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UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2. 

 
Podstawą sporządzenia planu miejscowego jest uchwała Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy 

Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2. 

Celem sporządzenia planu miejscowego jest określenie przeznaczeń terenów oraz sposobów 
ich zagospodarowania i warunków zabudowy z uwzględnieniem zaktualizowanego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski (uchwała 
Nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia drugiej 
edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski) 
oraz zgłoszonych wniosków. 
 

Projekt planu został sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami), w 
szczególności z zasadami określonymi w art. 1 ust. 2, w pełni uwzględniając: 
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 
2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 

leśnych; 
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 
6) walory ekonomiczne przestrzeni; 
7) prawo własności; 
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 
9) potrzeby interesu publicznego; 
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych; 
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej; 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;  
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności. 
 
Powyższe zasady zostały uwzględnione w następujący sposób: 
 
Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez: 
- określenie przeznaczenia terenów, obejmujące: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU), 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (MN, MW), tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (MNU), tereny zabudowy zagrodowej 
(RM), tereny zabudowy usługowej (U), tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PU), tereny 
powierzchniowej eksploatacji kopalin (PG), tereny obsługi i produkcji rolnej (RUP), tereny sportu i 
rekreacji (US), tereny zieleni, cmentarza, lasów, wód otwartych i terenów rolniczych (ZC, ZP, Z, 
ZL, WS, R), tereny infrastruktury i dróg (E, G, K, W, KK, KS, KD, KDPJ i KDW) – w zgodzie z 
postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tarnów Opolski; 

- określenie zasad kształtowania zabudowy oraz jej usytuowania, w tym linii zabudowy – z 
uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i przestrzennych; 

- określenie parametrów kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu, 
właściwych dla charakteru architektonicznego obszaru wsi oraz postanowień studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
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- określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu. 

 
Walory architektoniczne i krajobrazowe, poprzez: 
- określenie parametrów kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenów – z 

uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i przestrzennych, w tym walorów istniejącej 
zabudowy; 

- określenie zasad kształtowania zabudowy – zapewniających warunki do harmonijnego 
ukształtowania zabudowy uzupełniającej, rozwijającej dotychczas ukształtowany układ 
ruralistyczny wsi; 

- określenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – w nawiązaniu do 
dotychczasowych zasad kształtowania układu przestrzennego; 

- określenie terenów do zabudowy i terenów wyłączonych z możliwości lokalizacji budynków - z 
uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, przestrzennych i środowiskowych; 

- określenie ochrony obszaru korytarza ekologicznego rzeki Odra; 
- określenie obszaru proponowanego do utworzenia użytku ekologicznego dla zidentyfikowanych w 

obszarze planu chronionych siedlisk przyrodniczych; 
- wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego dla zabytkowej 

(najcenniejszej) części układu ruralistycznego wsi. 
 
Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 
leśnych poprzez: 
- określenie terenów wymagających zachowania określonych przepisami odrębnymi standardów 

ochrony przed hałasem (tereny MN, MW, MU, RM, MNU, U); 
- określenie zasad ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami, w tym zanieczyszczeniami 

ropopochodnymi; 
- określenie zasad gospodarki odpadami; 
- określenie zasad ochrony środowiska i terenów osadniczych przed uciążliwościami emisji 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko – określenie ograniczeń w 
zakresie lokalizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko; 

- określenie zasad kształtowania zieleni; 
- określenie obszaru proponowanego do utworzenia użytku ekologicznego „Starorzecze Odry” i 

„Dolina Strugi” (dla zidentyfikowanych w obszarze planu chronionych siedlisk przyrodniczych); 
- określenie ochrony obszaru korytarza ekologicznego rzeki Odra, w tym zasad ochrony obszaru 

przed zabudową; 
- określenie obszaru rekultywacji; 
- uwzględnienie obszarów ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

a) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, określanych jako Q10% (na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat) i Q1% (na 
którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat) oraz 
granicy obszaru Q0,2% (na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 
wynosi raz na 500 lat); 

b) granicy terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody w Grotowicach – ustanowionego w 
rozporządzeniu nr 18/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z dnia 13.08.2014 r. 

Ujawniono również w treści projektu planu miejscowego, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze: 

a) położony w obrębie planu miejscowego: Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 333 
„Zbiornik Opole – Zawadzkie” oraz Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 
„Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”; 

b) złoża kruszywa naturalnego „Przywory 1” – KN 12387 oraz złoża „Przywory Pole A” – 
KN 1510. 
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Dodatkowo informuje się: 
Na obszarze planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. 
Ustalenia projektu planu w większości terenów wykorzystują dotychczasowe budowlane 
przeznaczenie działek i terenów oraz grunty rolne o niskich klasach bonitacyjnych. 
Grunty wymagające uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze nie 
występują. 
 
