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2.   Umowa ,  o  której  mowa  w  ust.  1 ,  powinna  okre�laæ :

1) szczegó³owy  opis  zadania  i  termin  jego  wykonania ,

2) kwotê  dotacji  celowej  dla  jednostki  wykonuj¹cej

zadanie  i  tryb  jej  p³atno�ci ,

3) tryb  kontroli  wykonywania  zadania ,

4) sposób  rozliczenia  udzielonej  dotacji  celowej  i  zasad

zwrotu  niewykorzystanej  czê�ci  dotacji .

§ 5. Przekazanie  dotacji  nastêpuje  z  rachunku  bud¿etu

Gminy  jednorazowo  lub  w  kilku  ratach ,  w  zale¿no�ci  od

potrzeb  i  specyfiki  realizowanego  zadania  oraz  postanowieñ

umowy .

 § 6. Dotacje  wykorzystane  niezgodnie  z  przeznacze-

niem  podlegaj¹  zwrotowi  na  rachunek  bud¿etu  Gminy  w

terminie  ustalonym  wg  zawartej  umowy , w  tym  ostatecznie

do  5  dnia  po  zakoñczeniu  roku ,  w  którym  udzielona  zosta³a

dotacja.

 § 7. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy

Skarbimierz .

 § 8. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzêdo-

wym  Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od  daty

og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opolskiego .

Przewodnicz¹cy

Rady Gminy

Andrzej Dudziak

 Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz
art. 26  ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-

niu przestrzennym  ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 , Nr 41, poz.

412,  Nr 111, poz. 1279;  2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 120 poz.1268;
2001 r. Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268;  2001 r. Nr 14 poz.124,

154 poz.1804 ,  2002 r. Nr 5 poz.42, Nr 113  poz.984  ) -  Rada

Gminy Tarnów Opolski uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Ustalenia Podstawowe
1.  Uchwala siê  miejscowy plan  zagospodarowania prze-

strzennego    wsi  Miedziana , zwany w dalszej czê�ci niniejszej

uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê obszary okre�lone
na rysunku planu ,sporz¹dzonym na mapie w skali 1: 2000 obej-

muj¹cym tereny istniej¹cego  zainwestowania  wsi, tereny prze-

znaczone pod zabudowê i tereny u¿ytków rolnych i le�nych w
bezpo�rednim  otoczeniu.

3. Rysunek planu jest integraln¹ czê�æ miejscowego pla-

nu   zagospodarowania   przestrzennego i stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:

- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-
cych  tereny o ró¿nym  przeznaczeniu i  ró¿nym sposobie u¿ytko-

wania,

 - warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-
nów objêtych zmian¹ w planie,

-    warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrod-

niczego i kulturowego,
- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

5. Przepisy niniejszej uchwa³y wraz z ustaleniami okre�lo-

nymi na rysunku planu stanowi¹   ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu.

6. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w § 4, zgodnie z ustaleniami planu   dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest

on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania

terenów zgodnie z ustaleniami   niniejszego planu.

7.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjonal-

nymi planu s¹:
a/   granice obszaru objêtego planem,

b/   linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznaczeniu

lub o ró¿nych  zasadach  zabudowy i zagospodarowania,
c/   symbole przeznaczenia terenów,

d/   nieprzekraczalne linie zabudowy.

Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub
po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 2.Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:

1.  Terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami

rozgraniczaj¹cymi    obszar   o  okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem  u¿ytkowania.

2.  Przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-

mieæ rodzaj przeznaczenia  dominuj¹cego na danym terenie,
3. Dzia³ka mieszkaniowa - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-

kê/ nieruchomo�æ o podstawowej   funkcji mieszkaniowej.

4. Zieleñ towarzysz¹ca - nale¿y przez to rozumieæ  zieleñ
ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹   oraz ogrody przydomowe.

5.  Urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-

mieæ obiekty  technicznego   wyposa¿enia/ naziemne i podziem-
ne / s³u¿¹ce funkcji  podstawowej terenu.

6. Przepisy szczególne - aktualnie obowi¹zuj¹ce w trak-

cie realizacji planu  przepisy ustaw i  przepisy wykonawcze    oraz
Polskie Normy.

7.  Przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-

dowlane lub inne ingerencje w  �rodowisko, polegaj¹ce na prze-
kszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym

równie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych.

8. Przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to   rozumieæ przedsiêwziêcia inwe-

stycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania   na

�rodowisko, i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla   których  obowi¹zek sporz¹dzenia raportu

oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ  wymagany, na  podsta-

wie przepisów szczególnych.
9. Szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - nale¿y

przez to rozumieæ  zjawiska  fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
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niaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe dla �rodowiska w  stopniu po-

woduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi,  uszkodzenie lub znisz-

czenie  �rodowiska,
10.  Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ

obiekty i urz¹dzenia realizowane ze  �rodków bud¿etu pañstwa

lub gminy a w szczególno�ci: obiekty o�wiaty, ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej, sportu i rekreacji a tak¿e innych zadañ reali-

zowanych w ramach zadañ  w³asnych gminy, zadañ zleconych

oraz wprowadzanych do realizacji w drodze negocjacji  przez
administracjê rz¹dow¹.

  11. Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ

obiekty us³ugowo - handlowe,   gastronomiczne, rzemios³o, in-
stytucji finansowych, jednostek gospodarczych o   charakterze

us³ugowym, nie zak³ócaj¹cych funkcji mieszkaniowej oraz nie

wywo³uj¹cych   konfliktów s¹siedzkich realizowane z funduszy
inwestora.

