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Uchwa³a XII/75/03
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K¹ty Opolskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100
poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25
poz. 253, Nr 113 poz. 984 oraz Nr 130 poz. 1112) w zwi¹zku z
art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Rada
Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi K¹ty Opolskie, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje tereny istniej¹cego i przewidywanego
zainwestowania wsi K¹ty Opolskie w granicach okrelonych na
rysunku planu.
§ 2 . Ustalenia przestrzenne planu s¹ spójne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego, okrelonymi w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnów Opolski, przyjêtym uchwa³¹ Nr XIV/91/99 Rady
Gminy Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 1999 r.
§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
kszta³towanie rozwoju przestrzennego i po¿¹danych przekszta³ceñ w jego obszarze, zmierzaj¹cych do:
1) poprawy stanu technicznego wyposa¿enia wsi, dotychczasowych warunków zamieszkiwania i zwiêkszenia liczby
mieszkañców do ok. 1200,
2) aktywizacji gospodarczej wsi, niezbêdnej wobec postêpuj¹cych przemian strukturalnych rolnictwa, przy równoczesnym przestrzeganiu zasady zrównowa¿onego rozwoju i minimalizacji konfliktów przestrzennych,
3) ochrony rodowiska naturalnego i kulturowego oraz
ochrony przed powodzi¹.
§ 4. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce tereny,
oznaczone odpowiednim symbolem:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,
2) tereny dominuj¹cej zabudowy rolniczej (zagrodowej) - MR,
3) tereny us³ug publicznych - UO (owiaty i wychowania),
UW (wyznaniowych), US (sportu), UI (innych us³ug publicznych)
4) tereny us³ug komercyjnych - UC,
5) tereny dzia³alnoci gospodarczej - DG,

6) tereny specjalistycznej produkcji rolniczej - RP,
7) tereny u¿ytków rolnych - R,
8) tereny zalesieñ ma³o wartociowych gruntów rolnych- LZ,
9) tereny lasów - LS,
10) tereny zieleni publicznej - ZP,
11) tereny zieleni izolacyjnej - ZI,
12) tereny cmentarzy - ZC,
13) tereny komunikacji i urz¹dzeñ obs³ugi ruchu - KGP,KZ,
KL, KD, KW, KX, KP, KS,
14) tereny wód otwartych - W,
15) tereny i urz¹dzenia infrastruktury komunalnej, technicznej i przeciwpowo-dziowej - EE, ET, EG, NT, WP.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz warunki dopuszczenia,
2) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury komunalnej,
3) zasady ochrony rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
4) zasady ochrony rodowiska kulturowego.
§ 5. 1. W granicach planu przeznacza siê na cele zwi¹zane z zabudow¹ mieszkaniow¹, infrastruktur¹ spo³eczn¹, us³ugami, przemys³em, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, infrastruktur¹
techniczn¹ i komunikacj¹:
1) grunty rolne IV klasy, objête zgod¹ Ministra Rolnictwa i
Gospodarki ¯ywnociowej nr GZU. pg.0602/Z-53797/6/90 z dnia
28 lutego 1990 r.,
2) grunty rolne kl. V i VI, objête zgod¹ Wydzia³u Geodezji i
Gospodarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu
nr G. IX.7017/TO-5/90 z dnia 19 marca 1990 r. .
2. Pozosta³e tereny przeznaczone do zainwestowania, stanowi¹ce grunty rolne IV klasy bonitacyjnej oraz V i VI pochodzenia nieorganicznego, nie wymagaj¹ uzyskania zgód na przeznaczenie na cele nierolnicze.
3. Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymienione w ust. 1 i 2 nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy sposób.
§ 6.1.Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okrelonymi na rysunku
planu s¹:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania,
b) linie zabudowy - obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne,
c) kierunki dostêpnoci komunikacyjnej.
§ 7. Okrelenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) przeznaczenie podstawowe albo podstawowa funkcja terenu - przewa¿aj¹ce przeznaczenie terenu, wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie drugorzêdne, mo¿liwe przy spe³nieniu warunków ustalonych planem,
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3) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - cile okrelone na
rysunku planu usytuowanie ciany budynku wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cej ulicê ,
4) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia okrelaj¹ca
dopuszczalne zbli¿enie cian budynku do granic dzia³ki,
5) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia techniczne (naziemne i podziemne), obiekty gospodarcze, us³ugowe i inne, zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu lub pe³ni¹ce
wobec niej s³u¿ebn¹ rolê ,
6) obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ - tereny
chronione wa³ami przeciwpowodziowymi ale objête zalewem
Odry w czasie powodzi w lipcu 1997 r. do poziomu ok. 159 m
n.p.m. (poziom o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia raz na 100 lat),
7) zabudowa zagrodowa - zabudowa ³¹cz¹ca funkcjê
mieszkaniow¹ z rolnicz¹, równie¿ us³ugow¹,
8) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - inwestycje i inne dzia³ania okrelone w ten sposób w przepisie szczególnym,
9) us³ugi komercyjne - us³ugi o charakterze rynkowym,
realizowane z funduszy niepublicznych,
10) dzia³alnoæ gospodarcza o charakterze nieuci¹¿liwym - dzia³alnoæ w zakresie rzemios³a, handlu i innych us³ug,
nie zaliczona do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, tak¿e takich, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko mo¿e byæ stwierdzony przez w³aciwy organ, oraz nie powoduj¹ca przekroczenia norm jakoci rodowiska, okrelonych w przepisach
szczególnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej, w szczególnoci:
a) dopuszczalnych poziomów ha³asu, w tym ha³asu od
obs³uguj¹cych rodków transportu,
b) dopuszczalnych wartoci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych zapachów,
c) koniecznoci korzystania z transportu pojazdami o dopuszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony,
11) lokal u¿ytkowy dla dzia³alnoci us³ugowej lub innej
dzia³alnoci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym - czêæ
budynku mieszkalnego wydzielona sta³ymi przegrodami budowlanymi albo odpowiednio przystosowany budynek gospodarczy
lub jego czêæ,
12) uci¹¿liwe us³ugi i obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ transportu - warsztaty blacharskie i lakiernicze, bazy transportowe i
sprzêtowe, stacje paliw, MOP (miejsca obs³ugi podró¿nych),
13) us³ugi publiczne - us³ugi o charakterze ogólnospo³ecznym, realizowane z funduszy i sk³adek publicznych lub z ich
udzia³em,
14) realizacja lokalnych celów publicznych - realizacja
inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których finansowanie obci¹¿a w ca³oci lub w czêci bud¿et Gminy (np. inwestycje
z zakresu sportu, dróg gminnych, sieci i niektórych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej),
15) realizacja ponadlokalnych celów publicznych - realizacja inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których
finansowanie w ca³oci lub w czêci obci¹¿a bud¿et samorz¹du
wojewódzkiego albo bud¿et pañstwa,
16) pas obs³ugi technicznej - pas terenu wzd³u¿ linii elektroenergetycznych i gazoci¹gów na terenie zabudowy mieszkaniowej i planowanych zalesieñ, niezbêdny dla obs³ugi i remontu
tych urz¹dzeñ,
17) deszczowanie cieków - rozprowadzanie cieków
na gruntach rolnych poprzez zainstalowane w tym celu sta³e lub
przenone ruroci¹gi i urz¹dzenia zraszaj¹ce,
18) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.