Nie oznaczono granic Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 333 „Zbiornik Opole – 
Zawadzkie” oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 „Zbiornik Krapkowice – 
Strzelce Opolskie”, gdyż obszar objęty planem miejscowym położony jest w obrębie ich obszarów 
(granice GZWP nr 333 i GZWP nr 335 położone są poza obszarem objętym planem). 
Cały obszar projektu planu znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 
nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie” oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 
„Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”. Dodatkową w tym zakresie informację zawarto na 
rysunku projektu planu. 
 
Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
poprzez: 
- określenie obiektów i obszarów zabytkowych wymagających ochrony (obiekty ujęte w gminnej 

ewidencji zabytków, zabytkowy układ ruralistyczny wsi); 
- uwzględnienie barokowej rzeźby św. Jana Nepomucena – Ks. B.t.I-187/59 z dnia 29.11.1959 r.; 
- określenie wymagań ochrony obiektów zabytkowych (ujętych w gminnej ewidencji zabytków), w 

tym określenie wymagających ochrony elementów architektonicznego ukształtowania budynków 
zabytkowych; 

- wyznaczenie dla historycznego układu ruralistycznego wsi strefy ochrony konserwatorskiej 
krajobrazu kulturowego i określenie dla niej zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy; 

- określenie zasad ochrony cmentarza. 
Na obszarze planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego dla których należy 
ustalić zasady ochrony dóbr kultury współczesnej. 
 
Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych poprzez: 
- określenie przeznaczenia terenów nie stwarzającego zagrożenia dla zdrowia oraz bezpieczeństwa 

ludzi i mienia (pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych oraz norm współżycia 
społecznego); ustalone przeznaczenie terenów obejmuje tereny osadnictwa wiejskiego i 
komunikacji z terenami działalności gospodarczej (tereny zabudowy produkcyjno-usługowej), w 
tym górniczej; 

- określenie terenów wymagających zachowania określonych przepisami odrębnymi standardów 
ochrony przed hałasem (tereny MN, MW, MU, RM, MNU, U); 

- określenie ograniczeń w zakresie lokalizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na 
środowisko; 

- wykluczenie zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 
- określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych 
przepisów (strefy ochronne, tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią); 

- określenie pasów technologicznych i stref kontrolowanych dla linii elektroenergetycznych i 
gazociągów oraz zasad ich zagospodarowania; 

- określenie stanowisk parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 
 
Walory ekonomiczne przestrzeni poprzez: 
- stworzenie warunków do realizacji zabudowy mieszkaniowej (układu osadniczego z niezbędną 

infrastrukturą) oraz zabudowy związanej z aktywnością gospodarczą – zgodnie z polityką 
przestrzenną władz gminy zawartą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego; 



 4

- określenie wskaźników zagospodarowania terenów, właściwych dla zabudowy obszaru wiejskiego 
oraz jego przestrzennych i kulturowych uwarunkowań; 

- stworzenie warunków do efektywnego i racjonalnego zagospodarowania terenów budowlanych 
wyznaczonych w planie; 

- określenie struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi i jej parametrów, rozwój której w sferze 
gospodarczej uwarunkowany jest w szczególności położeniem w sąsiedztwie Opola oraz 
istniejącym układem dróg i linii kolejowych; 

- zapewnie warunków do uzyskania dochodów finansowych gminy w zakresie wynikającym ze 
zmian w zagospodarowaniu terenów (skutki finansowe określono w punkcie uzasadnienia: „wpływ 
na finanse publiczne”). 

 
Prawo własności poprzez:  
- analizę wniosków związanych ze sporządzeniem planu miejscowego (analizie poddano 13 

wniosków do planu, złożonych poza terminem określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu pac 
planistycznych – w okresie od roku 2006 do roku 2016; wniosków po zawiadomieniu o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie złożono); 

- stworzenie warunków do zabudowy terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i złożonymi wnioskami; 
ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów wynikają z uprawnień określonych w art. 1 i 
art. 6 oraz art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z przepisów odrębnych 
oraz z zasad polityki przestrzennej gminy określonej w studium; 

- uwzględnienie wniosków i opinii zainteresowanych osób i instytucji związanych z gospodarką 
przestrzenną; 

- zachowanie procedur sporządzenia projektu planu miejscowego, określanych w art. 17 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: 
Obszar planu miejscowego nie jest związany z obronnością i bezpieczeństwem państwa; nowe 
zagospodarowanie nie stanowi zagrożenia dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 
 
