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Załącznik Nr 4  do uchwały nr XVIII/…./2020 Rady Gminy Tarnów Opolski   z dnia 27 kwietnia 2020 r.,   

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tarnów Opolski – w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu 

 

  Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. z poz. 1945 ze 

zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski - po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami, wniesionymi do projektu zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, rozstrzyga następująco: 

 

 A. Uwagi i wnioski wniesione w okresie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, wymienione w poniższej tabeli – w poz.:  

………………. rozstrzyga się na niekorzyść wnoszących.  

 

B. Uwagi i wnioski wniesione w okresie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, wymienione w poniższej tabeli – w poz.:  

………………. rozstrzyga się na korzyść wnoszących.  

 

 

 

L.p. 

 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 

uwagi 

----------------------- 

 data wpływu uwagi 

 

 

Treść uwagi, oznaczenie 

nieruchomości której dotyczy uwaga  

------------------------------------- 

Ustalenia projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

 

Rozstrzygnięcie Wójta  

Gminy Tarnów Opolski   w 

sprawie rozpatrzenia uwagi 

 

 

Rozstrzygnięcie 

 Rady Gminy 

 

 

Uwagi – wyjaśnienie  

 

Uwaga  

uwzględniona 

 

Uwaga nie-

uwzględnion

a 

Uwaga 

uwzględnion

a 

Uwaga nie-

uwzględnion

a 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Przywory 

1.  

Piotr Ploch,  

------------------------- 

14.10.2019 r. 

Wniosek dot. przeznaczenia 

działki nr 1480/119 (ok. 13 ha) w 

Przyworach -   dopisanie symbolu  

EO (energia odnawialna). 

---------------------------- 

Tereny rolnicze – R, w większości 

stanowiące kompleks żyznych 

  

 

X 
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gleb III – IV kl., w założeniu 

wyłączonych z potencjalnej 

lokalizacji farm fotowoltaicznych 

w wyłożonym projekcie studium. 

 

2.  

Norbert Gajda 

--------------------------  

20.09.2019 

Wniosek o przeznaczenie działki 

nr 625/138  w Przyworach pod 

budownictwo mieszkaniowe  

----------------------------- 

W projekcie studium – tereny 

rolnicze R 

 

X* 

    

3.  

Teodor Okoś, Radny 

Gminy Tarnów Opolski  

---------------------------- 

22.10.2019 r. 

Wniosek o rozważenie 

możliwości rozszerzenia terenów 

o symbolu MNU3 w Przyworach  

(symbol w planie miejscowym) o 

działki: 2116/380, 2063/387, 

2067/388, 2074/395, 2122/396, 

2124/402, 2126/403 pod 

zabudowę  mieszkaniową, oraz 

zaplanowanie drogi równoległej 

do ul. Krapkowickiej, początek 

drogi od KDW3 (symbol w planie 

miejscowym), ww przebiegu 

przez dziaki:1856/403, 1324/411.  

---------------------------- 

W projekcie studium – tereny 

rolnicze R 

 

 

  

 

X 

   

4.  Teodor Okoś, Radny 

Gminy Tarnów Opolski  

--------------------------- 

Wniosek o rozważenie 

możliwości rozszerzenia 

przekształcenia terenów   R1.1 w 

  

X 
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22.10.2019 r. Przyworach  (symbol w planie 

miejscowym) -  przeznaczenie 

rolniczych działek o łącznej pow.  

ok. 5,0 ha, położonych między 

pasem istniejącej zabudowy 

wzdłuż ul. Wiejskiej a linią 

kolejową w Przyworach – pod 

zabudowę mieszkaniową M, wraz 

z realizacją nowej ulicy, 

równoległej do ul. Wiejskiej. 

------------------------- 

W projekcie studium – tereny 

rolnicze R 

5. Anna Malik - Dyga 

Krzysztof Dyga   

--------------------- 

25.10.2019 r. 