12. Us³ugi bytowe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi takie

jak : fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu domo-
wego, fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y,

zegarmistrzowskie, optyczne, elektroniczne, lekarskie, ma³ego

handlu i gastronomii, biurowe itp..
 12. Us³ugach rzemios³a - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi

materialne polegaj¹ce na   wykonywaniu wszelkiego rodzaju

�wiadczeñ o charakterze naprawczym, remontowym i   konser-
wacyjnym nie stwarzaj¹cych uci¹¿liwo�ci dla otoczenia i �rodo-

wiska.

13. Dzia³alno�ci gospodarczej  o charakterze nieuci¹¿li-
wym - nale¿y przez to rozumieæ  dzia³alno�æ gospodarcz¹ o cha-

rakterze us³ugowym lub us³ugowo - produkcyjnym lub inn¹,

która nie powoduje wystêpowania zjawisk fizycznych lub sta-
nów utrudniaj¹cych ¿ycie lub   dokuczliwych dla otoczenia i tere-

nów s¹siednich, w szczególno�ci nie powoduj¹ca :

a/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w przepisie szczególnym,   w tym ha³asu od obs³uguj¹-

cych �rodków transportu,

b/ przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-
cji zanieczyszczaj¹cych   powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych

zapachów i odorów.

14. Strefie obserwacji archeologicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny w pobli¿u stanowisk  archeologicznych z du¿ym

prawdopodobieñstwem wystêpowania znalezisk nowych dot¹d

nie znanych.
15. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ

nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w  gospodarstwach do-

mowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i obs³ugi ludno-
�ci, w   tym nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach bezodp³y-

wowych,  porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpa-

dy uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów
opieki zdrowotnej i weterynaryjnych.

16. Odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-

mieæ odpady, które ze wzglêdu na   swoje  pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci   stano-

wi¹   zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo �rodowiska.

17. Drogach g³ównych, lokalnych gminnych, dojazdo-
wych oraz ci¹gach pieszo - jezdnych  -  nale¿y przez to rozu-

mieæ drogi publiczne realizowane na zasadach okre�lonych w

przepisach o drogach publicznych.
18. Drogach wewnêtrznych, nale¿y przez to rozumieæ dro-

gi dojazdowe do obiektów  u¿ytkowanych przez podmioty prowa-

dz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹, drogi dojazdowe do gruntów
rolnych.

19.  Linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - linia wyznaczaj¹ca

wymagan¹ odleg³o�æ budynków o   funkcji podstawowej od dro-
gi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku. Linia ta jest   jedno-

cze�nie lini¹ zabudowy  obowi¹zuj¹c¹ dla budynków towarzy-

sz¹cych.
20. Linia zabudowy nieprzekraczalna - linia wyznaczaj¹-

ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od drogi mie-

rzon¹ do zasadniczej �ciany budynku.

§ 3. Ustalenie przeznaczenia terenów wyznaczonych w
planie.

 Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce ozna-

czenia okre�laj¹ce przeznaczenie terenów:

    1/    M - U       - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug
   2/    P,B,S,R    -  tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci go-

spodarczej

    3/     PE             -  teren udokumentowanego z³o¿a kruszywa
                             naturalnego

    4/    UK            - teren us³ug kultu religijnego

    5/    Up            -  teren us³ug publicznych
    6/     U             - tereny us³ug komercyjnych

    7/     UR          - teren  rzemios³a us³ugowego

    8/    US           - tereny urz¹dzeñ sportowych
    9/    ZC            - teren cmentarza

  10/    RLU         - teren obs³ugi gospodarki le�nej

  11/    RO           - teren sadów i ogrodów
  12/    RP,RZ     - teren u¿ytków rolnych

  13/    LS           - teren lasów

  14/    Lsp         - tereny do zalesienia
   15/   ZN           - teren zieleni niskiej

  16/    W            - teren wód

  17/     EE           - teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych
  17/    KZ             - teren dróg  klasy zbiorczej  ( powiatowa

                                nr 27 - 712)

  18/    KD           - teren dróg  klasy dojazdowych
  19/   WZ             - teren urz¹dzeñ gospodarki wodnej - ujêcie

                           wody .

§ 4. USTALENIA  SZCZEGO£OWE  DLA  TERENÓW  WY-
ZNACZONYCH W  PLANIE I  OZNACZONYCH  SYMBOLAMI

M - U - Tereny zabudowy  mieszkaniowej i us³ug.
Przeznaczenie podstawowe - istniej¹ca i projektowana

zabudowa mieszkaniowa o   charakterze zagrodowym, jednoro-
dzinnym  z obiektami towarzysz¹cymi   oraz  us³ugi  publiczne w

zakresie administracji, o�wiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecz-

nej, us³ugi bytowe i us³ugi  rzemie�lnicze
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-

darcze oraz miejsca postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ mieszkanio-

w¹ lub us³ugow¹ terenu, niezbêdna infrastruktura techniczna,
zieleñ towarzysz¹ca.

 Dopuszczalne ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami M - U:

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
 1)  dopuszczalne remonty  i rozbudowa istniej¹cych bu-

dynków mieszkalnych  jednorodzinnych, zagrodowych  ,obiek-
tów gospodarczych,  us³ugowych oraz  istniej¹cych obiektów

produkcyjnych i us³ugowych o funkcji niezgodnej z  podstawo-

wym  przeznaczeniem terenu, je�li ich dzia³alno�æ nie powodu-
je  przekroczenia  standardów jako�ci �rodowiska poza  granice

terenu do którego  inwestor ma tytu³ prawny.

2) Dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych  na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek, zgodnie z

obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi oraz  zabudowa od-

tworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. Obiekty zabytkowe
mog¹ byæ remontowane , przebudowywane lub wymieniane

wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach organu w³a�ciwego do spraw

ochrony zabytków. Rozbiórka istniej¹cych budynków dopuszczal-
na zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

3) Dozwolona modernizacja i rozbudowa istniej¹cej za-

budowy o charakterze zagrodowym zwi¹zanej z gospodarka rol-
n¹ w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególny-

mi. Dopuszczalna wielko�æ obiektów produkcji zwierzêcej do

15 DJP.
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4) Dopuszczalne funkcje towarzysz¹ce - us³ugi bytowe i

rzemie�lnicze, realizowane jako obiekty samodzielne na dzia³-
kach stanowi¹cych luki w istniej¹cej zabudowie lub jako obiekty

wbudowane na dzia³kach zabudowanych.

5) Zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów o dzia³alno�ci zaliczonej  do kategorii przedsiêwziêæ mog¹-

cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wyma-

gaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko oraz
co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wyma-

gany.

6) Dla obiektów zabytkowych oraz strefy obserwacji ar-
cheologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §7.

7) Dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy

drogi klasy zbiorczej  powiatowej, oznaczonej symbolem KZ przy
dokonywaniu remontów, przebudowie lub wymianie  nale¿y

uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ha³as powodowa-

ny ruchem samochodów na drodze.
8) Przy zagospodarowaniu terenów przez które przebie-

gaj¹ urz¹dzenia liniowe, a w szczególno�ci linie elektroenerge-

tyczne 110KV i 15 KV i kable telekomunikacyjne, nale¿y zacho-
waæ  odleg³o�ci okre�lone w przepisach szczególnych .

9) Dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania te-

renu do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych zgodnych z ustaleniami niniejszego planu.

   Zasady zabudowy dzia³ek:
   1) Odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre-

�la rysunek planu. W miejscach gdzie  plan  jej  nie  okre�la,

,liniê zabudowy  nale¿y   dostosowaæ do istniej¹cej  zabudowy
na dzia³kach s¹siednich.  Teren pomiêdzy lini¹  rozgraniczaj¹c¹

a lini¹ zabudowy  poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  prze-

znaczyæ na urz¹dzenie  zieleni ozdobnej oraz przy obiektach  us³u-
gowych na miejsca parkingowe dla  klientów.

2)  Now¹ zabudowê mo¿na realizowaæ jako jednorodzin-

n¹ lub bli�niacz¹, samodzieln¹ lub z us³ugami o charakterze
bytowym, komercyjnym i rzemios³em nieuci¹¿liwym. Dopusz-

czalna wysoko�æ zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziem-

nych z  mo¿liwo�ci¹ wykorzystania poddasza do celów u¿ytko-
wych.

3) Architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹

do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³-

kach s¹siednich. Dachy o symetrycznym uk³adzie po³aci ( do-

puszczalne wielospadowe ), zalecane krycie dachówka lub
materia³ami dachówkopodobnymi.

4) Budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu

dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub dobudo-
wanych do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

5) Tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,

dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-

gicznie czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody.

6) Ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem.

7) Budynki lokalizowane w drugiej linii zabudowy musz¹

mieæ zapewniony dojazd dla   samochodów przeciwpo¿arowych,
posiadaæ dostêp do  drogi publicznej i umo¿liwiaæ   bezkolizyjne

pod³¹czenie do podstawowej sieci  infrastruktury technicznej.

8)  Dzia³alno�æ rzemios³a us³ugowego  prowadzona i pla-
nowana na dzia³kach z zabudow¹ mieszkaniow¹ powinna od-

powiadaæ   wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochro-

ny  �rodowiska, a w szczególno�ci:
  -   szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹

dzia³alno�ci¹     nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu prowa-

dzonej dzia³alno�ci,
 -  ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekra-

czaæ na granicy   zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych

poziomów okre�lonych  w przepisach szczególnych,

 -  w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwe-

stycji nale¿y  stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia zie-

mi, powietrza i wód   podziemnych przed zanieczyszczeniem.
9) Dozwolone jest stosowanie innego podzia³u terenów

na dzia³ki ni¿ okre�la to rysunek planu. Podzia³ ten powinien

zapewniaæ powierzchnie dzia³ek pozwalaj¹ce na ich prawid³o-
we zagospodarowanie w³a�ciwe dla zabudowy realizowanej a

tak¿e projektowanej w przysz³o�ci oraz  zapewniaæ dostêp do

drogi publicznej i prowadzenia niezbêdnej sieci infrastruktury
technicznej.

10) Ogrodzenia dzia³ek lokalizowaæ w linii granicy dzia³ek

o wysoko�ci maksymalnej 1,80 m. Wyklucza siê ogrodzenia z
p³yt ¿elbetowych.

P,B,S,R       -  tereny wielofunkcyjnej dzia³alno�ci gospo-
darczej.

Przeznaczenie podstawowe  -  obiekty us³ugowo - produk-

cyjne, magazynowe, sk³ady, szklarnie ogrodnicze, urz¹dzenia
obs³ugi  rolnictwa i ochrony  �rodowiska

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-

darcze oraz place i sta³e miejsca  postojowe   zwi¹zane z dzia³al-
no�ci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zie-

leñ towarzysz¹ca  zabudowie,

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem P,B,S,R:

Zasady zagospodarowania terenów:
1)     Istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie, wymianie,   uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z warunkami techniczno budowlanymi i wy-

mogami ochrony �rodowiska.

2)  Dzia³alno�æ prowadzona i planowana powinna odpo-
wiadaæ wymogom przepisów   szczególnych z zakresu ochrony

�rodowiska, a w szczególno�ci:

-   szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹ dzia-
³alno�ci¹   nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia³alno�ci.

