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 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; 2002 r. Nr 23 poz. 220), 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; 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1804; 2002r. Nr 25 poz. 253   i Nr  113 poz. 984 ) - Rada Gminy w
Tarnowie Opolskim  uchwala,  co nastêpuje:

DZIA£  I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Tarnów Opolski, zwany dalej planem.

2. Plan  obejmuje tereny istniej¹cego i przewidywanego
zainwestowania wsi Tarnów Opolski w granicach okre�lonych
na rysunku planu.

 § 2.Ustalenia przestrzenne planu odpowiadaj¹ kierun-
kom zagospodarowania przestrzennego, okre�lonym 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
integracja dzia³añ podejmowanych w jego obszarze oraz ukie-
runkowanie po¿¹danych przekszta³ceñ,  zmierzaj¹cych do:

1) zwiêkszenia liczby mieszkañców  do ok. 5000.
2) poprawy stanu technicznego wyposa¿enia wsi i dotych-

czasowych warunków zamieszkiwania
3) aktywizacji gospodarczej wsi, przy równoczesnym prze-

strzeganiu zasady zrównowa¿onego rozwoju i  minimalizacji
konfliktów  przestrzennych

4) rozwoju przemys³u  oraz innych form dzia³alno�ci go-
spodarczej z wykorzystaniem  lokalnych  zasobów  pracy, surow-
ców oraz walorów  komunikacyjnych  gminy

5) rozwoju us³ug i urz¹dzeñ dla obs³ugi mieszkañców wsi
i gminy

6) ochrony  �rodowiska naturalnego i kulturowego .

§ 4.1. Przedmiotem ustaleñ  planu  s¹  tereny  zainwesto-
wane oraz wyznaczone pod rozwój wsi w studium uwarunko-
wañ i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy
Tarnów Opolski, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN
2) tereny zabudowy wielorodzinnej - MW
3) tereny zabudowy   rolniczej (zagrodowej) -  MR
4) tereny us³ug publicznych, w tym:
- UO    tereny us³ug  o�wiaty  i wychowania
- UA    tereny administracji publicznej
- UW   tereny us³ug  wyznaniowych,
- UK    tereny us³ug kultury
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 Uchwa³a Nr III/16 /2002
Rady  Gminy  w   Tarnowie Opolskim

  z  dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.

- US    tereny us³ug sportu i rekreacji
- UZ    tereny us³ug zdrowia i opieki spo³ecznej
- UI     tereny innych us³ug publicznych,
- UP    tereny us³ug publicznych nie zdefiniowanych,
5) tereny us³ug komercyjnych -  UC,  w   tym:
- UCt    tereny us³ug turystyki  i sportu
- UCk   tereny us³ug komercyjnych z dopuszczeniem uci¹¿-

liwych us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ transportu
6) tereny przemys³u i sk³adów - PS
7) tereny wielobran¿owej dzia³alno�ci gospodarczej  -    DG
8) tereny specjalistycznej  produkcji rolniczej  - RP
9) tereny u¿ytków rolnych  -  R
10) tereny zalesieñ ma³o warto�ciowych gruntów rolnych - ZL
11) tereny lasów -  LS
12) tereny zieleni publicznej  - ZP
13) tereny zieleni izolacyjnej - ZI
14) tereny cmentarzy - ZC
15) tereny ogrodów dzia³kowych - ZD
16) tereny  komunikacji drogowej i gara¿y  - KZ, KL, KD, KP,

KW, KX,  KS
17) tereny komunikacji kolejowej - KK
18) tereny  i  urz¹dzenia  infrastruktury komunalnej i tech-

nicznej - GK, WZ, W, EE, ET, EP, EG, EGs, UT, EC, NO, Ks, Kd.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe i  dopuszczalne oraz wa-
runki tego  dopuszczenia

2) warunki zabudowy i zagospodarowania
3) zasady obs³ugi w zakresie  infrastruktury komunalnej
4) zasady ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi
5) zasady   ochrony �rodowiska kulturowego.

§ 5.1. W granicach  planu    przeznacza  siê na cele zwi¹-
zane z zabudow¹ mieszkaniow¹, infrastruktur¹ spo³eczn¹, us³u-
gami, przemys³em, dzia³alno�ci¹  gospodarcz¹, infrastruktur¹
techniczn¹ i komunikacj¹ grunty rolne klas IV, V, VI i grunty le�ne
objête zgodami:

1) grunty rolne IV  klasy, objête zgod¹ Ministra   Rolnictwa
i  Gospodarki ¯ywno�ciowej 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.