Wnioskowane powiększenie 

terenu M w granicach działki nr 

2214/397 w Przyworach - 

kosztem terenu zieleni urządzonej  

ZP 

----------------------------- 

W projekcie studium teren zieleni 

urządzonej ZP, częściowo w 50 m 

strefie ograniczeń sanitarnych 

wokół cmentarza. 

 

X* 

    

6. Michał Marciniak 

----------------------- 

30.10.2019 r. 

Wniosek o zmianę planu 

miejscowego „Przywory – 2” w 

zakresie zmiany linii zabudowy 

na dz. nr 2160/410 w Przyworach 

w rejonie ul. A. Zawadzkiego. 

--------------------------------- 

W projekcie studium teren 

zabudowy mieszkaniowej M 

    Uwaga 

bezprzedmiotowa.  

Tarnów Opolski 
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7.  Agata Wacławczyk  

-------------------------- 

25.09.2019 r. 

Wniosek dotyczy działki nr 

1254/11  o powierzchni 0,1177 ha 

w Tarnowie Opolskim. 

Wnioskowane przywrócenie tej 

działki – tak jak w 

obowiązującym planie 

miejscowym- pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

----------------------------- 

Teren LS – jak w  stanie 

faktycznym  

 

 

 

X 

    

8. Adam Chwastyk,  

------------------------- 

25.09.2019 r. 

Uwaga dotycząca działek  nr:  

1252/11 i 1253/1 o łącznej 

powierzchni 0,1177 ha w 

Tarnowie Opolskim. 

Wnioskowane przywrócenie – tak 

jak w obowiązującym planie 

miejscowym – przeznaczenia pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

-------------------------------- 

Teren LS – jak w  stanie 

faktycznym  

 

 

 

X 

    

9. Dorota i Gerard Woszek,  

--------------------------- 

21.10.2019 r.  

 

Brak zgody na przeznaczenie 

działki nr 1005/201 w Tarnowie 

Opolskim   na teren sportu i 

rekreacji US  

----------------------------------- 

W projekcie studium – planowany 

teren sportu i rekreacji US oraz 

zieleni urządzonej ZP 

 

 

 

X 
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10. Mieszkańcy  

ul. św. Marcina w 

Tarnowie Opolskim  

(9 osób) 

--------------------------   

7.10.2019 r. 

Wnioskodawcy wyrażają  

sprzeciw wobec planowanej 

lokalizacji dwóch dróg w 

przestrzeni między ul. św. 

Marcina i ul. Kopernika w 

Tarnowie Opolskim, co zajmie 

znaczne ich areały,  ponadto 

uniemożliwi rozwój ich 

gospodarstw. 

------------------------------------ 

W projekcie studium przyjęto w 

centralnej części wsi Tarnów 

Opolski rozwiązanie 

urbanistyczne obowiązującego 

miejscowego planu wsi którego 

„szkieletem” jest  układ 

komunikacyjny, kwestionowany 

przez właścicieli gruntów  

 

 

 

 

 

X 

    

11. Aneta i  Michał Labisz,  

------------------------ 

21.10.2019 r. 

 

Wnioskowane przeznaczenie 

działek o nr: 554/167, 553/168, 

550/169, 549/170 w Tarnowie 

Opolskim przy ul. Dworcowej – 

pod zabudowę.   

--------------------------------- 

W projekcie studium – teren R  

X     

12. Rafał Orlik,  

--------------------------- 

23.10.2019 r.  

 

Wnioskowane przeznaczenie 

działki nr 2299/194 w Tarnowie 

Opolskim pod zabudowę 

mieszkaniową. 

-------------------------------- 

W projekcie studium – teren U 

 

 

 

X 
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13. Urszula Muc  

---------------------------- 

25.10.2019 r 

 

Wnioskowane przeznaczenie dz. 

nr 80 przy ul. Dworcowej w 

Tarnowie Opolskim pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

--------------------------------- 

W projekcie studium – teren R  

 

 

 

X 

    

14. Adrian Muc  

------------------------- 

25.10.2019 r. 