 Przedsiêwziêcia  mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko, w   razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na    �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-

logicznego   zgodnie z przepisami szczególnymi,

-   ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ
na granicy   zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych pozio-

mów okre�lonych  w przepisach szczególnych,

-   w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwesty-
cji nale¿y    stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia ziemi,

powietrza i wód  podziemnych przed zanieczyszczeniem.

3) Zabrania siê lokalizowania obiektów o dzia³alno�ci
zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co  od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wymagaj¹ sporz¹dze-

nia raportu  oddzia³ywania na �rodowisko, a tak¿e wymagaj¹-
cych miejsc parkingowych poza terenem dzia³ki lub obs³ugi ciê¿-

kim transportem dostawczym  wielokrotnie w ci¹gu doby.

Zasady zabudowy dzia³ek:

1)  Wysoko�æ zabudowy produkcyjno - us³ugowej 1 kon-
dygnacja  nadziemna z uwzglêdnieniem wymogów technolo-

gicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11,0 m.

2)  Tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, doj�cia
i dojazdy nie powinny   przekraczaæ 75% powierzchni dzia³ki.

4) Ogrodzenia trwa³e a¿urowe. Zakazuje siê stosowania

ogrodzeñ z p³yt ¿elbetowych.
 Wzd³u¿ ogrodzenia wskazane nasadzenia zieleni¹ o

zmiennej wysoko�ci zimozielon¹.

Up -  Teren us³ug publicznych
 Przeznaczenie podstawowe - us³ugi o�wiaty, kultury, zdro-

wia i opieki spo³ecznej, administracji   i u¿yteczno�ci publicznej
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Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gospodarcze, ga-

ra¿owe, zieleñ, plac zabaw dzieciêcych  urz¹dzenia podstawo-

wej  infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem Up :

       1)  Adaptacja istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo�ci¹ do-

konywania remontów, przebudowy i   rozbudowy w dostosowa-
niu do potrzeb.

2) W przypadku rozbudowy nale¿y utrzymaæ I kondygnacyj-

ny charakter zabudowy.
3) Pozosta³¹ niezabudowan¹ czê�æ dzia³ki przeznaczyæ na

rekreacjê, plac zabaw dla dzieci.

  U -  Teren us³ug komercyjnych

 Przeznaczenie podstawowe -  us³ugi komercyjne w za-
kresie  kultury, handlu, gastronomii, hotelowe, us³ugi bytowe  i

rzemios³a  us³ugowego, sport i rekreacja.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, budynki gospo-

darcze, gara¿owe, zieleñ   urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem U :

      1)   powierzchnia u¿ytkowa budynków przeznaczonych
na cele us³ugowe w zakresie handlu   nie mo¿e   przekraczaæ

500 m2,

2) wysoko�æ zabudowy do II kondygnacji z mo¿liwo�ci¹
wykorzystania poddasza dla  celów  u¿ytkowych,

3) w zagospodarowaniu terenu wyznaczyæ niezbêdn¹ ilo�æ

miejsc postojowych dla  samochodów i rowerów, wprowadziæ
zieleñ i elementy ma³ej architektury,

4) zabrania lokalizowania us³ug uci¹¿liwych pod wzglê-

dem ha³asu np. dyskoteki .

UK -  Teren us³ug kultu religijnego
 Przeznaczenie podstawowe - ko�ció³ parafialny.
 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki  zwi¹zane z ob-

s³ug¹ i dzia³alno�ci¹ ko�cio³a,   gospodarcze, gara¿owe, urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UK :

1)  adaptacja obiektu z mo¿liwo�ci¹ dokonywania remon-

tów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  warunkami technicznymi,

2)  zabrania siê montowania na wie¿y ko�cielnej anten ,
nadajników  i masztów.

UR - teren rzemios³a us³ugowego
Przeznaczenie podstawowe - us³ugi rzemie�lnicze ,w tym

obiekty zwi¹zane z napraw¹ i  konserwacj¹ samochodów -

warsztat mechaniki  samochodowej.
 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gospodarcze i

gara¿owe oraz place i sta³e miejsca  postojowe zwi¹zane z dzia-

³alno�ci¹ gospodarcz¹ urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zie-
leñ towarzysz¹ca zabudowie.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem UR :

  1)   Na terenie dopuszcza siê nie wiêcej ni¿ 4 stanowiska

robocze,  w tym 1 stanowisko   zwi¹zane  z  lakiernictwem karo-
serii samochodowych.

  2)   Dzia³alno�æ prowadzona powinna odpowiadaæ wy-

mogom przepisów   szczególnych z   zakresu ochrony   �rodowi-
ska, a w szczególno�ci:

 -   szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z t¹

dzia³alno�ci¹   nie mo¿e wykraczaæ poza teren prowadzonej dzia-

³alno�ci.
 Dzia³alno�æ mog¹ca znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-

sko, w   razie okoliczno�ci  wskazuj¹cych na jej szkodliwy wp³yw

na   �rodowisko, wymaga sporz¹dzenia przegl¹du ekologiczne-
go  zgodnie z przepisami szczególnymi,

-   ha³as powodowany dzia³alno�ci¹ nie mo¿e przekraczaæ

na granicy  zabudowy mieszkaniowej, dopuszczalnych pozio-
mów okre�lonych  w przepisach szczególnych,

 -   w rozwi¹zaniach techniczno - technologicznych inwe-

stycji nale¿y   stosowaæ wysokie standardy zabezpieczenia zie-
mi, powietrza i wód  podziemnych przed zanieczyszczeni,

 -  przechowywanie farb lakierniczych oraz sk³adowanie i

odprowadzanie   zu¿ytych pojemników po farbach i rozpuszczal-
nikach i pozosta³ych   odpadów nale¿y prowadziæ zgodnie z prze-

pisami obowi¹zuj¹cej ustawy  o odpadach.