Potrzeby interesu publicznego poprzez określenie: 
- przeznaczenia terenów – zgodnie z przeznaczeniem określonym w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym terenów usługowych i zieleni związanych z 
realizacją potrzeb wspólnych (publicznych) mieszkańców wsi i gminy oraz terenów dróg i 
infrastruktury technicznej; 

- obszarów przestrzeni publicznych i wymagań dotyczących ich zagospodarowania; 
- zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granic i sposobów 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych 
przepisów (strefy ochronne, tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią);zasad 
ochrony środowiska – zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi i przestrzennymi; 

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi 
(łącznie z wyznaczeniem strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego); 

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad usytuowania i kształtowania 
zabudowy - zgodnie z uwarunkowaniami przestrzennymi i architektonicznymi obszaru wsi; 

- wskaźników zagospodarowania terenów oraz parametrów kształtowania zabudowy, spełniających 
wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

- pasa terenu pod przyszłą budowę drogi klasy G1/2, stanowiącej obwodnicę dla drogi wojewódzkiej 
nr 423, jako obejścia wsi Przywory (w dwóch wariantach – wschodnim i zachodnim); 

- innych ustaleń, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Ujawniono również:  
- położone w obrębie planu miejscowego: Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 333 

„Zbiornik Opole – Zawadzkie” oraz Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 
„Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” (cały obszar projektu planu znajduje się obszarze 
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Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie” oraz 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce 
Opolskie”. Dodatkową w tym zakresie informację zawarto na rysunku planu). 

- złoża kruszywa naturalnego „Przywory 1” – KN 12387 oraz złoża „Przywory Pole A” – KN 1510. 
Zawarte w piśmie Ministra Środowiska z dnia 23.02.2017 r. DSA-LO.4704.71.2017.KD uwagi 
uwzględniono. Skorygowany projekt przesłano do ponownego zaopiniowania (w ustawowo 
określonym terminie nie uzyskano odpowiedzi). 
Dokonano także niezbędnych korekt w granicach złóż zgodnie z przyjętą przez Marszałka 
Województwa Opolskiego dokumentacją geologiczną. 
 
Dodatkowo informuje się: 
Dla obejścia drogowego wsi Przywory (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423), przewidzianego w 
zapisach polityki przestrzennej Województwa Opolskiego i gminy Tarnów Opolski jako drogi klasy 
G 1/2, określono na rysunku planu granicę pasa terenu pod przyszłą budowę drogi poprzez 
wprowadzenie bezwzględnego zakazu zabudowy terenów (R4.1, R4.2, R4.3), przez które planowana 
jest – w wariancie podstawowym - budowa obejścia. 
Brak możliwości wprowadzenia drogi do planu miejscowego jako inwestycji celu publicznego, biorąc 
pod uwagę: 
1) nie uzgodniono terminów realizacji inwestycji i warunków wprowadzenia jej do planu 

miejscowego zgodnie z art. 44 ustawy opizp; 
2) brak jednoznacznego określenia jej przebiegu przez inwestora (w studium określono przebieg 

wariantowy); 
3) inwestycja nie znajduje się w wykazie zadań inwestycyjnych samorządu województwa – brak 

zarezerwowanych środków finansowych na ewentualne wykupienie gruntów lub wypłatę 
odszkodowań, o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

Jednocześnie uwzględniono, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski, wariant alternatywny dla przebiegu drogi 
nr 423 w obszarze wsi Przywory. 
Uzasadnieniem dla wyznaczenia wariantu alternatywnego jest następujący zapis w tekście Studium, 
odnoszącym się do problemów przebiegu drogi w obszarze Gminy Tarnów Opolski: „W planowanym 
wariancie, ustalonym w dotychczasowych dokumentach planistycznych, obejście ma przebiegać w 
morfologicznej dolinie rzeki Odry, w zasięgu zagrożenia powodzią dziesięcioletnią i stuletnią (Q=10% 
i Q+1%)pokrywającym się z zasięgiem międzynarodowego korytarza ekologicznego 17 M (Dolina 
Odry) w sieci Econet.pl. Z uwagi na zagrożenie powodziowe konieczna będzie realizacja wysokiego 
nasypu drogowego, między innymi w najcenniejszych przyrodniczo starorzeczach Odry. Nasyp 
dodatkowo podzieli dolinę i odizoluje jej wschodnią część od rzeki. 
Wariant alternatywny – prezentowany na rysunku 2. edycji studium pt: Kierunki rozwoju biegnący na 
wysoczyźnie przydolinnej po wschodniej stronie Przywór, częściowo wzdłuż linii kolejowej – byłby 
korzystniejszy pod względem skutków przyrodniczych, chociaż prawdopodobnie kosztowniejszy”. 
Dla wariantu alternatywnego określono tereny R2.1- R2.6. 
Odnosząc się równocześnie do opinii Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.02.2017 r. stwierdza się co 
następuje: 
- w planie miejscowym zostały zapewnione warunki do budowy obwodnicy wsi Przywory w ciągu 

drogi wojewódzkiej 423 poprzez ścisłe określenie liniami rozgraniczającymi pasa terenu 
chronionego przed zabudową (terenu pod przyszłą budowę drogi), 