3) grunty le�ne, objête zgod¹ Ministra Ochrony �rodowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa nr P - 2-2120/156/89 z
dnia  12 lutego 1990 r.

2. Pozosta³e tereny przeznaczone do zainwestowania,
stanowi¹ce grunty rolne IV   klasy bonitacyjnej  oraz  V i VI pocho-
dzenia nieorganicznego, nie wymagaj¹ uzyskania zgód  na prze-
znaczenie na cele nierolnicze.

3. Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymie-
nione w ust. 1 i 2  nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy sposób.
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§ 6.1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej   uchwa³y.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okre�lonymi na rysunku
planu s¹:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d� ró¿nych zasadach zagospodarowania

2) linie zabudowy  -  obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne
3) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej.

§ 7.Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:

1) przeznaczenie podstawowe albo  podstawowa funk-
cja terenu - przewa¿aj¹ce przeznaczenie  terenu,  wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi

2) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie drugo-
rzêdne, mo¿liwe przy spe³nieniu   warunków ustalonych planem

3) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia tech-
niczne (naziemne i podziemne),  obiekty  gospodarcze, us³ugo-
we  i  inne,  zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu lub   pe³ni¹ce
wobec niej s³u¿ebn¹   rolê

4) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - �ci�le okre�lone na
rysunku planu  usytuowanie �ciany  budynku wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cej pas drogowy

5) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia okre�laj¹ca
dopuszczalne zbli¿enie �cian budynku do granic dzia³ki

6) zabudowa zagrodowa - zabudowa ³¹cz¹ca funkcjê
mieszkaniow¹ z rolnicz¹, wyj¹tkowo równie¿  us³ugow¹

7) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko  -  inwestycje i inne  dzia³ania okre�lone w przepi-
sie szczególnym, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³y-
waniu na �rodowisko jest zawsze wymagane albo mo¿e byæ
stwierdzone przez w³a�ciwy organ

8) uci¹¿liwe us³ugi i obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ trans-
portu - warsztaty blacharskie i lakiernicze,  bazy transportowe i
sprzêtowe, stacje paliw

9) us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym - dzia³alno�æ w
zakresie rzemios³a, handlu i innych us³ug, nie zaliczona do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, tak-
¿e takich dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wymagany przez w³a�ciwy or-
gan, oraz nie powoduj¹ca uci¹¿liwo�ci na s¹siednich terenach
zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i us³ug publicznych, w
szczególno�ci:

a. emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre�lone
w planie,  w tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków transportu

b. przekraczania dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-
cji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów

c. konieczno�ci korzystania z transportu pojazdami o do-
puszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony

10) deszczowanie �cieków rolniczych - rozprowadzanie
�cieków rolniczych za pomoc¹ ruroci¹gów i  sta³ych urz¹dzeñ

11) realizacja lokalnych celów publicznych - realizacja
inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których finansowa-
nie obci¹¿a w ca³o�ci lub w czê�ci bud¿et gminy (np. inwestycje
z zakresu  o�wiaty, sportu, dróg gminnych, sieci i niektórych
urz¹dzeñ infrastruktury  technicznej)

12) realizacja ponadlokalnych celów publicznych - re-
alizacja inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których fi-
nansowanie w ca³o�ci lub w czê�ci obci¹¿a   bud¿et samorz¹du
powiatowego lub wojewódzkiego albo bud¿et pañstwa

13) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.

DZIA£  II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 1
Mieszkalnictwo

§ 8.Na ustalonych w planie terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zago-
spodarowania i standardy kszta³towania zabudowy :

1. MN - tereny przewa¿aj¹cej  zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z ogrodami   przydomowymi:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy,  przebudowê,  wymianê,  bu-
dowê nowych budynków

2) budynki mieszkalne realizowaæ jako wolno stoj¹ce lub
bli�niacze

3) wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy:
a. do dwóch kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿yt-

kowego poddasza  -  w zabudowie  granicz¹cej   z ci¹giem
ulicznym ul. Dworcowej (od dworca kolejowego) i ul. Klimasa
(do skrzy¿owania z ul. Ko�ciuszki)

b. jedna kondygnacja naziemna, nie wliczaj¹c poddasza -
w pozosta³ej zabudowie MN

4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy w nowych zespo³ach
mieszkaniowych - w odleg³o�ci 6 m od ulic klasy lokalnej (KL) i
ci¹gów pieszojezdnych (KP)  lub wed³ug ustaleñ rysunku planu