4) Zabrania siê lokalizowania na terenie obiektów o dzia-
³alno�ci zaliczonej do kategorii przedsiêwziêæ mog¹cych zna-

cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze wymagaj¹ spo-

rz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
5) W zagospodarowaniu terenu obiekt przeznaczony na

dzia³alno�æ us³ugow¹ zlokalizowaæ w po³udniowej czê�ci dzia³-

ki , od strony zabudowy mieszkaniowej wprowadziæ pas zieleni
izolacyjnej szeroko�ci min.5,o m o zmiennej wysoko�ci zimo-

zielonej.

6) Wysoko�æ zabudowy rzemie�lniczej mierzona od �red-
niego poziomu istniej¹cego terenu do gzymsów, kalenic i in-

nych poziomych elementów wieñcz¹cych budynki nie mo¿e prze-

kroczyæ 6,0 m.
7) W obrêbie dzia³ki przewidzieæ niezbêdn¹ ilo�æ miejsc

postojowych dla samochodów.

8) Wody opadowe z parkingu nale¿y odprowadziæ do ka-
nalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu

9) Ogrzewanie obiektów w oparciu o niskoemisyjne, wy-

sokosprawne systemy grzewcze.

ZC  -  Teren cmentarza
Przeznaczenie podstawowe - cmentarz komunalny.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - dom przedpogrzebowy, zie-

leñ infrastruktura techniczna.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem ZC:

 a) Przy zagospodarowaniu terenu obowi¹zuj¹ warunki
okre�lone przepisami  szczególnymi.

b) Adaptacja domu przedpogrzebowego z mo¿liwo�ci¹

dokonywania remontów, pomników oraz innych  elementów
ma³ej architektury, zakaz montowania anten.

c) Ogrodzenie cmentarza trwa³e, wzd³u¿ ogrodzenia wska-

zane nasadzenie zieleni   o zmiennej wysoko�ci zimozielonej.
d) Strefa sanitarna od cmentarza do zabudowy mieszka-

niowej, zak³adów   ¿ywienia oraz produkcji i sk³adowania ¿ywno-

�ci  wynosi 50 m.

US -  Teren urz¹dzeñ sportu i rekreacji
Przeznaczenie podstawowe - boisko sportowe.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - parking, zieleñ, sieæ infra-

struktury technicznej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem US:

1)   Na terenie dopuszczalna realizacja urz¹dzeñ i obiek-
tów zwi¹zanych ze sportem / boisko do gier, bie¿nie, widownia

, szatnie itp./.

    2)   Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej gastrono-
mii i handlu.

   3)   ogrodzenie trwa³e, a¿urowe, wzd³u¿ granicy dzia³ki

wprowadziæ pas zieleni o szeroko�ci min. 3,0 m. o zmiennej
wysoko�ci , zimozielonej.
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RLU-  Teren urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki le�nej .
 Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz¹dzenia zwi¹-

zane z gospodark¹ le�n¹
 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: sieæ i urz¹dzenia infrastruk-

tury technicznej, obiekty  ma³ej architektury , zieleñ.

 Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu oznaczonego symbolem RLU:

1)   Adaptacja istniej¹cej zabudowy z mo¿liwo�ci¹ doko-
nywania  remontów, przebudowy   i  rozbudowy w dostosowaniu

do potrzeb gospodarki le�nej.

2) Zmiana sposobu u¿ytkowania terenu mo¿e byæ doko-
nana wy³¹cznie w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i

le�nych .

RO -   Teren upraw ogrodniczych i sadowniczych
Dopuszcza siê:

 -  Uprawy szklarniowe i pod foli¹ pod warunkiem zasto-
sowania urz¹dzeñ   grzewczych na paliwa ekologiczne, lokaliza-

cjê obiektów towarzysz¹cych nie   wymagaj¹cych pozwolenia na

budowê.
  - Teren stanowi grunty rolne w rozumieniu  przepisów o

ochronie gruntów rolnych i   le�nych. Dozwolona lokalizacja za-

budowy stanowi¹cej grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej sieci

infrastruktury technicznej. Przeznaczenie  tych gruntów na cele

nierolnicze mo¿e  byæ  dokonane  tylko w trybie zmiany planu
okre�lonym w przepisach ustawy o zagospodarowaniu prze-

strzennym.

RP,RZ  - Tereny u¿ytków rolnych obejmuj¹ce grunty orne,
³¹ki i  pastwiska

      Dopuszcza siê :
a/  lokalizacjê sieci komunalnej infrastruktury technicznej

z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

b/  zalesianie nieu¿ytków oraz gruntów klas V i VI wskazanych
na rysunku planu w kompleksach nie mniejszych ni¿ 0,5 ha. urz¹-

dzanie zieleni �ródpolnej,

c/ urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych.  Teren stanowi grunty rolne

w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i    le�nych.

Dozwolona lokalizacja zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w
rozumieniu    przepisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a

tak¿e niezbêdnej sieci  infrastruktury technicznej. Przeznaczenie

tych gruntów na cele nierolnicze mo¿e byæ dokonane  tylko  w
trybie zmiany planu okre�lonym w przepisach ustawy o zago-

spodarowaniu   przestrzennym. Dopuszcza siê zalesienie grun-

tów zgodnie z  rysunkiem planu,  wykorzystuj¹c gatunki drzew
zgodnie z siedliskiem le�nym.

LS - Tereny u¿ytków le�nych - lasy
 Dopuszcza siê lokalizacjê:

a/  obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ le�n¹,

 b/  urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany przeznacze-
nia terenu, w uzgodnieniu z  w³a�cicielem ( zarz¹dc¹ ) terenu.