- zapewniono ciągłość przebiegu przyszłej drogi, w wariancie podstawowym, z jej kontynuacją na 
terenie miasta Opole – w ciągu ulicy Oświęcimskiej (w tym zakresie dokonano niezbędnej korekty 
linii rozgraniczających – zgodnie z materiałami przesłanymi przy opinii), 

- postanowienia planu nie naruszają postanowień dotyczących polityki przestrzennej zawartych w 
dokumentach planistycznych Województwa Opolskiego i gminy Tarnów Opolski, 

- do projektu planu uzyskano uzgodnienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (pismo 
WI.7321.10.2017LS z dnia 16.02.2017 r.). 
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Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych poprzez określenie zasad rozbudowy infrastruktury technicznej. 
Dodatkowo informuje się: 
Obszar objęty planem jest obszarem uzbrojonym. 
Zasady lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnych określają przepisy odrębne. 
Dopuszcza się możliwość lokalizacji uzupełniających sieci infrastruktury technicznej, w tym w 
szczególności sieci szerokopasmowych (sieci telekomunikacyjnych). 
 
Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 
Prace nad projektem planu miejscowego prowadzono zgodnie z procedurą sporządzenia projektu 
planu miejscowego, określoną w art. 17 ustawy oraz w przepisach odrębnych.  
Czynności proceduralne prac nad planem są odpowiednio udokumentowane w dokumentacji 
planistycznej. 
Wymagane procedurą elementy prac nad planem (ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad planem, 
ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu) były udostępnione na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy, w prasie miejscowej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych: 
Prace nad projektem planu miejscowego prowadzono zgodnie z procedurą sporządzenia projektu 
planu miejscowego, określaną w art. 17 ustawy.  
Procedura prac nad planem została przedstawiona w dalszej części uzasadnienia. 
Dowody potwierdzające wykonanie wszystkich czynności wymaganych art. 17 ustawy oraz § 12 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przedstawione w załączonej do 
uchwalonego planu miejscowego dokumentacji planistycznej. 
 
Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności: 
Obszar objęty planem miejscowym związany jest z funkcjonującym układem przestrzennym wsi 
Przywory, uzbrojonym w zakresie sieci wodociągowej. 
Istnieją warunki do rozbudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w obszarze planu poprzez 
rozbudowę sieci wodociągowej. 
Zapewniona zostanie odpowiednia ilość wody. 
 
Spełnienie warunków zawartych w zakresie art. 1 ust. 3 i 4 ustawy. 
Rozwiązania zawarte w projekcie planu miejscowego zapewniają, zarówno ochronę interesu 
publicznego (zgodnie z zasadami określonymi w polityce przestrzennej gminy oraz określonymi w art. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), jak i możliwość realizacji potrzeb 
indywidualnych w zakresie zagospodarowania terenu. 
Ustalając zapisy projektu planu miejscowego ważone były – interes publiczny i interesy prywatne, 
poprzez określenie: 
- przeznaczenia terenu – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, predyspozycjami terenów do określonego przeznaczenia oraz celami sporządzenia 
planu miejscowego; 

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad usytuowania i kształtowania 
zabudowy; 

- parametrów kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów – właściwych 
dla charakteru przestrzennego obszaru, jego uwarunkowań przestrzennych i kulturowych oraz 
określonego przeznaczenia terenów z punktu widzenia celów sporządzenia planu miejscowego; 

- zasad ochrony środowiska przed uciążliwościami przedsięwzięć mogących negatywnie 
oddziaływać na środowisko, zasad zagospodarowania terenów w zakresie działalności górniczej 
oraz terenów wymagających zachowania określonych przepisami odrębnymi standardów ochrony 
przed hałasem (tereny MN, MW, MU, RM, MNU, U); 

- zasad ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu; 
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- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi 
(łącznie z wyznaczeniem strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego); 

- innych ustaleń wymaganych ustawą. 
 
W dużym stopniu obecne rozwiązania planistyczne wynikają z dotychczas funkcjonujących dla 
obszaru wsi planów miejscowych, sporządzonych w latach 2003 – 2011, w tym miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, uchwalonego uchwałą Nr VI/32/03 Rady Gminy w 
Tarnowie Opolskim z dnia 27 marca 2003 r. 
 