5) linie nieprzekraczalne zabudowy - wed³ug  rysunku pla-
nu, w razie braku odpowiednich ustaleñ obowi¹zuj¹ odleg³o�ci:

a. 8 m od ulic zbiorczych (dróg powiatowych) klasy Z, ozna-
czonych symbolem KZ

b. 6 m  od ulic lokalnych (KL), dojazdowych (KD) i ci¹gów
pieszojezdnych (KP)

6) w istniej¹cych zespo³ach mieszkaniowych nale¿y utrzy-
maæ  dotychczasow¹ liniê zabudowy - wyznaczon¹ przez s¹-
siedni¹  zabudowê

7) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach 30 -
45o z dopuszczeniem u¿ytkowego wykorzystania poddaszy o
dowolnym rozwi¹zaniu do�wietlenia

8) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej
9) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-

we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami
10) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody,

zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzch-
ni dzia³ki jednorodzinnej oraz 30% powierzchni dzia³ki o funkcji
mieszkaniowo - us³ugowej

11) dopuszcza siê  pe³ne podpiwniczenie  budynków
12) poziom pod³ogi parteru ustala siê na wysoko�ci  0,5 -

0,8 m od powierzchni terenu.

2. Na obszarach  o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê :

1) zabudowê szeregow¹, pod warunkiem przed³o¿enia
koncepcji programowo - przestrzennej ca³ego zespo³u miesz-
kaniowego

2) lokalizowanie budynków jednorodzinnych z wbudowa-
nymi pomieszczeniami us³ugowymi lub przeznaczonymi do in-
nej dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym, o
powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej
budynku   mieszkalnego

3) realizacjê nie wiêcej ni¿ jednego obiektu towarzysz¹cej
zabudowy gospodarczej, w tym wolno stoj¹cego  gara¿u, dosto-
sowanej stylem i skal¹ do budynku mieszkalnego
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4) sytuowanie w granicach dzia³ki bezodp³ywowych urz¹-
dzeñ do gromadzenia �cieków - do czasu  realizacji systemu
kanalizacji zbiorowej.

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala siê zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:

1) minimalna powierzchnia dzia³ki jednorodzinnej w za-
budowie wolno stoj¹cej  - 700 m2  przy szeroko�ci  dzia³ki mie-
rzonej w linii zabudowy min. 18 m,  w zabudowie bli�niaczej
odpowiednio  -  min.  400 m2  i  12 m, w zabudowie szeregowej
- min.  300 m2  przy szeroko�ci  dzia³ki dostosowanej do potrzeb

2) podzia³  na dzia³ki przeprowadziæ zgodnie z ustaleniami
rysunku planu

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê korektê
linii rozgraniczaj¹cych  dzia³ki, pod warunkiem zachowania mi-
nimalnej powierzchni i szeroko�ci, okre�lonych w punkcie 1

4) na terenach MN w obrêbie istniej¹cej zabudowy, dla
których plan nie ustala podzia³u na dzia³ki budowlane, dopusz-
cza siê wydzielanie nowych dzia³ek zabudowy jednorodzinnej
pod warunkiem  zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy,
minimalnej  powierzchni i szeroko�ci dzia³ki - okre�lonych w
punkcie 1 oraz dostêpu do drogi publicznej i sieci infrastruktu-
ralnych; dostêp do drogi publicznej mo¿e byæ realizowany drog¹
wewnêtrzn¹ (niepubliczn¹) obs³uguj¹c¹ nie wiêcej ni¿ 1dzia³kê.

4. W stosunku do zabudowy  sprzed 1945 r. przy ustalaniu
warunków zabudowy i  zagospodarowania terenu  uwzglêdniæ
warunki ochrony konserwatorskiej wed³ug  ustaleñ  § 37.

§ 9. Na ustalonych w planie terenach  zabudowy zagrodo-
wej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i stan-
dardy kszta³towania zabudowy :

1. MR  - tereny dominuj¹cej zabudowy zagrodowej  z udzia-
³em zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z ogrodami i
obiektami  s³u¿¹cymi  produkcji rolniczej:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, przebudowê, wymianê, budo-
wê nowych budynków

2) wysoko�æ budynków nowych  i  przebudowywanych -
1 kondygnacja naziemna, nie wliczaj¹c  u¿ytkowego  poddasza

3) utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹
przez zabudowê s¹siedni¹

4) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach 30 -
45o z dopuszczeniem u¿ytkowego wykorzystania poddasza o
dowolnym rozwi¹zaniu do�wietlenia, uk³ad kalenic jak w zabu-
dowie s¹siedniej

5) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we,  ogrodzenia - stosowaæ   zgodnie z regionalnymi tradycjami

6) powierzchnia dzia³ki w zabudowie zagrodowej - sto-
sownie do potrzeb

7) gara¿e i miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie
odpowiedniej dla funkcji terenu  - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki

8) zabudowê gospodarcz¹ dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego, odstêpstwo dopuszcza siê w przypad-
kach uzasadnionych potrzebami technologicznymi, tak¿e w za-
kresie wysoko�ci.