DZIA£ II

Poz.2325

- 8773 PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
Rozdzia³ 1
Mieszkalnictwo, us³ugi, zieleñ urz¹dzona

§ 8. Na ustalonych w planie terenach zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i
standardy kszta³towania zabudowy:
1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z ogrodami przydomowymi:
1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, remonty, przebudowê, wymianê, budowê nowych budynków,
2) wysokoæ nowych i przebudowywanych budynków - do
2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,
3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy przy realizacji nowych budynków - w odleg³oci:
a) 6 m od ulic klasy lokalnej (KL), dojazdowej (KD) i ci¹gów pieszo-jezdnych (KP) lub wed³ug ustaleñ rysunku planu ,
b) 8 m od ulicy Kocielnej w ci¹gu drogi powiatowej
nr 27716 K¹ty Opolskie - Komprachcice, klasy zbiorczej (KZ),
c) 25 m od drogi wojewódzkiej nr 423 Opole - Kêdzierzyn,
klasy g³ównej ruchu przyspieszonego (KGP),
4) w przypadku realizacji nowych budynków w istniej¹cych
zespo³ach zabudowy mieszkaniowej nale¿y utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy wyznaczon¹ przez s¹siedni¹ zabudowê,
jednak w odleg³ociach nie mniejszych ni¿ okrelone w punkcie 3,
5) linie nieprzekraczalne zabudowy - wed³ug rysunku planu, w razie braku odpowiednich ustaleñ obowi¹zuj¹ odleg³oci
okrelone w przepisie szczególnym,
6) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o lub podobnych, jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej
oraz dowolnym dowietleniu poddasza,
7) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej,
8) formê zabudowy, elewacje, elementy cienne i dachowe, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,
9) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody, zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzchni
dzia³ki jednorodzinnej,
10) zabudowê gospodarcz¹, w tym wolno stoj¹ce gara¿e,
dostosowaæ skal¹ i stylem do budynku mieszkalnego,
11) poziom pod³ogi parteru ustala siê na wysokoci
0,5 - 0,8 m od powierzchni terenu.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê :
1) realizacjê budynków bliniaczych - mieszkalnych, gospodarczych i gara¿y, pod warunkiem spe³nienia wymagañ
ochrony przeciwpo¿arowej, okrelonych w przepisach szczególnych,
2) przebudowê budynku usytuowanego cian¹ zewnêtrzn¹
bez otworów bezporednio przy granicy dzia³ki - tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem spe³nienia wymagañ
ochrony przeciwpo¿arowej, okrelonych w przepisach szczególnych,
3) realizacjê nie wiêcej ni¿ jednego obiektu towarzysz¹cej
zabudowy gospodarczej i wolno stoj¹cego gara¿u, dostosowanych stylem i skal¹ do budynku mieszkalnego,
4) realizacjê lokalu u¿ytkowego dla dzia³alnoci us³ugowej lub innej dzia³alnoci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym, o powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego,
5) w przypadku lokalizowania us³ug ustala siê obowi¹zek
wydzielenia w granicach dzia³ki odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów,
6) sytuowanie w granicach dzia³ki bezodp³ywowych urz¹dzeñ do gromadzenia cieków - do czasu realizacji systemu
kanalizacji zbiorowej.
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3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:
1) minimalna powierzchnia dzia³ki jednorodzinnej w zabudowie wolno stoj¹cej - 600 m2 przy szerokoci frontu dzia³ki min.
18 m, w zabudowie bliniaczej odpowiednio - min. 400 m2 i 12 m,
2) podzia³ na dzia³ki przeprowadziæ zgodnie z ustaleniami
rysunku planu,
3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê korektê
wyznaczonych w planie linii rozgraniczaj¹cych dzia³ki na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem
zachowania zasad ich zagospodarowania i powierzchni, okrelonych w punkcie 1,
4) na terenach istniej¹cej zabudowy ustala siê mo¿liwoæ
wydzielania nowych dzia³ek pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni dzia³ki, szerokoci dzia³ki mierzonej w linii
zabudowy oraz dostêpu do drogi publicznej.
4.Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w granicach obszaru potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ obowi¹zuj¹ dodatkowe ustalenia, zawarte w § 23.