Teren stanowi grunty le�ne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych i le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne lub le�ne  w   rozumieniu   prze-

pisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e niezbêdnej

sieci  infrastruktury technicznej. Przeznaczenie  tych gruntów le-
�nych  na cele niele�ne  mo¿e byæ  dokonane  tylko  w trybie

zmiany planu okre�lonym w przepisach ustawy o   zagospoda-

rowaniu przestrzennym.

LSp - Tereny planowane do zalesienia, obejmuj¹ce nie-

u¿ytki i grunty rolne najni¿szych klas   bonitacyjnych, i niewyko-
rzystywanych  rolniczo.

Zalesienia nale¿y prowadziæ zgodnie z planem urz¹dza-

nia lasu, w dostosowaniu do istniej¹cych siedlisk le�nych.

PE - Teren udokumentowanego z³o¿a kruszywa natu-
ralnego ,,Przywory".

  1/   warunkiem prowadzenia eksploatacji z³o¿a kopaliny

jest posiadanie odpowiedniej koncesji, uzyskanej przez inwe-

stora zgodnie z wymogami przepisu szczególnego. Koncesja
mo¿e  byæ obejmowaæ ca³o�æ z³o¿a lub jego czê�æ,

2/   w granicach ustalonego obszaru górniczego z³o¿a

obowi¹zuj¹ filary ochronne w których  obowi¹zuje zakaz wydoby-
wania kopaliny: od rzeki Strugi - szeroko�ci 15,o m od brzegu

koryta rzeki; od przewodów podziemnych - min.10,o m; od dróg

publicznych min.10,o m;   od linii rozgraniczaj¹cych pasa drogo-
wego; od lasów o szeroko�ci min.12,o m od granicy  lasu,

  3/   projekt zagospodarowania z³o¿a i projekt rekultywacji

musz¹ zapewniaæ bezkolizyjny dostêp do dróg publicznych z nie-
ruchomo�ci gruntowych odciêtych od tego dostêpu przez

wyrobiska ,

   4/  nie zezwala siê na tworzenie trwa³ych zwa³owisk zewnêtrz-
nych, dopuszcza siê  tymczasowe zwa³owanie nieu¿ytecznych mas

ziemnych i skalnych na obrze¿ach wyrobisk górniczych,

   5/  inwestor  prowadz¹cy eksploatacjê kopaliny winien
opracowaæ projekt  rekultywacji  terenów poeksploatacyjnych,

który ustala siê w kierunku :

a/ wodnym - jako zbiorniki wodne o funkcji hodowlanej
oraz  przeciwpo¿arowej

b/ le�nym.

WZ -   Teren urz¹dzeñ gospodarki wodnej - ujêcie wody.

Dla terenu obowi¹zuj¹ warunki   okre�lone w przepisie szcze-

gólnym  .

EE -  Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych - stacji

transformatorowych.
Adaptacja z mo¿liwo�ci¹ dokonywania remontów  obiektu

zgodnie z przepisani   szczególnymi .

Zagospodarowanie terenu - zieleñ niska , ogrodzenie terenu.
EG -    Teren urz¹dzeñ gazowniczych - trasa przebiegu

gazoci¹gu wysokoprê¿nego O250

Adaptacja obiektu  - prowadzenie robót budowlanych na
obiekcie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi odrêbnymi przepisami i

Polskimi Normami.

§ 5. Zasady obs³ugi i rozwoju uk³adu komunikacyjnego
1.Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania tere-

nów komunikacji drogowej:
    a)  Modernizacja, przebudowa dróg istniej¹cych wraz z loka-

lizacj¹ urz¹dzeñ  technicznych niezbêdnych do zabezpieczenia ruchu

pojazdów  / zatoki postojowe,  przystanki   autobusowe /
   b)  Wykonanie nowych dróg w zakresie okre�lonym ni-

niejszym planem

   c)  Dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w  obrêbie linii   rozgraniczenia ulic i dróg. Istniej¹cy

drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej podlega  ochronie i

obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego

  d)  Przy przebudowie lub modernizacji drogi wskazane jest

wykonanie �cie¿ki rowerowej o  szeroko�ci nie mniejszej ni¿:
- dla ruchu jednokierunkowego 1,50 m + opaska bezpie-

czeñstwa 0,50 m przy jezdni

- dla ruchu dwukierunkowego 2,50 m + opaska bezpie-
czeñstwa 0,50 m przy jezdni.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady  kszta³towania pasa dro-

gowego:
KZ - Teren drogi klasy zbiorczej, lokalnej  ( w ci¹gu drogi

powiatowej nr 27 - 712  ).

  Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry :
  -  Szeroko�æ w liniach  rozgraniczaj¹cych drogi - min. 20,0 m

  -  Szeroko�æ jezdni  -7 ,0 m

  -  obustronne chodniki szer.min.1,60 m
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 W ci¹gu drogi planowana jest  obwodnica  wsi po stronie

pó³nocnej :

 Parametry obwodnicy drogowej:
Linie rozgraniczaj¹ce  - 20,0m

Jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu  ( 2x 7,0 m.).

Na skrzy¿owaniach z ulicami klasy L i D stosowaæ nale¿y na-
ro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5,0 m. x 5,0 m.