Rozwiązania zawarte w planie miejscowym w zakresie przeznaczeń terenów, przewidują: 
- nowe tereny pod zabudowę (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej, 
tereny zabudowy produkcyjno – usługowej oraz dróg) w obszarze określonej w studium strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej wsi; 

- zachowanie terenów niezabudowanych i chronionych – wynikających z postanowień studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz analizy wymagań ochrony 
środowiska zawartych w opracowaniu fizjograficznym do suikzp Gminy Tarnów Opolski 
(ECOPlan). 

W ramach pac planistycznych wykonano prognozę oddziaływania na środowisko z elementami 
ekofizjografii oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. 
 
Ustalając przeznaczenie terenów, analizie poddano 13 wniosków złożonych do planu w okresie od 
roku 2006 do roku 2016 (poza terminem określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu pac planistycznych). 
Wnioski powyższe dotyczyły lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (7 wniosków) oraz zabudowy 
produkcyjno – usługowej i usługowej (6 wniosków). 
Wniosków po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie złożono. 
 
Realizacja nowej zabudowy w zakresie terenów oznaczonych symbolami MN, MU, MNU, U i PU 
następuje poprzez uzupełnienie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej lub jej kontynuację. 
Natomiast tereny przeznaczone na działalność górniczą (PG) związane są z udokumentowanymi 
złożami kruszywa naturalnego – w sąsiedztwie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi. 
 
Określone w planie miejscowego postanowienia są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski. Rozwiązania zawarte w studium 
uwzględniają wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz 
walorów ekonomicznych przestrzeni w sposób określony w art. 1 ust. 4. 
 
Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1. 
W „Ocenie Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski” 
(przyjętej uchwałą Nr VI/41/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 marca 2007 r.) wykazano 
częściowy brak aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, 
uchwalonego uchwałą nr VI/32/03 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 27 marca 2003 r. – 
obowiązującego aktualnie na obszarze niniejszego projektu planu. 
W okresie późniejszym analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nie dokonano. 
Biorąc pod uwagę powyższą ocenę, Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła przystąpić do 
aktualizacji dotychczasowego planu i podjęła uchwałę Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy Tarnów 
Opolski z dnia 24 czerwca kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2. 
Należy więc przyjąć, że sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Przywory – 2, jest zgodne z wynikami analiz, o której mowa w art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Wpływ na finanse publiczne. 
Prognozuje się zbilansowanie dochodów gminy związanych z uchwaleniem planu miejscowego z 
wydatkami, biorąc pod uwagę te elementy dochodów i kosztów, których wystąpienie w okresie 
realizacji planu jest najbardziej prawdopodobne. 
W tym ujęciu dochody mogą wynieść 2 400 000 zł. 
Wydatki natomiast około 1 860 000 zł. 
 
Czynnikami kształtującymi wydatki są: 
- koszty budowy nowych dróg obsługujących nowe zagospodarowania w południowej części 

obszaru– w zakresie niezbędnym do obsługi nowej zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjno-
usługowej; 

- niezbędne wykupy terenów celem budowy dróg; 
- koszty wynikające z art. art. 36 ust. 3, spowodowane zmianami w studium. 
Dochody gminy natomiast stanowić będą: opłaty planistyczne (potencjalne), podatki od 
nieruchomości, podatki od czynności cywilnoprawnych. 
 
W przypadku, gdy opłata planistyczna zastanie pobrana w znacznie większej kwocie niż określona w 
prognozie (przy 25% prawdopodobieństwem jej pobrania) bilans dochodów i kosztów ulegnie 
znacznemu polepszeniu na rzecz korzyści dla gminy. 
Korzystniejsze saldo dochodów i wydatków może wynikać również z braku wypłaty odszkodowań z 
związku utratą wartości nieruchomości, prognozowanych na kwotę około 450 000 zł. 
 
Niezależnie od dochodów, jak wyżej, wystąpić mogą pośrednie korzyści dla budżetu gminy, 
wynikające z realizacji postanowień planu. 
Korzyści te związane będą ze wzrostem aktywności gospodarczej i dodatkowymi przychodami osób 
związanych z realizacją wszelkich przedsięwzięć w obszarze planu (realizacja przedsięwzięć 
gospodarczych stwarzających nowe miejsca pracy, realizacja zabudowy usługowej oraz zabudowy 
mieszkaniowej). 
W tym zakresie należy wymienić również dochody osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT). 
Nastąpi też poprawa ładu przestrzennego, integralnie związana i wzrostu intensywności wykorzystania 
przestrzeni obszaru zabudowanego wsi oraz poprawa efektywności wykorzystania istniejącego 
uzbrojenia. 
Wszystkie w/w wymienione korzyści i zjawiska przyczynią się do poprawy stanu ekonomicznego i 
społecznego funkcjonowania gminy. 
 