2. Na obszarach o których mowa w ust. 1  dopuszcza siê:

1) przekszta³cenia funkcji podstawowej istniej¹cych bu-
dynków 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 wg przepisu szczególnego) pod
warunkiem nieprzekraczania standardów jako�ciowych powie-
trza, w tym zapachowych, okre�lonych w przepisie szczególnym
- na przyleg³ych terenach MN, MR oraz us³ug publicznych i ko-
mercyjnych

3) wydzielanie dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹ przy zachowaniu zasad okre�lonych w  § 8 ust. 3  pkt 1 i 4.

3. Ustalenia § 8 ust. 4 stosuje siê odpowiednio.

§ 10. Plan ustala tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej,  na  których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce  zasady zabudo-
wy i zagospodarowania:

MW  - tereny zabudowy wielorodzinnej z obiektami  i urz¹-
dzeniami towarzysz¹cymi :

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje w istniej¹cych zespo-
³ach MW przy ul. Zak³adowej i ul. Skalnej  poprzez utrzymanie
zabudowy, remonty i  przebudowê budynków

2) dopuszcza siê przeznaczenie terenu  MW/MN  przy
ul. Zielonej  o powierzchni ok. 0,7 ha pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ - je¿eli wyst¹pi taka potrzeba

3) wysoko�æ nowej  i przebudowywanej zabudowy - do
4 kondygnacji naziemnych, dachy strome dwu lub wielospadowe

4) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ  zieleñ pu-
bliczn¹ z obiektami i urz¹dzeniami ma³ej architektury  oraz od-
powiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla pojazdów

5) dopuszcza siê lokalizowanie budynków wielorodzinnych
z wbudowanymi pomieszczeniami us³ugowymi lub przeznaczo-
nymi do innej dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿-
liwym.

Rozdzia³ 2
Us³ugi

§ 11. 1. Ustala siê tereny us³ug publicznych z urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi :

1) UO    -  us³ugi o�wiaty i wychowania
2) UW  -  us³ugi wyznaniowe (ko�ció³ katolicki)
3) UZ    -  us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej
4) UK   -  us³ugi kultury
5) UA   -  administracja publiczna
6) UI    -   inne us³ugi publiczne (stra¿ po¿arna)
7) UP   -  us³ugi publiczne nie zdefiniowane
8) US   -  us³ugi sportu i rekreacji.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê:

1) utrzymanie dotychczasowego  przeznaczenia  z mo¿li-
wo�ci¹  przebudowy, rozbudowy  istniej¹cych obiektów z zastrze-
¿eniem   odpowiednich przepisów  § 36 i 37

2) budowê nowych obiektów us³ugowych oraz obiektów
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹.

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1, pkt 1-7 jako obo-
wi¹zuj¹ce zasady zabudowy i    zagospodarowania terenu usta-
la siê:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a. w nowo wyznaczonych terenach:  w odleg³o�ci 8 m od

ulic KZ i 6 m od ulic i dróg pozosta³ych
b. w zabudowie istniej¹cej:  wyznaczona  dotychczasow¹

zabudow¹
2) nowe budynki powinny nawi¹zywaæ skal¹, ukszta³towa-

niem bry³y i materia³em do otaczaj¹cej   zabudowy
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3) wysoko�æ zabudowy :
a. na terenach US  - jedna kondygnacja naziemna nie

wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego
b. na pozosta³ych terenach us³ug publicznych - do 2 kon-

dygnacji naziemnych  nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego
4) zalecane dachy strome dwu lub wielospadowe
5) w granicach dzia³ki w miarê istniej¹cych mo¿liwo�ci i

stosownie do funkcji  lokalizowaæ miejsca postojowe dla pojaz-
dów - w tym wydzielone dla osób niepe³nosprawnych.

4. Na  terenach  o których mowa w ust. 1, pkt 1 - 7  dopusz-
cza siê zmianê przeznaczenia - z wyj¹tkiem terenu UW    na inne
us³ugi o charakterze publicznym.