§ 9. Na ustalonych w planie terenach zabudowy zagrodowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i standardy kszta³towania zabudowy :
1. MR - tereny dominuj¹cej zabudowy zagrodowej z udzia³em zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z ogrodami i
obiektami s³u¿¹cymi produkcji rolniczej:
1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, remonty, przebudowê, wymianê, budowê nowych budynków,
2) wysokoæ budynków nowych i przebudowywanych - do
2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,
3) w przypadku realizacji nowych budynków w istniej¹cej
zabudowie zagrodowej nale¿y utrzymaæ dotychczasow¹ liniê
zabudowy, wyznaczon¹ przez s¹siedni¹ zabudowê, jednak w
odleg³ociach nie mniejszych ni¿ okrelone w § 8 ust. 1 pkt 3,
4) ustalenia § 8 ust. 2 pkt. 1i 2, dotycz¹ce budynków bliniaczych i przebudowy budynków usytuowanych na granicy dzia³ki
stosuje siê odpowiednio,
5) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o lub podobnych jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej
oraz dowolnym dowietleniu poddasza, uk³ad kalenic jak w zabudowie s¹siedniej,
6) formê zabudowy, elewacje, elementy cienne i dachowe, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,
7) powierzchnia dzia³ki w zabudowie zagrodowej - stosownie do potrzeb,
8) gara¿e i miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu - lokalizowaæ w granicach dzia³ki,
9) zabudowê gospodarcz¹ dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego, odstêpstwa, tak¿e dotycz¹ce wysokoci budynków i kszta³tu dachu dopuszcza siê w przypadkach
uzasadnionych potrzebami technologicznymi.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê:
1) przekszta³cenia funkcji podstawowej istniej¹cych budynków i urz¹dzeñ na us³ugow¹ i wytwórcz¹, a tak¿e lokalizacjê
nowych obiektów us³ug komercyjnych,
2) chów i hodowlê zwierz¹t, z wyj¹tkiem zwierz¹t futerkowych miêso¿ernych, w obiektach o maksymalnej obsadzie
49 DJP (du¿ych jednostek przeliczeniowych wed³ug przepisu
szczególnego), pod warunkiem nie przekraczania standardów
jakociowych powietrza, w tym zapachowych, okrelonych w
przepisie szczególnym - na przyleg³ych terenach MN oraz us³ug
publicznych i komercyjnych,
3) sytuowanie budynku cian¹ zewnêtrzn¹ bez otworów
bezporednio przy granicy dzia³ki - tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem spe³nienia wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej, okrelonych w przepisach szczególnych,
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4) wydzielanie nowych dzia³ek pod zabudowê jednorodzinn¹ przy zachowaniu minimalnych wielkoci dzia³ek, okrelonych w § 8 ust. 3 pkt 1 oraz dostêpu do drogi publicznej.
3. W stosunku do zabudowy sprzed 1945 r., przy ustalaniu
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uwzglêdniæ
warunki ochrony konserwatorskiej wed³ug ustaleñ § 29.
4. Dla zabudowy o której mowa w ust. 1, po³o¿onej w granicach obszaru potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ obowi¹zuj¹
dodatkowe ustalenia, zawarte w § 23 .
§ 10. 1. Ustala siê tereny us³ug publicznych z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi :
1) UO - us³ugi owiaty podstawowej,
2) UW - us³ugi wyznaniowe (koció³ katolicki),
3) UI - inne us³ugi publiczne,
4) US - tereny sportu.
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê utrzymanie istniej¹cego przeznaczenia z mo¿liwoci¹ remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów us³ugowych i
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹, z zastrze¿eniem odpowiednich przepisów rozdzia³u 5.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, jako obowi¹zuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustala siê:
1) w przypadku realizacji nowych budynków w istniej¹cej
zabudowie nale¿y utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy wyznaczon¹ przez s¹siedni¹ zabudowê, jednak w odleg³ociach
nie mniejszych ni¿ okrelone w § 8 ust. 1 pkt 3,
2) nowe budynki powinny nawi¹zywaæ skal¹, ukszta³towaniem bry³y i materia³em do otaczaj¹cej zabudowy,
3) wysokoæ zabudowy :
a) na terenach us³ug publicznych - do 2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
b) na terenach US - jedna kondygnacja naziemna, nie
wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
4) zalecane dachy: strome dwu lub wielospadowe
5) w granicach dzia³ki, w miarê istniej¹cych mo¿liwoci i
stosownie do funkcji, lokalizowaæ miejsca postojowe dla pojazdów - w tym wydzielone dla osób niepe³nosprawnych,
6) powierzchnia biologicznie czynna - zieleñ urz¹dzona
(ozdobna, rekreacyjna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 20 %
powierzchni dzia³ki,
7) w realizacji obiektów u¿ytecznoci publicznej uwzglêdniæ koniecznoæ ich dostosowania do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne, w szczególnoci poruszaj¹ce siê na wózkach
inwalidzkich.
4. W granicach terenu US przewiduje siê realizacjê urz¹dzeñ wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹: obiekty higieniczno - sanitarne i odnowy biologicznej, miejsca siedz¹ce dla publicznoci, owietlenie boisk, parking, zieleñ ozdobn¹ i izolacyjn¹.
5. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza siê
zmianê przeznaczenia - z wyj¹tkiem kocio³a na terenie UW na inne us³ugi o charakterze publicznym.
§ 11.1. Ustala siê tereny us³ug komercyjnych z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, oznaczone symbolem UC (us³ugi handlu, gastronomii, rzemios³a, inne, z wy³¹czeniem uci¹¿liwych
us³ug i obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ transportu).
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê utrzymanie istniej¹cego przeznaczenia z mo¿liwoci¹ remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów us³ugowych i
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹, z zastrze¿eniem odpowiednich przepisów rozdzia³u 5.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach
UC ustala siê nastêpuj¹co:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - wed³ug ustaleñ § 8
ust. 1 pkt 3,
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2) wysokoæ obiektów kubaturowych - do 2 kondygnacji
naziemnych lub 6,0 m licz¹c od poziomu terenu do okapu dachu,
3) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o lub podobnych, jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej,
4) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej,
5) formê zabudowy, elewacje, elementy cienne i dachowe, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,
6) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu - lokalizowaæ w granicach dzia³ki,
7) powierzchnia biologicznie czynna - zieleñ urz¹dzona
(trawniki, zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 20 %
powierzchni dzia³ki.
4. Dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego lub
mieszkania na potrzeby w³aciciela.
§ 12. 1. Plan ustala tereny zieleni urz¹dzonej:
1) ZP - zieleñ parkowa i skwery,
2) ZI - zieleñ izolacyjna, wysoka i rednia,
3) ZC - cmentarz.
2. Na terenach wymienionych w ust.1 pkt 1 dopuszcza siê
realizacjê urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych, odpowiednich
dla funkcji podstawowej - ma³ej architektury, owietlenia, urz¹dzeñ dla dzieci.
3. Zieleñ izolacyjn¹ ZI o której mowa w ust. 1 pkt 2 realizowaæ obowi¹zkowo w granicach ustalonych rysunkiem planu,
zaleca siê urz¹dzanie zieleni izolacyjnej tak¿e w innych miejscach - w miarê potrzeb, w nasadzeniach uwzglêdniæ zieleñ
redni¹ i wysok¹ z udzia³em zimozielonej.
4.W realizacji projektowanego cmentarza wyznaniowego
ZC uwzglêdniæ:
1) pola (kwatery) grzebalne, kaplicê, komunikacjê wewnêtrzn¹, zieleñ o za³o¿eniu parkowym (ok. 20 % powierzchni),
czêæ gospodarcz¹,
2) ogrodzenie z trwa³ego materia³u, o wysokoci 1,5 - 2,0 m,
3) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej
poprzez przy³¹cze wodoci¹gowe z hydrantami naziemnymi,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z zewnêtrznej sieci niskiego napiêcia,
5) parking ogólnodostêpny KX - wed³ug ustaleñ rysunku
planu,
6) gromadzenie odpadów z pielêgnacji mogi³ - w kontenerach, wywóz na wysypisko gminne.
5. Budowê cmentarza poprzedziæ odpowiednimi badaniami geotechnicznymi.
6. Istniej¹cy cmentarz przykocielny przewiduje siê do zamkniêcia.
Rozdzia³ 2
Dzia³alnoæ gospodarcza
§ 13. Plan ustala tereny dzia³alnoci gospodarczej oraz
zasady ich zabudowy i zagospodarowania:
1. DG - tereny wielobran¿owej dzia³alnoci gospodarczej:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych dróg
oraz kierunki dostêpnoci komunikacyjnej ustala rysunek planu,
2) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ wymagania
dotycz¹ce ograniczenia zabudowy w pobli¿u gazoci¹gu EG i linii
elektroenergetycznych EE - okrelone w § 25 i § 27,
3) wysokoæ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do
6 m, chyba ¿e wzglêdy technologiczne wymagaj¹ wiêkszej,
4) wysokoæ budynków administracyjnych, socjalnych i
innych - do 2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego
poddasza,
5) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ:
a) miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej do funkcji
terenu, równie¿ dla osób niepe³nosprawnych,
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b) zieleñ urz¹dzon¹ na min. 20 % powierzchni,
c) pasy zwartej zieleni izolacyjnej redniej i wysokiej z udzia³em zimozielonej, o szerokoci nie mniejszej ni¿ 5 m - od strony
zabudowy mieszkaniowej MN
6) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wód podziemnych:
a) pe³ne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych
i manewrowych oraz innych powierzchni nara¿onych na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi,
b) wewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowo-przemys³owej
i zabezpieczenie przed sp³ywem zanieczyszczonych wód opadowych na tereny przyleg³e,
c) na terenach baz transportowych i innych obiektów obs³ugi transportu - separatory paliw i olejów przed w³¹czeniem
wewnêtrznej sieci kanalizacyjnej do systemu zewnêtrznego,
d) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji.
2. DG/ZL - teren wielobran¿owej dzia³alnoci gospodarczej w miejscu by³ej cegielni, alternatywnie teren zalesieñ:
1) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania
obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia ust. 1lub § 20 ust. 4,
2) charakter inwestycji oraz rozwi¹zania konstrukcyjne
zabudowy powinny uwzglêdniaæ potencjalne zagro¿enie powodzi¹.
3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, w przypadku potrzeby wydzielenia dzia³ek dla wiêcej ni¿ jednego inwestora - ustala siê wymóg sporz¹dzenia koncepcji programowo przestrzennej, umo¿liwiaj¹cej podejmowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, koncepcja powinna okrelaæ:
1) program i charakterystykê techniczn¹ inwestycji,
2) uk³ad projektowanych dróg wewnêtrznych i powi¹zania
z drogami publicznymi,
3) projektowany podzia³ funkcjonalny lub na dzia³ki,
4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 3
Komunikacja, infrastruktura techniczna i komunalna
§ 14. 1. Sieæ obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych
planem tworz¹ drogi publiczne:
1) KGP - droga wojewódzka nr 423 relacji Opole - Kêdzierzyn - Kole, klasy GP - g³ówna ruchu przyspieszonego o
wymaganej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 35 m, plan
obejmuje odcinek 1,0 km w dotychczasowych liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego szerokoci 20 - 30 m,
2) KZ, KL - drogi powiatowe:
a) nr 27 716 relacji K¹ty Opolskie - Komprachcice (KZ) o
wymaganej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m, w
granicach planu znajduje siê odcinek d³ugoci 1,0 km w ci¹gu
ul. Kocielnej o szerokoci w dotychczasowych liniach rozgraniczaj¹cych 8 - 15 m,
b) nr 27-768 relacji K¹ty Opolskie - Chorula (KL) o wymaganej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m, plan obejmuje odcinek d³ugoci 1,2 km w ci¹gu ul. Szerokiej o szerokoci w dotychczasowych liniach rozgraniczaj¹cych 7 - 18 m,
c) plan uwzglêdnia rezerwê terenu na poszerzenie pasów
drogowych dróg, o których mowa w pkt. a i b do wymaganych
szerokoci w odcinkach tych dróg (ulic) obustronnie nie zabudowanych, oznaczone symbolami KZp i KLp,
3) KL - droga gminna klasy L - lokalna w ci¹gu ul. Odrzañskiej, o wymaganej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
- 12 m, o szerokoci w dotychcza-sowych liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,
4) KD - ulice klasy D - dojazdowe, istniej¹ce i projektowane dla obs³ugi nowych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej MN,
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us³ugowej UC i cmentarza ZC, o wymaganej i planowanej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m.
