
PROJETK 

 

UCHWAŁA  NR …../2015 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr XLVII/327/2014 z dnia 20 października 2014r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TARNÓW 

OPOLSKI  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1), w związku z art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.2) Rada Gminy Tarnów 

Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały Nr XVII/327/2014 Rady Gminy Tarnów 

Opolski z dnia 20 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego TARNÓW OPOLSKI, zastępuje się załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie 

internetowej gminy Tarnów Opolski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445, Dz. U. z 2013r. poz. 21, 405 i 
1238, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 



Uzasadnienie  

 

W związku z pismem Wojewody Opolskiego nr IN.VI.742.1.90.2014.KHZ z dnia 12.12.2014r.  

przystąpiono do zmiany uchwały rady gminy Tarnów Opolski nr XLII/327/2014 z dnia 20 października 

2014r. poprzez zmianę załącznika do uchwały. W zmienianym załączniku do ww. uchwały wedle oceny 

Wojewody brak było jednoznacznego wyznaczenia granic obszaru objętego projektem planu. 

Zasadność podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenu górniczego  Tarnów Opolski wynika z wniosku Spółki Zakłady Wapiennicze 

Lhoist Spółka Akcyjna ze względy na celowość dostosowania treści miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnów Opolski” do rzeczywistych warunków 

m.in. poprzez zmianę granic terenu górniczego oraz zmianę klasy składu materiałów wybuchowych do 

klasy umożliwiającej przeznaczenie terenów wydzielonych działek budowlanych w południowej części 

Kosorowic pod zabudowę mieszkaniową w strefie odległej o więcej niż 500 m od składu materiałów 

wybuchowych. Powyższa konieczność wynika ze zmiany koncesji górniczej na wydobywanie kopaliny, 

wyznaczającej nowe granice obszaru i terenu górniczego oraz decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu 

Górniczego z dnia 20 lipca 2012r. zmieniającej maksymalną ilość składowanych materiałów 

wybuchowych, co odpowiada III klasie składu.  

 

 