5. Dopuszcza siê powiêkszenie terenu UO, obejmuj¹ce-
go szko³ê  podstawow¹ z gimnazjum kosztem przyleg³ych tere-
nów zieleni publicznej ZP/UO w rozmiarach nie przekraczaj¹-
cych 50% terenu ZP/UO.

6. Wyznaczone tereny us³ug sportu US  przeznacza siê dla obiek-
tów sportu kwalifikowanego: boisk sportowych, hali sportowo - wido-
wiskowej, basenu krytego  i otwartego, sztucznego lodowiska.

7. W granicach terenów US, okre�lonych  w planie przewi-
duje siê ponadto realizacjê:

1) obiektów higieniczno - sanitarnych i odnowy biologicznej,
2) zieleni towarzysz¹cej,
3) parkingów .

8. Realizacjê inwestycji na terenie US  przy ul. Nakielskiej
przeprowadziæ w oparciu o projekt zagospodarowania ca³ego
terenu lub przyjêt¹ koncepcjê programowo - przestrzenn¹.

§ 12. 1. Ustala siê tereny us³ug komercyjnych z urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi, oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) UC  -    us³ugi handlu, gastronomii, rzemios³a, inne - z
wy³¹czeniem uci¹¿liwych us³ug i obiektów  zwi¹zanych z  obs³u-
g¹ transportu

2) UCk -   us³ugi handlu, gastronomii, rzemios³a, inne - z do-
puszczeniem uci¹¿liwych us³ug zwi¹zanych  z  obs³ug¹ transportu

3) UCt  -   us³ugi komercyjne turystyki i sportu  - campingi,
urz¹dzenia sportowo - rekreacyjne obiekty hotelowe i gastrono-
miczne, z dopuszczeniem stajni, padoków i innych urz¹dzeñ tu-
rystyki kwalifikowanej.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach
UC i UCk ustala siê nastêpuj¹co:

1) nieprzekraczalne linie  zabudowy
a. w nowo wyznaczonych terenach: w odleg³o�ci 8 m od

ulic i dróg KZ i 6 m od pozosta³ych ulic i dróg
b. w zabudowie istniej¹cej:  wyznaczone dotychczasow¹

zabudow¹
2) wysoko�æ obiektów  kubaturowych - do 2 kondygnacji

naziemnych nie wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, nie wiêksza jed-
nak ni¿ 9 m, licz¹c  od poziomu terenu do kalenicy

3) dachy  -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach 30
- 45o lub podobnych jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej

4) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami

5) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowied-
niej dla funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki

6) powierzchnia biologicznie czynna  (trawniki, zieleñ
ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 30 % powierzchni
dzia³ki

7) wielko�æ dzia³ki - odpowiednio do potrzeb i istniej¹cych
mo¿liwo�ci

8) zakazuje  siê  lokalizacji  przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na   �rodowisko

9) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego na
potrzeby w³a�ciciela z wy³¹czeniem terenu  stacji paliw.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania  dla terenów
UCt  s¹ nastêpuj¹ce:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - 20 m od przyleg³ej
ul. Nakielskiej oraz 10 m od ul. Ogórkowej

2) wysoko�æ zabudowy kubaturowej - 1 kondygnacja nie
wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, dachy strome dwu   lub wielo-
spadowe

3) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami

4) w granicach dzia³ki przewidzieæ odpowiedni¹ liczbê
miejsc postojowych dla pojazdów, urz¹dzonych wzd³u¿ przyle-
g³ych dróg

5) powierzchnia przyrodniczo - czynna powinna zajmowaæ
nie mniej ni¿ 75 % ca³o�ci terenu

6) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego dla
w³a�ciciela

7) inwestycje na  terenach UCt  realizowaæ w oparciu o
projekt zagospodarowania, obejmuj¹cy ca³o�æ ka¿dego z wy-
dzielonych w planie terenów .

Rozdzia³ 3
Przemys³ i dzia³alno�æ gospodarcza

§ 13. Plan ustala  tereny przemys³owo - sk³adowe i tereny
mniejszych form dzia³alno�ci gospodarczej  oraz zasady ich za-
budowy i zagospodarowania:

1.  PS - tereny przemys³owo - sk³adowe  z podstawowym
przeznaczeniem pod zak³ady produkcyjne, bazy, sk³ady i maga-
zyny, zalecana jest zorganizowana dzia³alno�æ inwestycyjna,
obejmuj¹ca ca³o�æ lub  wiêksz¹ czê�æ terenu :

1) linie zabudowy nieprzekraczalne  oraz kierunki dostêp-
no�ci   komunikacyjnej  ustala    rysunek planu