2. Plan przewiduje remonty i przebudowê dróg publicznych, zmierzaj¹ce do uzyskania parametrów ustalonych klas,
normowanych przepisem szczególnym.
3. W realizacji przedsiêwziêæ, o których mowa w ust. 2,
nale¿y uwzglêdniæ:
a) potrzeby osób niepe³nosprawnych, poruszaj¹cych siê
na wózkach inwalidzkich,
b) budowê, w razie takiej potrzeby, urz¹dzeñ zmniejszaj¹cych natê¿enie ha³asu komunikacyjnego, emitowanego z drogi
wojewódzkiej KGP do wielkoci dopuszczalnych, okrelonych
w przepisie szczególnym.
4. Plan nie okrela szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych
uk³adu komunikacyjnego.
5. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych nale¿y organizowaæ, zgodnie z ustalon¹ klas¹ drogi i zwi¹zanymi z ni¹
parametrami:
a) ruch ko³owy,
b) ruch rowerowy (cie¿ki rowerowe),
c) ruch pieszy (chodniki),
d) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej,
e) infrastrukturê techniczn¹,
f) zieleñ,
g) urz¹dzenia chroni¹ce tereny przyleg³e przed nadmiernym ha³asem.
6.Infrastrukturê techniczn¹ liniow¹ nie zwi¹zan¹ z drog¹ przewody wodoci¹gowe i kanalizacyjne, przewody sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej - prowadziæ w uk³adach podziemnych, za zezwoleniem i na warunkach uzgodnionych z w³aciwym zarz¹dc¹ drogi.
§ 15. 1. Uzupe³niaj¹c¹ sieæ obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem tworz¹ drogi wewnêtrzne i parkingi:
1) KW - drogi wewnêtrzne, istniej¹ce - o szerokoci w
dotychczasowych liniach rozgraniczaj¹cych oraz projektowane
na terenie DG - o szerokoci 10 m,
2) KX - parkingi ogólnie dostêpne, istniej¹ce oraz planowane przy terenach ZC i US.
2.Wyznacza siê kierunki dostêpnoci komunikacyjnej projektowanych terenów wielobran¿owej dzia³alnoci gospodarczej - wed³ug rysunku planu.
§ 16. 1. Plan ustala teren urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji
samochodowej, oznaczony symbolem KS, dla którego ustala
siê warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubaturowych od strony drogi wojewódzkiej nr 423 i ul. Kocielnej
wed³ug rysunku planu, dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ wymagane minimalne odleg³oci urz¹dzeñ do magazynowania i dystrybucji paliw od lasu, gazoci¹gu i linii elektroenergetycznej 110 kV
- okrelone w przepisach o ochronie przeciwpo¿arowej,
2) wysokoæ zabudowy dla obiektów kubaturowych - do
2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,
3) zabudowê realizowaæ jako jeden obiekt wielofunkcyjny,
lub zespó³ obiektów, z zastosowaniem form architektonicznych
charakterystycznych dla regionu,
4) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wód podziemnych:
a) wewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowo - przemys³owej z separatorami paliw i olejów przed odprowadzeniem cieków do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej,
b) wielocienne zbiorniki paliw, umieszczone w szczelnej
wannie o pojemnoci wystarczaj¹cej do zatrzymania ca³oci
magazynowanego paliwa,
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c) pe³ne uszczelnienie powierzchni placów manewrowych,
d) zabezpieczenie przewodów, instalacji i urz¹dzeñ paliwowych przed bezporednim wyciekiem paliw do ziemi ,
e) system wczesnego ostrzegania o wyciekach paliw oraz
system monitoringu wód podziemnych w postaci piezometrów.
2. Zalecany program us³ug w granicach terenu, o którym
mowa w ust. 1 - stacja paliw z obiektami i urz¹dzeniami obs³ugi
podró¿nych, w tym:
a) stanowiska postojowe dla samochodów osobowych maksymalnie 10,
b) stanowiska postojowe samochodów ciê¿arowych i autobusów - maksymalnie 5,
c) urz¹dzenia sanitarne z instalacj¹ wodno - kanalizacyjn¹,
d) inne urz¹dzenia i us³ugi (gastronomiczne, handlowe,
hotelowe, kulturalne, telekomunikacyjne, rekreacyjne).
§ 17. Ustala siê zasady docelowego wyposa¿enia obszaru planu w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) w zakresie rednich napiêæ - istniej¹cymi liniami napowietrznymi i projektowanymi kablowymi 15 kV, oznaczonymi na
rysunku planu symbolem EE 15 kV,
2) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
oznaczonych na rysunku planu symbolem ET:
a) K¹ty - Kocielna,
b) K¹ty - Wie,
c) K¹ty - Cegielnia.
Przewiduje siê modernizacjê istniej¹cych i realizacjê nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wed³ug ustaleñ rysunku planu (na terenie DG i nowego zespo³u zabudowy mieszkaniowej MN przy ul. Odrzañskiej) oraz rozbudowê kablowych
sieci rozdzielczych; realizacja wiêkszej liczby nowych stacji transformatorowych nie wymaga zmiany planu.
2. Zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej, przebieg istniej¹cych przewodów sieci rozdzielczej (W O 110 - 45) wskazano na rysunku planu.