Niezależnie od powyższego, istnieje też ryzyko uzyskania mniejszych dochodów w sytuacji braku 
działań inwestycyjnych lub zmniejszenie skali programowej inwestycji (prywatnych i publicznych). 
 

Plan został opracowany zgodnie z procedurą zawartą w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 
778 ze zmianami), z udziałem czynności, jak niżej: 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Rada Gminy Tarnów Opolski podjęła uchwałę Nr XLIV/308/2014 z dnia 24 czerwca 
2014r.r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Przywory -2. 
Zgodnie z art. 14 ust. 5 przed podjęciem uchwały wykonano analizę dotyczącą zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski. 
 
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tarnów Opolski, zatwierdzonym uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 
2 listopada 2015 r., przedkładany do uchwalenia projekt planu nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski. 
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W dniu 21 kwietnia 2016 r. ukazało się w „Nowej Trybunie Opolskiej” ogłoszenie o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu planu, z określonym terminem składania wniosków do planu. Ponadto 
obwieszczenie zostało udostępnione na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i 
sołectwa. 
 
Pismami z dnia 20 kwietnia 2016 r. Znak: GTK.6721.2.3.2016 zawiadomiono o przystąpieniu do 
sporządzenia planu instytucje i organy, właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu. 
Jednocześnie wystąpiono odrębnymi zawiadomieniami do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.  
Do opracowanego projektu planu dołączono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze 
oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. 
 
Pismami z dnia 7 lutego 2017 r. Znak GTK.6721.2.3.2017 wystąpiono do poszczególnych instytucji i 
organów o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu, który po uzyskaniu wymaganych opinii i 
uzgodnień, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 12 kwietnia do 6 maja 2017 r.  
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbyła się 21 kwietnia 2017 r.  
Z dyskusji sporządzono protokół. 
 
Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w terminie do 20 maja 2017 r. wpłynęła 1 
uwaga, która rozstrzygnięciem Wójta z dnia 24 maja 2017 r. nie została uwzględniona. Nie 
uwzględniona uwaga zostanie przedłożona do rozpatrzenia Radzie Gminy Tarnów Opolski.  
 
W związku z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję: 

1. Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 
poz. 353 z późn. zm.), został, zgodnie z art. 54 ust. 3 w/w ustawy, zapewniony stosownie do 
wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. 

2. Powierzchnia ogólna wsi wynosi 746,99 ha. Jest to jedna z miejscowości gminy o bardziej 
intensywnym zainwestowaniu. Oprócz zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej występują 
licznie przedsiębiorstwa produkcyjno –usługowe. W dolinie Odry znajdują się nieużytkowane 
obiekty działalności gospodarczej wymagające rehabilitacji. Układ osadniczy wsi w części 
północnej skupiony jest wzdłuż drogi wojewódzkiej, w części południowej znacznie 
rozbudowany i uzupełniony o ciągi współczesnej zabudowy mieszkaniowej. W tej części wsi 
skupiają się obiekty publiczne: kościół, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, 
cmentarz. Wieś obsługiwana jest głównie przez drogę wojewódzką i drogę powiatową nr 
17120. Przez obszar wsi prowadzi linia kolejowa Opole – Kędzierzyn Koźle. Przez 
miejscowość przebiegają: linia 110 kV – lina dwutorowa i linia 220 kV oraz sieci gazowe 
wysokiego ciśnienia: DN400 PN 6,3MPa, DN250 PN 6,3MPa, DN300 PN 4,0MPa. Wieś jest 
zwodociągowana.  

3. Tereny w obrębie istniejącego układu osadniczego i w jego sąsiedztwie predestynowane są do 
rozwoju funkcji osadniczych. Uzbrojenie i skomunikowanie terenu jest możliwe z istniejących 
sieci inżynieryjnych i dróg. Na terenie tym wskazane są dalsze działania inwestycyjne, przy 
zachowaniu reguł wynikających z praktyki dobrego planowania a w szczególności przy 
uwzględnieniu wymogu dotrzymania standardów jakości środowiska, ograniczenia konfliktów 
sąsiedztwa i prawa osób trzecich. Wskazane jest stosowanie niskoemisyjnych źródeł 
grzewczych i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Są to tereny przydatne pod rozwój 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Brak jest ograniczeń rozwoju przestrzennego 
wynikających z cech stanu fizycznego środowiska w obszarze planu, poza doliną Odry. 
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Obszar planu, poza doliną Odry, charakteryzują dobre warunki fizjograficzne dla zabudowy: 
teren płaski, dobre warunki gruntowo-wodne i topoklimatyczne. 