2) wysoko�æ zabudowy  produkcyjnej i magazynowej - do
12 m, chyba ¿e wzglêdy technologiczne wymagaæ bêd¹  wiêk-
szej

3) wysoko�æ budynków administracyjnych i socjalnych -
do 2 kondygnacji naziemnych

4) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ:
a. miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej do funkcji

terenu, równie¿ dla osób niepe³nosprawnych
b. zieleñ  urz¹dzon¹  na  min. 15 %   powierzchni
c. pasy zwartej  zieleni izolacyjnej �redniej i wysokiej z

udzia³em zimozielonej o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 10 m -
minimalne wymagania w tym zakresie okre�la rysunek planu

5) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji

6) zakazuje siê lokalizacji:
a. przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ znacz¹ce za-

nieczyszczenie wód podziemnych
b. zabudowy mieszkaniowej.

2. DG  -  tereny wielobran¿owej dzia³alno�ci  gospodarczej :

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych dróg i
ulic wed³ug ustaleñ rysunku planu
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2) wysoko�æ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do 9 m
3) wysoko�æ budynków administracyjnych, socjalnych i

innych - do 2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego
poddasza

4) dachy strome, dwu  lub wielospadowe
5) dopuszcza siê budowê budynków mieszkalnych lub

mieszkañ dla w³a�cicieli
6) od strony terenów zabudowy  mieszkaniowej i ulic  na-

le¿y  urz¹dziæ pasy zwartej zieleni izolacyjnej, �redniej i wysokiej
o szeroko�ci minimalnej 5 m,  zieleñ  urz¹dzona  powinna sta-
nowiæ nie mniej ni¿ 20 % powierzchni terenu

7) przewidzieæ miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej
do funkcji terenu

8) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych  zna-
cz¹co oddzia³ywaæ  na �rodowisko oraz przedsiêwziêæ mog¹-
cych spowodowaæ znacz¹ce zanieczyszczenie wód podziemnych

9) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji.

§ 14. W granicach  terenów  DG, o których mowa w  § 13
ust. 2  dopuszcza siê inny podzia³ wewnêtrzny i obs³ugê komu-
nikacyjn¹ ni¿ na rysunku planu, w takim przypadku wymagane
jest  sporz¹dzenie koncepcji programowo - przestrzennej, umo¿-
liwiaj¹cej podejmowanie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu,  koncepcja powinna okre�laæ:

1) uk³ad projektowanych dróg wewnêtrznych i powi¹zania
z  drogami publicznymi,

2) projektowany podzia³ funkcjonalny lub na dzia³ki,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ 4
Zieleñ urz¹dzona

§ 15. 1. Plan ustala tereny zieleni urz¹dzonej:

1) ZP         -  tereny zieleni publicznej - zieleñce, skwery, park
2) ZP/KX   -  tereny zieleni publicznej z parkingami
3) ZD         -  tereny ogrodów dzia³kowych
4) ZC         - cmentarze
5) ZI          -  tereny zieleni izolacyjnej.

2. Wyznacza siê zespó³ zieleni parkowej ZP/UO w rejonie
ulic: Ko�ciuszki, Kopernika, �w. Marcina o powierzchni 2,0 ha ze
znacz¹cym udzia³em zieleni wysokiej, dopuszcza siê przezna-
czenie do 50 % powierzchni  na potrzeby przyleg³ego zespo³u
szkolnego UO.

3. Na pozosta³ych, ustalonych planem terenach ZP  po-
winna przewa¿aæ zieleñ �rednia i trawiasta.

4. Na terenach zieleni publicznej ZP/KX  powierzchnia
parkingów nie powinna zajmowaæ wiêcej ni¿      50 %.

5. Wyznacza siê tereny  ogrodów dzia³kowych ZD, na któ-
rych  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) powierzchnia dzia³ek - do 500 m2

2) powierzchnia zabudowy altan - do 35 m2

3) wysoko�æ altan - 1 kondygnacja, nie wiêcej ni¿ 5 m,
dachy strome

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i wodê oraz odpro-
wadzenie �cieków -  wed³ug ogólnych zasad, obowi¹zuj¹cych
na s¹siednich   terenach zabudowy mieszkaniowej

5) w zespole ogrodów przy ul. Klimasa dopuszcza siê
budowê budynku socjalno - administracyjnego, o wysoko�ci
1 kondygnacji.