3. Odprowadzenie cieków :
1) komunalnych - do planowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - t³ocznej i istniej¹cej oczyszczalni w Choruli w Gminie
Gogolin; plan przewiduje objêcie systemem kanalizacji zbiorowej terenów oznaczonych symbolami MN, MR, UO, UW, US, UI,
UC, DG, DG/ZL, RP wed³ug zasad okrelonych w § 18,
2) przemys³owych - z terenów DG, KS - do projektowanej
sieci kanalizacyjnej, o której mowa w pkt. 1, po uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach zak³adowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaników zanieczyszczenia,
3) wód opadowych i roztopowych z dróg i ulic o trwa³ej
nawierzchni oraz z innych powierzchni zanieczyszczonych - do
przewidywanej kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej,
4) dopuszcza siê sytuowanie w granicach terenów zainwestowanych, bezodp³ywowych urz¹dzeñ do gromadzenia cieków - do czasu realizacji planowanego systemu kanalizacji zbiorowej.
4. Zaopatrzenie w gaz - sieci¹ rozdzielcz¹, zasilan¹ z
gazoci¹gu wysokiego cinienia EEG O 400 4 MPa relacji Zdzieszowice - Ozimek, za porednictwem stacji redukcyjno-pomiarowej, usytuowanej w pasie obs³ugi technicznej gazoci¹gu NT.
5. Energia cieplna - przewiduje siê ogrzewanie z w³asnych
róde³ ciep³a, zalecone stosowanie ekologicznych noników
energii (paliwa gazowe, olejowe, energia elektryczna).
6. Telekomunikacja - przewiduje siê rozbudowê kablowych sieci abonenckich na terenach zainwestowanych wsi; dopuszcza siê budowê stacji telefonii komórkowej, z wy³¹czeniem
terenów MN, MR, us³ug publicznych i komercyjnych oraz obszarów i obiektów podlegaj¹cych ochronie konserwatorskiej.
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8. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi plan przewiduje:
1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i zorganizowany system wywozu na wysypisko obs³uguj¹ce Gminê,
2) postêpowanie z odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi - wed³ug decyzji i uzgodnieñ w³aciwych organów,
wydanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach,
3) odpady w postaci mas ziemnych z wykopów budowlanych nale¿y wykorzystaæ do kszta³towania powierzchni terenów
inwestycji a nadwy¿ki do rekultywacji terenów zdegradowanych
na terenie Gminy.
§ 18. 1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich i
rednich napiêæ i telekomunikacyjne - nale¿y prowadziæ w pasach rozgraniczenia ulic i dróg.
2. Dopuszcza siê prowadzenie sieci, o których mowa w
ust. 1 oraz lokalizowanie towarzysz¹cych urz¹dzeñ infrastrukturalnych (przepompownie cieków, stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze) na nieruchomociach gruntowych s¹siaduj¹cych z ulicami, je¿eli pozwalaj¹ na to lokalne warunki - w uzgodnieniu z w³acicielami tych nieruchomoci.
§ 19.1. Obszar planu przecinaj¹ przesy³owe sieci infrastrukturalne o znaczeniu krajowym i regionalnym:
a) gazoci¹g wysokiego cinienia EG O 400 4 MPa relacji
Zdzieszowice - Ozimek,
b) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiêcia EE 220 kV relacji Groszowice - Wielopole,
c) napowietrzna dwutorowa linia wysokiego napiêcia
EE 110kV relacji Krapkowice - Groszowice oraz Chorula - Tarnów Opolski.
2. Wzd³u¿ sieci, o których mowa w ust. 1, plan wyznacza,
na terenach planowanych zalesieñ i zabudowy mieszkaniowej,
pasy obs³ugi technicznej NT o szerokoci:
a) wzd³u¿ gazoci¹gu EEG O 400 4 MPa - 8 m (strefa kontrolowana - po 4 m z ka¿dej strony osi gazoci¹gu),
b) wzd³u¿ linii EE 220kV - 28 m (po 14 m z ka¿dej strony),
c) wzd³u¿ linii EE 110kV - 20 m (po 10 m z ka¿dej strony).
3. Tereny NT nie podlegaj¹ zalesieniu i zabudowie, nale¿y
u¿ytkowaæ je w dotychcza-sowy sposób (jako grunty rolne i drogi) lub urz¹dziæ na nich zieleñ nisk¹.
4. Ewentualn¹ przebudowê sieci wymienionych w ust. 1
przeprowadziæ z równoczesn¹ zmian¹ ich dotychczasowej trasy; nowy przebieg ustaliæ w sposób nie koliduj¹cy z istniej¹c¹ i
projektowan¹ zabudow¹ wsi.
Rozdzia³ 4
Rolnictwo i lenictwo
§ 20.1. Plan ustala obszary rolniczej i lenej przestrzeni
produkcyjnej :
1) R - tereny u¿ytków rolnych,
2) RP - tereny specjalistycznej produkcji rolnej,
3) LZ - tereny zalesieñ ma³owartociowych gruntów rolnych,
4) LS - tereny lasów,
5) WP - tereny wód otwartych.
2. Na terenach u¿ytków rolnych R (gruntów ornych i u¿ytków zielonych) przewiduje siê zachowanie podstawowej funkcji terenów - upraw rolnych; obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:
1) utrzymanie istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych a tak¿e wprowadzanie nowych - w zakresie nie zmieniaj¹cym podstawowej funkcji terenu,
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2) utrzymanie w odpowiednim stanie dróg gospodarczych,
3) dopuszcza siê:
a) budowê budynków lub obiektów s³u¿¹cych produkcji
rolnej, pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej i niezbêdnych sieci infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem gruntów rolnych klas I - III,
b) prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, nie
powoduj¹cych trwa³ego przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze,
c) zalesianie gruntów rolnych klas V i VI innych ni¿ wskazuje plan, je¿eli powierzchnia pojedynczego kompleksu zalesieñ nie przekracza 1ha.
3. Na terenach specjalistycznej produkcji rolniczej RP obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu stosuje siê odpowiednio warunki okrelone w § 13 ust. 1 z wy³¹czeniem punktów 5 lit. a i b oraz pkt. 6,
2) wielkoæ obsady i sposób hodowli zwierz¹t dostosowaæ do zakazów i ograniczeñ ustalonych w § 21,
3) dopuszcza siê przekszta³cenia i zmianê funkcji terenu
RP na inn¹ - z uwzglêdnieniem ograniczeñ o których mowa w § 21.
