
UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Przywory-2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.1)), 
w związku z uchwałą uchwały Nr XLV/346/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2, Rada 
Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2, 
nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów 
Opolski, przyjętego uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2, 
przyjętego uchwałą Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2 (Dz. U. 
Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 1971).

2. Zmianą planu miejscowego objęty jest obszar określony zgodnie ze zmienianą uchwałą Nr 
XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2, jako teren PU1.4, w zakresie 
wskazanym w § 3 niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek obrazujący obszar planu miejscowego objęty zmianą;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Załączniki nr 1 i 2 nie zawierają ustaleń zmiany planu.

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 2 (Dz. U. 
Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 1971), wprowadza się następujące zmiany:

1) w §39 ust. 2 w pkt 7 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się: „z wyjątkiem terenu PU1.4;”;

2) w §39 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) maksymalna wysokość kalenicy lub najwyższego punktu dachu (przekrycia krzywiznowego) 
na terenie PU1.4: 16 m;”.

§ 4. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2, 
przyjętego uchwałą Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory – 2 (Dz. U. 
Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 1971) pozostają niezmienione.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2018 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Przywory-2.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.
W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Przywory – 2, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 13 listopada 2018 r. do 3 grudnia 
2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/21/2018

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Przywory-2

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory - 
2 nie wystąpią inwestycje, które należą do zadań własnych gminy.
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