KD - Teren drogi / ulice klasy dojazdowej:
 Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:

a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15,0 m(do-

puszcza siê dostosowanie linii  rozgraniczaj¹cych do istniej¹-
cego zainwestowania).

b) szeroko�æ jezdni utwardzonej -  min. 5,0 m

c) chodnik o szeroko�ci  - min.1,20 m
d) na skrzy¿owaniach z ulicami klasy L stosowaæ nale¿y

naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿ 5m x 5m

3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach

okre�lonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporz¹dzone
dokumentacje techniczne uzgodnione z zarz¹dcami dróg,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej

(przystanki, zatoki autobusowe),
4) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub

poszerzenia do docelowych parametrów istniej¹cych ulic do-

puszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez mo¿liwo�ci wprowadzenia trwa³ych obiektów budow-

lanych, uniemo¿liwiaj¹cych docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

§ 6. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowo -

produkcyjnych oraz ochrony  przeciwpo¿arowej :
a) z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych oraz przez rozbudo-

wê sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych,

b) sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y  prowadziæ w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê

prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,

w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci, wymagane for-
malne ustalenia zasad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych

lub w celu modernizacji,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty

przeciwpo¿arowe.

2.Odprowadzanie �cieków komunalnych:
a) W okresie przej�ciowym do czasu realizacji kanalizacji

sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie �cieków do szczel-

nych zbiorników, a nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na
oczyszczalni �cieków w Kosorowicach.

b)  Projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny

z przepompowni¹ �cieków z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni �cieków w Kosorowicach.

c)  Sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-

graniczaj¹cych  istniej¹cych i planowanych pasów drogowych w
uzgodnieniu z  administratorami dróg.

d) Dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sa-

nitarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
�cicielami nieruchomo�ci, wymagane jest formalne ustalenie

zasad dostêpno�ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej

modernizacji.
e) Kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana re-

alizacja kanalizacji deszczowej zbieraj¹cej wody opadowe z na-

wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy), prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, odprowa-

dzenie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolektorów,

do istniej¹cych cieków i rowów ( za zgod¹ ich zarz¹dcy).
f) Bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-

czonych lub s³abo oczyszczonych �cieków do wód powierzch-

niowych, podziemnych oraz gruntów.

3. Elektroenergetyka - zasilanie istniej¹c¹ sieci¹ napo-

wietrzn¹ niskiego napiêcia:
1) Adaptuje siê istniej¹ce stacje transformatorowe, z do-

puszczeniem  mo¿liwo�ci dokonywania remontów lub likwidacji,

2) Dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowan¹ zabudow¹

oraz  w rejonach intensywnej istniej¹cej i projektowanej zabu-

dowy, na  koszt inwestora po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci,
3)  Budowê i monta¿ nale¿y prowadziæ zgodnie z normami

bran¿owymi w  sposób zapewniaj¹cy dogodne warunki budo-

wy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii w
ci¹gu ca³ego roku.

4. Telekomunikacja - kanalizacj¹ kablow¹  nale¿y prowa-

dziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg ( w pasie chodnika) w
uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ze �róde³ indywidual-

nych opartych na �ród³ach niskoemisyjnych .W istniej¹cej zabu-
dowie  sukcesywne przechodzenie na stosowanie paliw nisko-

emisyjnych nale¿y dokonywaæ w ramach dokonywania remon-

tów i przebudowy obiektów.

Nowe sieci infrastruktury technicznej o których mowa wy-

¿ej nale¿y prowadziæ w obrêbie linii  rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych w uzgodnieniu z za-

rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach uza-

sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Pro-
wadzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych na

nieruchomo�ciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów dro-

gowych wymaga zgody w³a�ciciela nieruchomo�ci.

§ 7. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie.

1.Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

a) Obiekty zabytkowe po³o¿one na terenie wsi Miedziana

ujête w ewidencji i rejestrze zabytków:
- kaplica przydro¿na ,murowana z 1800 roku

b) Ujawnia siê 6 stanowisk archeologicznych o lokalizacji

okre�lonej na rysunku planu: stanowisko nr 3 ujête w rejestrze
- nr rejestrowy A-749/87.                     -

   2. Dla  istniej¹cej zabudowy , zgodnie ze Studium wy-

znacza siê strefê ,,B" ochrony konserwatorskiej. Dla obszaru
po³o¿onego w obrêbie  strefiy ochrony konserwatorskiej ,,B"

wprowadza siê ustalenia nastêpuj¹ce:

-  Obowi¹zek zachowania historycznego uk³adu przestrzen-
nego   ( rozplanowania ulicy, linii zabudowy, kompozycji wnêtrza

urbanistycznego   i kompozycji   zieleni),

-  Obowi¹zek zachowania zasadniczych elementów uk³a-
du przestrzennego w   tym: �cian frontowych budynków, kszta³to-

wanie pasa drogowego oraz  ci¹gów i skupisk zieleni,

 -  Obowi¹zek dostosowania nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji  przestrzennej w zakresie linii zabudowy, skali,

bry³y, podzia³ów  architektonicznych, proporcji powierzchni muru

i otworów okiennych oraz   nawi¹zanie formami wspó³czesnymi
do lokalnej tradycji architektonicznej,

  -  Nale¿y stosowaæ  tradycyjne i regionalne formy zabu-

dowy, rozwi¹zania  materia³owe i techniczne, dachy o symetrycz-
nym nachyleniu po³aci, uk³ad  kalenicy dostosowaæ do budynku

na s¹siedniej dzia³ce. Pokrycie dachowe z dachówki ceramicz-

nej lub materia³u dachówkopodobnego
  -  Obowi¹zek dostosowania gabarytów oraz formy nowej

zabudowy do    otoczenia,

 -  Zabudowê mieszkaln¹ realizowaæ jako I lub II kondy-
gnacyjn¹ , zabudowê     us³ugowo -produkcyjn¹ I kondygnacyjna

o wysoko�ci nie wiêcej ni¿ 6, 0 m.

3. Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków na eta-

pie ustalania warunków   zagospodarowania terenu i kszta³to-

wania zabudowy wymagaj¹:
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- wszelkie zamierzenia inwestycyjne modernizacji i adapta-

cji w obiektach   zabytkowych   i w ich bezpo�rednim otoczeniu,

- wszelkie prace, które nie wymagaj¹ uzyskania pozwole-
nia na budowê, ale ich realizacja mog³aby spowodowaæ pogor-

szenie stanu zachowania dóbr kultury ( dotyczy to takich przy-

padków jak: monta¿ okien z PCV, ok³adanie coko³ów i parterów
budynków p³ytami ceramicznymi i gresami, wymiana pokrycia

dachów na blachodachówkê, gont papowy, instalowanie tablic i

urz¹dzeñ reklamowych).
4. Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków wyma-

gaj¹ projekty techniczne modernizacji  i adaptacji obiektów za-

bytkowych i projekty zagospodarowania terenu zmieniaj¹ce
zagospodarowanie terenu i otoczenia stanowisk archeologicz-

nych.

5. Stanowiska archeologiczne:
- wszelkie inwestycje w obrêbie lub w otoczeniu stano-

wisk archeologicznych musz¹ byæ uzgadniane z OW SOZ w Opolu

- prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem arche-
ologicznym, badania ratownicze i nadzór finansuje inwestor

- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz

obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochro-
nie prawnej.

W rejonie oznaczonym na rysunku planu udokumentowa-
nych stanowisk archeologicznych, ustala siê obowi¹zek powia-

damiania Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków - Inspekcji Za-

bytków Archeologicznych, o terminie rozpoczêcia i zakoñczenia
prac ziemnych z 7 - dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizo-

wania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego. Wszelkie

odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieru-
chome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochronie prawnej.

Ratownicze badania archeologiczne finansuje inwestor.

§ 8. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z ochro-
ny �rodowiska i zdrowia ludzi.

1.Inwestor obowi¹zany jest zastosowaæ takie rozwi¹zania
techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które wyelimi-

nuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na �rodowisko poza gra-

nice terenu do którego posiada tytu³ prawny.
2.W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-

ferycznego -  nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ

technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu us³ugowo - produkcyjnego.

Nale¿y wykluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach

paliwa sta³ego i innych o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.
3.Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na ich szkodliwy

wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Na ca³ym obszarze objêtym planem zakazuje siê loka-

lizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszcze-
nie wód podziemnych .

5.Gospodarkê odpadami:

a/ komunalnymi nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym sys-
temem gromadzenia i   odprowadzania nieczysto�ci

b/ innymi,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-

gólnymi w tym zakresie.
6. Wyznacza siê strefê ochrony sanitarnej wokó³ cmenta-

rza o szeroko�ci 50,0m od granicy terenu, w obrêbie której obo-

wi¹zuje zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej, zak³a-
dów ¿ywienia, produkcji i przechowywania ¿ywno�ci.

7. W budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi  istniej¹cych w

ci¹gu drogi KZ w ramach modernizacji wskazane jest zastosowanie
podwy¿szonej izolacyjno�ci akustycznej �cian i okien.

8. Na czê�ci obszaru wsi po³o¿onej w strefie ochrony po-

�redniej ujêcia wody dla miasta Opola  Grotowice ) w decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania uwzglêdniaæ wy-

magania ochrony �rodowiska  wynikaj¹ce z po³o¿enia na tych

obszarach.

9.Dla obiektów w których bêd¹ przechowywane substan-

cje toksyczne nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce prze-

nikanie ich do wód wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi,
10. Na obszarze objêtym planem zabrania siê wprowa-

dzania do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów nie

oczyszczonych �cieków bytowych i opadowych z terenów komu-
nikacji, parkingów  oraz placów sk³adowych.

11. Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-

ni¹ warstwê gleby ( humus ) i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu.

12.Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowi-

sku powodowane przez poszczególne grupy �róde³ ha³asu w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez

linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem

d�wiêku A w dB na granicy dzia³ek zabudowy mieszkaniowej
chronionej z mocy przepisów szczególnych:

a) dla terenów oznaczonych symbolem M-U, Up, :

  - od �róde³ komunikacji drogowej :
 Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A)

 Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45 dB(A)

 - od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu

 Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 45 dB(A)

 Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40 dB(A)

W przypadku zmiany wy¿ej wymienionych norm na mocy

przepisów szczególnych , obowi¹zuj¹ normy aktualnie obowi¹-
zuj¹ce.

13. Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w

szczególno�ci znajduj¹ce siê w obiektach lokalizowanych i mo-
dernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych,

powinny spe³niaæ wymagania Polskiej Normy reguluj¹cej ochro-

nê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczal-
ne warto�ci poziomu d�wiêku w pomieszczeniach.

§ 9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹ce stawki pro-

centowe w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objê-

tych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty
uiszczonej przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, w przypadku ich

zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego

planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:
1) tereny oznaczone symbolem: M-U; U                          -   5%

          2) tereny oznaczone symbolem:         UR  - 10 %

3) tereny dzia³alno�ci gospodarczej P,B,S,R ,PE      - 10 %
3) tereny us³ug publicznych                           -  0  %

4) pozosta³e tereny publiczne , drogi, ulice              -   0 %.

Przy zbywaniu nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach

okre�lonych niniejszym planem, Wójt Gminy Tarnów Opolski

pobierze jednorazow¹ op³atê, okre�lon¹ na wy¿ej wymienionym
poziomie w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§ 10. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Tarnów Opolski , zatwierdzonego uchwa³¹

Nr XI/42/90 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia  6 grudnia 1990r.
z pó¿niejszymi  zmianami.

 § 11. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Tarnów Opolski

§ 12. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-

skiego.

                 Przewodnicz¹cy   Rady Gminy

                                                             Jan  Damboñ