4. Na terenach lasów LS i planowanych zalesieñ LZ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) u¿ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizowane wed³ug planu urz¹dzenia lasu,
2) sk³ad gatunkowy planowanych zalesieñ powinien odpowiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do rolinnoci potencjalnej terenu,
3) na gruntach lenych dopuszcza siê budowê obiektów i
urz¹dzeñ s³u¿¹cych gospodarce lenej,
4) wzd³u¿ gazoci¹gu EEG O 400 4 MPa oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych EE 110 kV i EE 220 kV, na odcinkach biegn¹cych przez tereny lasów i zalesieñ, wyznacza siê
pasy wolne od drzew i krzewów o szerokoci:
a) w przypadku gazoci¹gu po 4 m z ka¿dej strony jego osi,
b) w przypadku linii elektroenergetycznych - odpowiednio
10 m i 20 m z ka¿dej strony osi linii.
5. Ustala siê tereny wód otwartych - cieków naturalnych i
rowów melioracyjnych wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami,
oznaczone symbolem W, oraz zasady ich u¿ytkowania:
1) cieki i urz¹dzenia wodne utrzymywaæ w odpowiednim
stanie, modernizowaæ w razie potrzeby,
2) zabrania siê odprowadzania cieków do wód bez pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanego na zasadach okrelonych w przepisie szczególnym,
3) zabrania siê grodzenia wód publicznych w odleg³oci
1,5 m od linii brzegu a tak¿e zakazywania przechodzenia przez
ten obszar.
Rozdzia³ 5
Ochrona rodowiska naturalnego i ochrona przeciwpowodziowa
§ 21. Obszar planu znajduje siê w granicach trzech, piêtrowo wystêpuj¹cych g³ównych zbiorników wód podziemnych:
G.Z.W.P 336 "Niecka opolska", G.Z.W.P. 333 "Opole - Zawadzkie", G.Z.W.P. 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie" oraz w zasiêgu projektowanej strefy ochrony poredniej ujêcia wód podziemnych "Grotowice - Utrata" dla Opola; ustala siê generalne
zasady ochrony rodowiska naturalnego, w szczególnoci wód
podziemnych:
1. Zakazuje siê na ca³ym obszarze planu realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla
których przepis szczególny zawsze wymaga sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, z wy³¹czeniem napowietrz-
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nej linii elektroenergetycznej 220 kV, wymienionej w § 19 ust. 1
lit. b oraz stacji telefonii komórkowej, o której mowa w § 17 ust. 6.
2. Na ca³ym obszarze planu zakazuje siê lokalizowania
przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszczenie wód
podziemnych i powierzchniowych, w szczególnoci:
1) deszczowania oraz wylewania cieków, rolnicze wykorzystanie gnojówki i gnojowicy dopuszcza siê na zasadach okrelonych w przepisach o nawozach i nawo¿eniu,
2) instalowania przydomowych oczyszczalni cieków.
3. Powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹cymi przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i
zabezpieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e.
4. Zakazuje siê :
1) dzia³alnoci gospodarczej o charakterze uci¹¿liwym na terenach MN,
2) zmiany naturalnego ukszta³towania stromych skarp doliny Odry; zakaz nie dotyczy celowych dzia³añ przeciwpowodziowych.
5. Dopuszcza siê lokalizowanie w obszarze planu przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla
których w³aciwy organ mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, pod warunkiem :
1) zgodnoci charakteru przedsiêwziêcia z ustalonym w
planie przeznaczeniem terenu,
2) pozytywnego wyniku postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na rodowisko, przeprowadzonego zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 22.1. Plan ustala mo¿liwoæ przebudowy istniej¹cych
obwa³owañ przeciwpowodziowych, oznaczonych symbolem WP.
2. Na wa³ach i w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m od ich stopy,
zakazuje siê uprawy gruntu oraz sadzenia drzew i krzewów.
3. W odleg³oci do 50 m od stopy wa³ów, zakazuje siê
wykonywania nowych obiektów budowlanych oraz robót i czynnoci mog¹cych spowodowaæ os³abienie pod³o¿a obwa³owañ,
w szczególnoci studni, sadzawek i rowów.
§ 23.1. Plan wskazuje obszary potencjalnego zagro¿enia
powodzi¹, odpowiednio oznaczone na rysunku planu, o których
mowa w § 7 pkt. 6.
2. Na obszarach wymienionych w ust. 1 obowi¹zuj¹ zakazy:
1) wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, z zakazu
wy³¹cza siê miejsca na terenach MR, MN i RP po³o¿one na wysokoci powy¿ej 159,0 m n.p.m.,
2) zmiany ukszta³towania terenów, z wyj¹tkiem robót zwi¹zanych z regulacj¹ lub utrzymaniem wód; z zakazu wy³¹cza siê
teren DG/ZL.
§ 24. Ustala siê tereny, na których obowi¹zuj¹ dopuszczalne, zró¿nicowane poziomy ha³asu, normowane w przepisie
szczególnym :
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN) i terenach zabudowy zagrodowej (MR) - obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
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2) na terenach us³ug owiaty (UO) - obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przeznaczonych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
§ 25. 1. Plan wskazuje orientacyjny zasiêg stref wystêpowania elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
o podwy¿szonym poziomie - wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych EE 220 kV i EE 110 kV, o szerokoci
odpowiednio 30 m i 10 m od osi tych linii.
2. W strefach, o których mowa w ust. 1, zobowi¹zuje siê
w³acicieli linii elektroenergetycznych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego, w zakresie i z czêstotliwoci¹ okrelon¹ w przepisie szczególnym, z uwzglêdnieniem istniej¹cych i przysz³ych
obiektów budowlanych.
3. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 2, mog¹ stanowiæ podstawê wyst¹pieñ do w³aciwych organów o ustanowienie obszaru ograniczonego u¿ytkowania.
§ 26. Wyznacza siê strefy ograniczeñ sanitarnych w promieniu 50 m od istniej¹cego i planowanego cmentarza ZC, w
których obowi¹zuje zakaz wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej oraz innej - zwi¹zanej z produkcj¹ i dystrybucj¹ ¿ywnoci.
§ 27. 1. Wyznacza siê strefy bezpieczeñstwa wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia EG O 400 4,0 MPa o zmiennej szerokoci, zale¿nej od wymaganych odleg³oci podstawowych, liczonych od osi gazoci¹gu:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - 35 m,
b) dla obiektów zak³adów przemys³owych - 50 m,
c) dla parkingów - 30 m,
d) dla stacji transformatorowych 15 kV - 5 m,
e) dla podziemnych przewodów sieciowych maj¹cych po³¹czenie z pomieszczeniami dla ludzi - 20 m,
f) dla podziemnych przewodów sieciowych nie maj¹cych
po³¹czenia z pomieszczeniami dla ludzi - 7 m,
g) dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i linii elektroenergetycznych o napiêciu do 1 kV - 2 m,
h) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu 1 -30 kV - 5 m,
i) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiêciu powy¿ej 110 kV - 20 m,
j) dla zbiorników i dystrybutorów paliw - 40 m.
2. W strefach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje zakaz
budowy okrelonych obiektów; ustalone odleg³oci podstawowe mog¹ byæ zmniejszone w przypadku zastosowania specjalnych zabezpieczeñ lub zmian konstrukcyjnych gazoci¹gu, okrelonych w przepisie szczególnym.
3. Odcinki gazoci¹gu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku których nie s¹ zachowane odleg³oci podstawowe od istniej¹cych obiektów - nale¿y konstrukcyjnie dostosowaæ do wymagañ przepisu szczególnego, dotycz¹cych odleg³oci zmniejszonych.
4. Odleg³oci podstawowe, o których mowa w ust. 1, nie
obowi¹zuj¹ wzd³u¿ odcinków gazoci¹gu spe³niaj¹cych wymagania wytrzyma³ociowe, okrelone w przepisie szczególnym
dla odpowiedniej klasy lokalizacji gazoci¹gów - pierwszej lub
drugiej.
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Rozdzia³ 6
Ochrona rodowiska kulturowego
§ 28. Ustala siê obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie
konserwatorskiej:
1.Obiekty prawnie chronione, wpisane do rejestru i ujête
w ewidencji zabytków:
1) koció³ parafialny p.w. Serca P. Jezusa (murowany
1939r.), ujêty w ewidencji,
2) cmentarz przykocielny z 1909 r.,
3) Kapliczka, ul. Odrzañska, Szeroka , mur. pocz. XX w. ,
4) Kapliczka przydro¿na przy ul. Nad Odr¹ , mur. koniec XIX w. ,
5) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 3, mur. XIX/XXw.,
6) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 5, mur. 1892 r.,
7) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 12, mur. koniec XIX w.,
8) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 14, mur. XIX/XX w.,
9) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 17, mur. XIX/XX w.,
10) stanowisko archeologiczne - pradziejowy punkt osadniczy i osada kultury przeworskiej, nr 8 w rejestrze zabytków
( A 366/73),
11) stanowisko archeologiczne - osada z I -V w. n.e. oraz
punkty osadnicze z okresu neolitu, epoki br¹zu, nr 3 w ewidencji,
12) stanowisko archeologiczne - pónoredniowieczny
lad osadniczy, nr 4 w ewidencji,
13) stanowisko archeologiczne - punkt osadniczy z okresu neolitu, nr 5 w ewidencji,
14) stanowisko archeologiczne - pradziejowy i pónoredniowieczny punkt osadniczy, nr 7 w ewidencji.
2.Obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego - osady
ukszta³towanej historycznie (od lokacji z koñca XIII w. do koñca
XVIII w. i pocz¹tku XX w.) - granice ustala rysunek planu.
§ 29. Ustala siê formy i zasady ochrony rodowiska kulturowego:
1. Zachowaæ niezmienion¹ formê architektoniczn¹ z zastrze¿eniem ust. 2, oraz w³aciwy stan techniczny obiektów ujêtych w rejestrze i ewidencji zabytków, o których mowa w § 28 ust.1.
2. Rewaloryzacjê obiektów o których mowa w § 28 ust. 1
pkt. 1-9 prowadziæ w uzgodnieniu z pañstwow¹ s³u¿b¹ ochrony
zabytków - na etapie projektowania i realizacji.
3. W obszarze zabytkowego uk³adu urbanistycznego ochronie podlegaj¹ zachowane elementy dawnego uk³adu z uwzglêdnieniem zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy wed³ug ustaleñ rozdzia³u 1.

4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze stanowisk archeologicznych, b¹d w ich pobli¿u nale¿y uzgadniaæ z pañstwow¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków.
5. W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych
nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹ s³u¿bê ochrony
zabytków i w³aciwy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich
zaleceniom.
DZIA£ III
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 30. Prawne skutki ustalenia w planie pasów obs³ugi
technicznej, o których mowa w § 19, oraz nakazów i ograniczeñ
w pobli¿u linii elektroenergetycznych wysokich napiêæ i gazoci¹gu wysokiego cinienia, o których mowa w § 25 i § 27, ponosz¹
w³aciciele i zarz¹dcy tych urz¹dzeñ sieciowych.
§ 31. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci - w granicach terenów
oznaczonych w planie symbolami:
1) MN - 5 %
2) UC - 10%
3) DG - 10%
4) dla pozosta³ych terenów w wysokoci 0%.
§ 32. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
traci moc plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski , zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90 Gminnej Rady
w Tarnowie Opolskim z dnia 6 grudnia 1990 r. z póniejszymi
zmianami.
§ 33. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnów Opolski.
§ 34. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
§ 35. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski
Jan Dambon