6. Istniej¹cy cmentarz ZC przy ul. Cmentarnej podlega za-
mkniêciu po wykorzystaniu rezerwy powierzchni grzebalnej.

7. W  zagospodarowaniu  nowego cmentarza wyznanio-
wego ZC   uwzglêdniæ:

1) pola (kwatery)  grzebalne, komunikacjê wewnêtrzn¹,
kaplicê, zieleñ o za³o¿eniu   parkowym (ok. 25 % powierzchni),
czê�æ gospodarcz¹

2) ogrodzenie z trwa³ego materia³u, o wysoko�ci  1,5 - 2,0 m
3) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej

poprzez przy³¹cze wodoci¹gowe  z  hydrantem naziemnym
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
5) urz¹dzenie  parkingu  KX - wed³ug ustaleñ  rysunku

planu
6) gromadzenie odpadów z pielêgnacji mogi³ - w konte-

nerach, wywóz na wysypisko .

8. Zieleñ izolacyjn¹ ZI realizowaæ obowi¹zkowo w grani-
cach ustalonych rysunkiem planu, w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci
zaleca siê urz¹dzanie zieleni izolacyjnej tak¿e w innych miej-
scach, w nasadzeniach uwzglêdniæ szczególnie zieleñ �redni¹
o wysokiej gêsto�ci i odporno�ci na warunki przemys³owe,  z
udzia³em zieleni zimozielonej.

9. Zaleca siê realizacjê ci¹gów zieleni przyulicznej w li-
niach rozgraniczaj¹cych ulic Zawadzkiego - Cmentarnej, plano-
wanego centrum administracyjno - us³ugowego i obwodnicy
wschodniej.

10. Na terenach wymienionych w ust. 1 punkt 1 - 4 zaleca
siê realizacjê urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych, odpowied-
nich dla funkcji podstawowej - ma³ej architektury, o�wietlenia,
szaletów publicznych, w zespole zieleni parkowej ZP tak¿e urz¹-
dzeñ sportowo - rekreacyjnych, wodnych i kulturalnych.

Rozdzia³  5
Komunikacja

§ 16. 1. Sieæ obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych
planem tworz¹ drogi publiczne, oznaczone  symbolami :

1) KZ  -  droga powiatowa nr 27712 relacji  Przywory -
Ozimek,  klasy Z - zbiorcza, o wymaganej, minimalnej szeroko-
�ci w  liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m, w granicach planu znaj-
duje siê odcinek d³ugo�ci 3,6 km w ci¹gu ul. Dworcowej - Kli-
masa  o szeroko�ci w dotychczasowych i przyjêtych w planie
liniach rozgraniczaj¹cych ok. 10 - 15 m, oraz projektowany odci-
nek obwodnicy pó³nocnej Tarnowa Opolskiego o d³ugo�ci
2,1 km i szeroko�ci w liniach rozgraniczenia  - 30 m, w obrêbie
skrzy¿owañ wielopoziomowych  - 60 m,

2) KZ i KL -  drogi powiatowe klasy Z- zbiorcza,  L - lokalna
a. droga  powiatowa  nr 27750  relacji Tarnów Opolski -

Nak³o, klasy Z  szeroko�æ w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹-
cych 8 - 10 m,  planowana - 15 m, w granicach planu biegnie
odcinek tej drogi d³ugo�ci 1,8 km w ci¹gu ul. Nakielskiej

b. droga powiatowa  nr 27767 relacji Tarnów Opolski -
Otmice, klasy L o szeroko�ci w istniej¹cych   liniach rozgranicza-
j¹cych 8 - 10 m,  w granicach planu biegnie odcinek o d³ugo�ci
0,65  km w ci¹gu ul. Powstañców �l¹skich

3) KL - drogi gminne,  klasy  L  -  lokalne
a. ul.A. Zawadzkiego d³ugo�ci 1,35 km, szeroko�æ w ist-

niej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych - 16 m
b. ul.  Cmentarna,  d³ugo�æ 0,38 km,  szeroko�ci w istnie-

j¹cych liniach rozgraniczaj¹cych 12 - 16 m,  planowana - 16 m
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c. droga Tarnów Opolski - Kamieñ �l¹ski (planowane od-
tworzenie po likwidacji kopalni wapienia "Tarnów Opolski"),
d³ugo�æ w granicach planu 0,94 km, czê�ciowo w ci¹gu ul. �w.
Jacka, szeroko�æ w obecnych liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
planowana 12 m.