4. Praktycznie cała miejscowość Przywory położona jest w dolinie Odry, która stanowi płaski, 
nisko położony teren, gdzie dodatkowo występują płytkie zagłębienia, stanowiące ślady 
małych dolin i starorzeczy.  Obok form morfologicznych utworzonych wskutek naturalnych 
procesów rzeźbotwórczych występują formy, których geneza związana jest z antropogeniczną 
działalnością człowieka. Do głównych form powierzchniowych należą wyrobiska 
poeksploatacyjne piasków i żwirów czwartorzędowych oraz wapieni środkowotriasowych i 
zwałowiska nakładów ziemnych na terenach górniczych. 

5. Obszar cechuje się w przewadze rzeźbą płaską lub lekko falistą, o spadkach terenu nie 
przekraczających 2%, nie stwarzających żadnych ograniczeń i utrudnień dla realizacji 
zabudowy. Tylko w południowo-zachodnim krańcu gminy na niewielkiej powierzchni 
występują spadki w przedziale 2-5%. 

6. Występują udokumentowane surowce mineralne – złoże kruszywa naturalnego „Przywory 1 
oraz „ Przywory Pole A. Dla złoża Przywory 1 obowiązują obszar górniczy i teren górniczy 
Przywory, ustanowione Dec. DOŚ-II.7422.1.6.2012 KD Marszałka Województwa Opolskiego 
z dnia 17.04.2012 r. 

7. Na obszarze wsi występuje mozaika gleb należących do klas od II do VI. Na terenach 
przeznaczonych pod zainwestowanie przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej. 

8. W obszarze planu można wyróżnić następujące strefy topoklimatyczne: 
• tereny o korzystnych warunkach klimatu lokalnego, obejmujące obszary wysoczyznowe, 

wyniesione ponad współczesne dna dolin rzecznych, obejmują wschodnią część planu. Są 
to tereny płaskie lub faliste, miejscami pagórkowate, o korzystnych warunakch 
klimatycznych i biokliamtycznych. 

• tereny o mało korzystnych i niekorzystnych warunkach klimatu lokalnego, obejmujące 
tereny den dolinnych. Pod względem bioklimatycznym tereny niewskazane dla lokalizacji 
zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi. Wskazane utrzymanie dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania – łąki, pastwiska, pola orne, lasy i zadrzewienia. 

9. Szata roślinna obszaru planu jest uboga ze względu na małą powierzchnię lasów skupionych 
w południowej części miejscowości. Przeważają tereny rolne, w tym duże powierzchnie łąk i 
pastwisk, z pospolitymi zbiorowiskami leśnymi. Pozostałą szatę roślinną tworzą: 
• zespoły zieleni związanej z ciekami wodnymi, 
• ogrody przydomowe. 

10. Krajobraz wsi składa się z wyraźnie wyodrębnionych 3 jednostek krajobrazowych, 
związanych ze strukturą morfologiczną: 
• zachodnia część miejscowości – dolina zalewowa Odry, z dużym udziałem łąk, 

starorzeczami, zadrzewieniami i zakrzewieniami związanymi z ciekami wodnymi, 
• wschodnia część miejscowości – terasa nadzalewowa z łąkami i gruntami ornymi, 
• ruralistyczny zabytkowy układ osadniczy, uzupełniony „nową” zabudową. 
Dysharmonijne elementy krajobrazowe to przebieg linii elektroenergetycznych wysokich 
napięć, które w typowo rolniczym krajobrazie, stanowią wyraźne negatywne dominanty 
wizualne krajobrazu. 
W miejscowości duży jest udział współczesnych obiektów usługowych, w tym 
wielkogabarytowych oraz zakładów produkcyjnych. Walorem krajobrazu jest uporządkowana 
zabudowa i dobry stan techniczny budynku. 

11. W obszarze planu główną strukturą ekologiczną odpowiadającą za utrzymanie lokalnych oraz 
ponadlokalnych powiązań przyrodniczych jest korytarz ekologiczny Odry – dolina Odry 
stanowi korytarz ekologiczny rangi krajowej, a nawet międzynarodowej i jest podstawową 
strukturą ekologiczną całego województwa opolskiego. Ponadto występują korytarze 
ekologiczne rangi lokalnej. Należą tu w szczególności: dolina Strugi, łączącą dolinę Odry z 
obszarem Groszowickich Łąk. 