Wnioskowane preznaczenie 

działek o nr: 76 i 79 w Tarnowie 

Opolskim pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

--------------------------------- 

W projekcie studium – teren R 

 

 

X 

    

15. Joachim Labisz 

--------------------- 

24.10.2019 r. 

Właściciel nie wyraża zgody  na 

zmianę przeznaczenia części dz. 

nr 2297/202 przyległej do ul. 

Kopernika w Tarnowie Opolskim 

- na teren sportu i rekreacji US. 

Domaga się  przywrócenia 

przeznaczenia tej części działki 

2297/202 pod zabudowę 

mieszkaniową M – jak było 

ustalone w dotychczasowym 

studium oraz w obowiązującym 

planie miejscowym Tarnowa 

Opolskiego. 

----------------------------- 

W projekcie studium teren U 

 

 

X 

    

16. Joanna Wrzecionek  

---------------------- 

28.10.2019 r.  

Wnioskodawczyni wnosi o: 

1) Powtórzenie zapisów planu 

miejscowego wsi Tarnów Opolski 
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 z 2002 r. i zróżnicowanie 

oznaczenia zabudowy 

mieszkaniowej jedno-rodzinnej i 

zabudowy zagrodowej z powodu 

różnych norm hałasowych w 

odniesieniu do poszczególnych 

kategorii terenów. 

2) Uwaga dot. dz. 1162/38 w 

Tarnowie Opolskim – przeciętej 

gazociągiem przesyłowym EG - 

aby całą tą działkę przeznaczyć 

pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

3) Wskazanie w studium ciągu 

pieszo-jezdnego KP (dz. nr 

1160/38 w przedłużeniu ul. 

Glenska) - jak w obowiązującym 

planie miejsc. Tarnowa Op. 

4) Wprowadzenie zakazu 

rolniczej produkcji zwierzęcej w 

rejonie ulic Glenska, 

Pieczarkowej, Polnej, Kani, 

Piaskowej,m Kwiatowej i Leśnej 

w Tarnowie Op. oraz w strefie 

min. 500 m od tego rejonu. 

5) Wskazać w studium kierunki  

ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza, 

zwłaszcza z gospodarstw 

domowych  a także emisji zanie-

czyszczeń i hałasu z nowych 

 

X dot. 

2.uwagi  

1, 3,4, 5 i 6 – uwagi 

bezprzedmiotowe  
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terenów produkcyjno-usługowych 

PU.  

 6) Wskazać w studium zakaz 

szczegółowo wymienionych 

przedsię-wzięć na terenach w 

których dopusz-cza się lokalizację 

przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

      -------------------------------- 

W wyłożonym projekcie studium 

dz. 1162/30 obejmuje: teren 

zabudowy mieszkaniowej M oraz 

tereny rolnicze R przecięte 

gazociągiem G DN 250 PN 4 

MPa i jego strefą kontrolowaną z 

zakazem zabudowy.  

17. Dominik Duda  

-------------------- 

25.10.2019 r.  

 

całej działki nr 2002/281 w 

Tarnowie Opolskim i 

przeznaczenie jej pod zabudowę 

zagrodową (w studium i planie 

miejscowym)  

---------------------------- 

W projekcie studium  – teren M 

„zabudowy mieszkaniowej 

(jednorodzinnej lub 

wielorodzinnej) lub tereny 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej lub tereny zabudowy 

usługowej lub tereny zabudowy 

zagrodowej” 

  

 

 

 

X 
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18. Jacek Duda  

---------------------- 

25.10.2019 r. 