12. W obszarze planu występują chronione siedliska przyrodnicze: 
• siedlisko w obszarze starorzecza Odry – po zachodniej stronie wsi, 
• siedlisko w dolinie cieku Struga – w północnej części wsi. 
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które proponuje się do ustanowienia użytków ekologicznych. 
13. Na terenie planu nie występują obszary objęte formą ochrony przyrody określone w ustawie o 

ochronie przyrody. Występują tereny i obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym złoża surowców mineralnych, zasoby glebowe, główne zbiorniki 
wód podziemnych, surowce mineralne, lasy ochronne. Nie występują krajobrazy priorytetowe 
określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

14. W wyniku realizacji ustaleń planu wystąpią następujące zjawiska: 
• drastyczne zmiany rzeźby terenu – wyrobiska powstaną na terenach eksploatacji PG1; na 

terenach PU1.2, PU1.4 zlokalizowanych w dolinie Odry i wskazanych do rozbudowy, 
zniszczeniu może ulec krawędź tarasu doliny, która winna podlegać ochronie; na nowych 
terenach usługowych i produkcyjnych zmiany rzeźby terenu wiązać się będą z 
udostępnieniem terenów pod obiekty wielkokubaturowe; na pozostałych terenach nie 
wystąpią znaczące zmiany rzeźby terenu; 

• oddziaływania krótkoterminowe dotyczące głównie emisji hałasu i zanieczyszczeń do 
atmosfery w fazie budowy obiektów; oddziaływania długoterminowe dotyczyć będą 
zmiany pokrycia terenu zmniejszenia powierzchni terenów biologicznie czynnych; 

• obszar centrum wsi narażony jest na emisję niską; tereny położone wzdłuż głównych dróg 
zagrożone są zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i hałasem; 

• eksploatacja surowców dotyczyć będzie kontynuacji działalności górniczej prowadzonej w 
Miedzianej i Kosorowicach – na złożu Przywory I, objętym koncesją i ustalonej w 
obowiązującym mpzp; 

• oddziaływania krótkoterminowe dotyczyć będą głównie emisji hałasu i zanieczyszczeń do 
atmosfery w fazie budowy obiektów; oddziaływania długoterminowe dotyczyć będą 
zmiany pokrycia terenu, zmniejszenia powierzchni terenów biologicznie czynnych; 
szkody wynikające z realizacji planu nie są szkodami kumulacyjnymi (za wyjątkiem 
terenów eksploatacji), przy których niekorzystny efekt ujawnia się dopiero po 
długotrwałym czasie działania bodźców.  

15. Ustalenia planu nie wpłyną na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz 
integralność tych obszarów.  

16. Odległość terenu od granic państwa oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco 
oddziaływujących na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych, pozwalają ocenić, 
że ustalenia planu nie będą oddziaływać na stan środowiska w krajach sąsiadujących.  

17. Projekt planu zawiera podstawowe ustalenia minimalizujące negatywny wpływ na 
środowisko, w tym środowiska wodno-gruntowego, ochrony powietrza i klimatu oraz zdrowia 
ludzi. 

18. W czasie trwania procedury opracowania planu, uzyskano uzgodnienia dotyczące zakresu i 
stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 
(RDOŚ: pismo nr WOOŚ.411.40.2016.ER z dnia 20 maja 2016 r., PPIS: pismo Nr 
NZ.4311.4.7.2016.EK z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz opinie RDOŚ (pismo: 
WOOŚ.410.18.2017.ER z dnia 9 marca 2017 r.) i opinię PPIS (pismo znak 
NZ.4311.2.34.2016.EK z dnia 20 grudnia 2016 r.). Ponadto projekt planu został przedłożony 
do zaopiniowania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Opolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Swoje stanowisko Opolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawił w piśmie z dnia 22 lutego 2017 r. (pismo: Znak 
NZ.9022.1.113.2016.ZD), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie z 
dnia 7 marca 2017 r. (pismo: Znak: WI.7040.7.2017.WA). 

19. Do prognozy oddziaływania na środowisko – wyłożonej do publicznego wglądu w dniach od 
24 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. uwag nie wniesiono. 

20. Postępowania transgranicznego nie przeprowadzono.  
21. Zakłada się kontrolę realizacji postanowień niniejszego planu miejscowego poprzez ocenę 

jego aktualności, przewidzianą w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym zapisem, Wójt Gminy przekazuje Radzie 
Gminy wyniki analiz, po uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej, co 
najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski. Monitoring prowadzony 
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przez Wójta Gminy powinien bazować na monitoringu z niższych etapów poziomu 
inwestycyjnego (np.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy decyzji budowlanych), 
które pozostają w dyspozycji RDOŚ, wojewodów, starostów czy dyrektora RDLP, a także na 
monitoringu prowadzonym przez WIOŚ w ramach państwowego monitoringu środowiska.  

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Tarnów 
Opolski uchwala plan miejscowy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając 
jednocześnie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie 
oraz o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, a także przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskuję o zaakceptowanie przez Radę Gminy Tarnów Opolski 
przedstawionego projektu uchwały i jej podjęcie. 
 
W związku z powyższym przedkładam: 
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
2. Załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 1:2000. 
3. Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnów Opolski o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2. 
4. Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 