 

Uwaga - wnioskowana zmiana 

przeznaczenia całej działki nr 

2002/282 (symbol w planie 

miejscowym MN)  w Tarnowie 

Opolskim i przeznaczenie jej  pod 

zabudowę zagrodową (w studium 

i planie miejscowym)  

---------------------------- 

W projekcie studium  – teren M 

„zabudowy mieszkaniowej 

(jednorodzinnej lub 

wielorodzinnej) lub tereny 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej lub tereny zabudowy 

usługowej lub tereny zabudowy 

zagrodowej” 

  

 

X 

   

19. Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko – 

Własnościowa   

--------------------- 

28.10.2019 r.  

 

Uwagi - wnioski dotyczące: 

1)  działek o nr 1130/3 i 1131/3 w 

Tarnowie Opolskim, wniosek o  

pozostawienie ich przeznaczenia  

– jak w planie miejscowym wsi 

Tarnów Opolski z 2002 r.- ZP 

teren zieleni urządzonej; 

2)  działki nr 890/3 przeznaczonej 

w studium pod zabudowę 

usługową, wnioskowane 

pozostawienie jej  jako terenu ZL, 

jak w stanie faktycznym; 

3)  jaka jest wysokości zabudowy 

na  działkach przy ul. Zielonej 

(dz. 1341/6 do 1349/6). 

---------------------------- 

 

 

1) X 

 

 

 

 

 

2) X 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Wyjaśniono  
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W pojekcie studium 

1) – teren MW  (zabudowa 

wielorodzinna) 

2) − teren  usług U 

3) − teren MW  (zabudowa 

wielorodzinna) 

20. Teresa Kołodziejczyk  

--------------------- 

23.10.2019 r.  

 

Uwaga do projektu studium, 

dotycząca w całości  działki  nr 

1431/3 w Tarnowie Opolskim: 

przywrócić działce o numerze 

1431/3 (obecnie 1130/3 i 1131/3) 

w Tarnowie Opolskim oznaczenie 

ZP (zieleń urządzona) zamiast 

przyjętego w wyłożonym studium 

oznaczenia MW (zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna). 

------------------------- 

W projekcie studium – teren 

zabudowy wielorodzinnej MW 

 

 

 

 

X 

    

21. Komisja Rolnictwa  

Rady Gminy Tarnów 

Opolski 

--------------------

28.10.2019 r. 

 

Uwaga - wniosek o wskazanie w 

studium części ternów rolniczych 

R na wschód od Tarnowa 

Opolskiego – na których możliwa 

będie rolnicza dzialalność 

gospodarcza 

---------------------------- 

W projekcie studium –  tereny 

rolnicze R, bez możliwości 

zabudowy; 

Część tych terenów wskazano w 

projekcie studium jako „EO - 

tereny urządzeń energetyki 

 

 

 

 

 

X 
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odnawialnej – ogniw 

fotowoltaicznych o mocy 

przekraczającej 100 kW”   

 

Kosorowice 

22. Hubert Mrohs  

-------------------- 

1.10.2019 r.  

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia 

działki nr 749 w Kosorowicach 

pod zabudowę mieszkaniową 

-------------------------- 

Teren rolniczy R  

  

 

X 

   

23. Danuta Jabłonka  

Pełnomocnik  

Róża Niedworok  

-------------------- 

17.10.2019 r.  

Brak zgody na planowaną drogę 

przez działkę nr 1036 w 

Kosorowicach  

---------------------------- 

W projekcie studium – planowana 

ulica w przedłużeniu ślepej ul. 

Batorego 

 

 

 

X 

    

25. Krystyna Czech  

------------------- 

1.10.2019 r.  

 

Uwaga - wniosek o przeznaczenie 

działki nr 748 w Kosorowicach 

pod zabudowę mieszkaniową  

------------------------- 

Teren rolniczy R  

  

X 

   

26. Krystyna Szcześniok 

Bernard Szcześniok  

----------------- 

4.10.2019 r. 

Wniosek o przeznaczenie działki 

nr 381/1 w Kosorowicach pod 

eksploatację wapieni triasowych i 

kruszywa naturalnego PG, 

wniosek dot. udokumentowanego  

złoża kruszywa naturalnego 

„Kosorowice VII” (w 

rzeczywistości  chodzi o złoże 

„Kosorowice VIII”) 

  

 

 

 

X 
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--------------------------- 

Teren rolniczy X 

27. Franciszek Kowol,  

------------------- 

25.09.2019 r. 

 

Brak zgody na planowaną drogę 

przez działkę nr 1057/6  w 

Kosorowicach przy ul.  

Powstańców Śl. 48   

--------------------------- 

W projekcie studium planowana 

ulica w przedłużeniu ślepej ul. 

Batorego 

 

 

 

X 

    

28. Gmina Tarnów Opolski 

 

Uwaga – dot. przeznaczenia pod 

zabudowę mieszkaniową M 

rolniczych części działek nr 764, 

765, 767, 768, 769, 770, 771, 773 

(łącznie ok. 0,7 ha) w 

Kosorowicach. 
------------------------------- 

W projekcie studium - tereny 

rolnicze R 

 

 

 

X 

    

29.  

Piotr Ploch  

------------------- 

11.10.2019 

Wniosek o zapis umożliwiający 

budowę farm fotowoltaicznych na  

działkach  nr: 628, 683, 718/7, 

1249, 1250, 1094, 675, 677/87 w 

Kosorowicach.  

------------------------- 

W projekcie studium – tereny 

rolnicze R 

 

 

X 

    

30. Damian Blaut  

------------------ 

25.10.2019 r. 

Wniosek o przeznaczenie działek 

o nr: 680,681,682 w 

Kosorowicach pod zabudowę 

-------------------------- 

Tereny rolnicze R,  

  

 

 

 

X 
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W częściach wnioskowanych 

działek, w pasie przy ul. Borowej 

– jest już w studium planowana 

zabudowa mieszkaniowa M 

31. KRUSZYWA sp. z o.o. 

Zawada k/Opola 

------------------- 

30.10.2019 r 

Uwaga dotyczaca 

nieuwzględnienia w wyłożonym 

projekcie studium nowej, 

powiększonej, zachodniej części 

złoża kruszywa naturalnego 

Kosorowice – Przywory”. 

-------------------------- 

Tereny rolnicze R oraz fragment 

pierwotnego złoża „Przywory – 

Pole B” (działka nr 268 i części 

działek nr  269, 270, 271) już 

przeznaczone pod eksploatację 

(PG) w obowiązującym planie 

miejscowym Kosorowic  

  

 

 

X 

   

Nakło 

32. Krystyna Cichoń  

ul. Kopalińska 6, 46-050 

Nakło 

---------------------  

8.10.2019 r. 

Uwaga - działka 599/174 

wnioskowana pod zabudowę 

usługową, a nie jak w projekcie 

studium pod zabudowę 

mieszkaniową M 

------------------------------ 

W projekcie studium 

wyłożonym do wglądu 

publicznego,  działka 599/174 

znajduje się w granicach 

terenu  o symbolu M, 

odpowiednie ustalenia 

studium stanowią (strona 194 

    Uwaga 

bezprzedmiotowa 
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wyłożonego tekstu studium): 

„Przeznaczenie: tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

(jednorodzinnej lub 

wielorodzinnej) lub tereny 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej lub tereny 

zabudowy usługowej lub 

tereny zabudowy 

zagrodowej”. 

33. Dariusz Chowanek  

------------------------- 

8.10.2019 r. 

Wniosek o przeznaczenie działki 

nr 175/3 w Nakle przy ul. 

Strzeleckiej  pod zabudowę 

mieszkaniowo- usługową - a nie  

pod zieleń urządzoną ZP  

--------------------------------- 

W projekcie studium – teren 

zieleni urządzonej ZP  

 

 

 

X 

    

34. Mateusz Kipka  

------------------- 

16.10.2019 r. 

Wniosek o  przeznaczenie  

działki nr 1444/144 przy ul. 

Strzeleckiej 21 w Nakle pod 

zabudowę usługową z zabudową 

mieszkaniową – zamiast terenu 

zabudowy mieszkaniowej, 

oznaczonego symbolem M 

------------------------------ 

W projekcie studium wyłożonym 

do wglądu publicznego,  działka 

1444/144 znajduje się w 

granicach istniejącego terenu  o 

symbolu M, odpowiednie 

ustalenia studium stanowią (strona 

    Uwaga 

bezprzedmiotowa 
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194 wyłożonego tekstu studium): 

„Przeznaczenie: tereny zabudowy 

mieszkaniowej (jednorodzinnej 

lub wielorodzinnej) lub tereny 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej lub tereny zabudowy 

usługowej lub tereny zabudowy 

zagrodowej”. 

35. Sabina Smolarek  

--------------------- 

21.10.2019 r.  

 

 

Ponowny wniosek o 

przeznaczenie działki nr 

1416/128w Nakle  pod zabudowę 

usługową U, zamiast obecnego 

przeznaczenia pod zabudowę 

mieszkaniową - M 

----------------------------- 

W projekcie studium 

wyłożonym do wglądu 

publicznego,  działka 

1416/128 znajduje się w 

granicach planowanego terenu  

o symbolu M, odpowiednie 

ustalenia studium stanowią 

(strona 194 wyłożonego tekstu 

studium): „Przeznaczenie: 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

(jednorodzinnej lub 

wielorodzinnej) lub tereny 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej lub tereny 

zabudowy usługowej lub 

    Uwaga 

bezprzedmiotowa 
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tereny zabudowy 

zagrodowej”. 

36. Mariusz Zmuda  

----------------- 

25.10.2019 r.  

 

Wniosek o przekształcenie działki 

nr 1792/197 w Nakle pod 

zabudowę usługową U. 

----------------------------- 

W projekcie studium – teren M, w 

stanie faktycznym istniejąca 

zabudowa usługowa 

 

 

X 

    

37. Łukasz Wieszołek  

Sandra Milewska  

------------------ 

25.10.2019 r.   

 

Wnioskowane przeznaczenie 

działek o nr 1654/210, 1652/213 

przy ulicy Leśnej w Nakle pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

----------------------------- 

W projekcie studium  teren M - 

zabudowy mieszkaniowej 

(jednorodzinnej lub 

wielorodzinnej) lub tereny 

zabudowy mieszkaniowo-

usługowej lub tereny zabudowy 

usługowej lub tereny zabudowy 

zagrodowej 

    Uwaga 

bezprzemiotowa 

38. Rafał Cichos,  

-------------------- 

  28.10.2019 r.  

 

Wnioskowane przeznaczenie 

działki nr 1039/151 w Nakle pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

-------------------------------- 

W projekcie studium  - teren R 

  

 

X 

   

39. Krystian Wieszołek  

-------------------- 

25.10.2019 r.  

Wnioskowane powiększenie 

przeznaczenia działki nr 1173/54 

przy ul. Dzierżonia w  Nakle – 

  

 

X 
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 pod zabudowę mieszkaniowo 

mieszaną MM 

---------------------------- 

W projekcie studium  - teren R  

Raszowa 

40. Zygmunt Cichoń  

--------------------- 

27.09.2019 r.  

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia 

części działki nr 637/176  w 

Raszowej przy ul. Mickiewicza  

pod zabudowę pod zabudowę 

mieszkaniową. 

-------------------------------- 

Tereny rolnicze - R 

 

 

 

X 

    

41. Dorota Janiszewska  

------------------ 

30.09.2019 r.  

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia 

działki nr 919/196 w Raszowej  -  

pod zabudowę mieszkaniową . 

----------------------------- 

Tereny rolnicze – R 

 

 

X 

    

42. Krzysztof Supernak  

------------------- 

8.10.2019 r.  

Wnioskowane przeznaczenie 

działki nr 266/72 w Raszowej  

pod zabudowę mieszkaniową  

------------------------------ 

Tereny rolnicze - R 

 

 

X 

    

43. Norbert Mateja ul.  

----------------- 

10.10.2019 r. 

Wniosek  o przeznaczenie części 

działki nr  161/68 w Raszowej 

pod zabudowę mieszkaniową  

------------------------------ 

Tereny rolnicze - R 

X     

44. Mariola Gordzielik 

----------------- 

14.10.2019 r.  

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia 

części działki nr 294/65 w 

Raszowej, przy ul. Podleśnej pod 

 

 

X 
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zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną (1000 m²) 

------------------------------ 

Tereny rolnicze - R 

 

45. Ewa Fila 

------------------ 

27.12.2019 

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia 

działki nr 114 w Raszowej z 

planowanego zalesienia (ZLd) na 

teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej M. 

---------------------------- 

Tereny rolnicze - R 

 

 

X 

    

Walidrogi 

46. Walter Kryger  

----------------- 

14.10.2019 r. 

 

Wnioskowane przeznaczenie 

części działki  nr 190/125  w 

Walidrogach pod zabudowę 

mieszkaniową. 

 

-------------------------- 

W projekcie studium teren R 

  

 

X 

   

Kąty Opolskie  

47. Piotr Jaszkowic 

Sebastian Jaszkowic 

Marcin Jaszkowic 

----------------------------- 

14.10.2019 r. 

 

Wniosek o zmianę planu 

miejscowego „Katy Opolskie – 2” 

w zakresie zmiany linii zabudowy 

od drogi dojazdowej i gazociągu 

na dz. nr 101 i 298/102 w Katach 

Opolskich rejonie ul. A. 

Zawadzkiego. 

----------------------------------- 

W projekcie studium teren 

obiektów produkcyjnych i 

usługowych PU 

    Uwaga 

bezprzedmiotowa 
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Miedziana  

48. Spółdzielnia Pracy 

Surowców Mineralnych 

------------------- 

25.10.2019 r. 

Wniosek z uwagami – 

powtórzenie nieuwzględnionego 

wniosku do studium, złozonego 

26.04.2018 r.,  

(wpisany pod l.p. 10 w 

zestawieniu wniosków złozonych 

do zmiany studium). 

Obecny wniosek z uwagami  

dotyczy: 

1) Przeznaczenie pod eksploatację 

odkrywkową złoża kruszywa 

natural-nego „Miedziana – 

Przywory”  (część pierwotnego 

złoża „Przywory – pole A”) w 

Miedzianej, o powierzchni ok. 28 

ha. 

2)  Wnioskowane przeznaczenie 

pod eksploatację terenów j.w. 

było – zdaniem składajacego 

uwagę -akceptowane w 

przeszłości przez Wójta i organy 

samorządowe gminy. 

3) Propozycja zmiany kierunków 

rekultywacji wyrobisk 

poeksploatacyjnych zapisanych w 

studium i obowiązujących planach 

miejsco-wych (wodny i leśny) na 

„kierunek przyrodniczy, oparty na 

roślinności wkraczającej 

spontanicznie 

------------------------- 

  

 

 

X 
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Oznaczenia:   

X – uwzględniono / nieuwzględniono w całości  

X* - uwzględniono częściowo 
 

Tereny rolnicze R, oraz: 

- dwie linie napowietrzne 110 kV 

w północnej części terenu 

wnioskowanego; 

- gruntowa droga gminna z 

Miedzianej do Groszowic, 

dzieląca teren wnioskowany 

w połowie, stanowiąca trasę 

rowerową, 

- całe złoże kruszywa naturalnego 

„Miedziana -Przywory”; 

- większość wnioskowanego 

terenu znajduje się w granicach 

strefy ochrony pośredniej ujęcia 

wody podziemnej „Grotowice” 

dla m. Opola. 