d. projektowana obwodnica zachodnia, o d³ugo�ci 2,1 km,
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 16 m, ze skrzy¿owa-
niem dwupoziomowym z lini¹ kolejow¹ relacji Wroc³aw - Bytom

e. planowana ulica w przed³u¿eniu istniej¹cej ul. Nakiel-
skiej - do obwodnicy zachodniej przez planowane centrum ad-
ministracyjno-us³ugowe, d³ugo�æ 0,6 km,  szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych - 12 m

f. planowana ulica, ³¹cz¹ca ul. Dworcow¹ z ulic¹ wymie-
nion¹ pod liter¹ e, d³ugo�ci 0,6 km i szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych - 12 m

g. ul. Nowa, d³ugo�æ 0,41 km, szeroko�æ w istniej¹cych i
planowanych liniach rozgraniczaj¹cych 10 - 12 m

4) KD -  ulice i drogi  klasy D  - dojazdowe, istniej¹ce i
projektowane, o wymaganej   i planowanej   szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych  - 10 m.

2. Plan przewiduje poprawê istniej¹cych warunków ko-
munikacji drogowej poprzez:

1) budowê nowych dróg  KL i  KD, w tym obwodnic pó³noc-
nej i zachodniej,  okre�lonych na rysunku planu i opisanych  w
ust. 1

2) likwidacjê skrzy¿owania jednopoziomowego z lini¹ ko-
lejow¹ Wroc³aw - Bytom w ci¹gu ul. Dworcowej i zast¹pienie go
pieszym  przej�ciem dwupoziomowym

3) likwidacjê skrzy¿owania jednopoziomowego z lini¹ ko-
lejow¹ Wroc³aw - Bytom w ci¹gu ul. �w. Jacka i bezpo�rednie
po³¹czenie ul. �w. Jacka z ul. Dworcow¹ przez obecne tereny
"Opolwapu"

4) budowê 2 skrzy¿owañ drogowych dwupoziomowych z
lini¹ kolejow¹ Wroc³aw - Bytom w ci¹gach obwodnic pó³nocnej
i zachodniej

5) remonty i modernizacje istniej¹cych dróg i skrzy¿owañ
KZ, KL, KD, w tym poszerzenie do uzyskania parametrów usta-
lonych klas, normowanych przepisem szczególnym.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych nale¿y
organizowaæ, zgodnie z ustalon¹ klas¹ drogi i zwi¹zanymi z ni¹
parametrami:

1) ruch ko³owy
2) ruch rowerowy (�cie¿ki rowerowe)
3) ruch pieszy (chodniki)
4) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej
5) infrastrukturê techniczn¹
6) zieleñ  przyuliczn¹.

4. Infrastrukturê techniczn¹ liniow¹ nie zwi¹zan¹ z drog¹ -
przewody wodoci¹gowe i kanalizacyjne, przewody sieci elektro-
energetycznej i telekomunikacyjnej -  prowadziæ w uk³adach
podziemnych.

§ 17. 1. Uzupe³niaj¹c¹ sieæ obs³ugi komunikacyjnej ob-
szaru objêtego planem tworz¹ drogi wewnêtrzne  i parkingi oraz
tereny gara¿y:

1) KW  -  drogi wewnêtrzne (gospodarcze, rolnicze i le-
�ne), w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych

2) KX    -   parkingi  ogólnie dostêpne
3) KS    -   tereny gara¿y z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.

2. Ustalenia § 16 ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio.

 § 18. Wyznacza siê kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej
terenów oznaczonych symbolami PS, DG, GK, ZC, US, UCt, UCk,
ZD  -  wed³ug rysunku planu.

§ 19. 1. Ustala siê tereny komunikacji kolejowej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem KK.

2. W granicach terenów KK przewiduje siê:

1) remonty i modernizacje urz¹dzeñ transportu kolejowe-
go, w tym wymianê podtorza i nawierzchni torowej

2) modernizacjê sieci trakcyjnej oraz urz¹dzeñ zabezpie-
czenia ruchu kolejowego i ³¹czno�ci

3) renowacje i budowê urz¹dzeñ odwadniaj¹cych
4) modernizacjê obiektów in¿ynieryjnych i budynków
5) budowê urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem o

których mowa w §  32 ust. 2
6) realizacjê skrzy¿owañ dwupoziomowych z drogami pu-

blicznymi, o których mowa w § 16 ust. 2 lit. b i d  i  zwi¹zan¹ z tym
likwidacjê istniej¹cych skrzy¿owañ jednopoziomowych z  zapo-
rami.

3. Wzd³u¿ terenów o których mowa w ust. 1 wskazuje siê
granice postulowanego przez zarz¹dcê kolei pasa rezerwy tere-
nu,  o szeroko�ci  25 m  od  osi  torów,  przeznaczonego dla
zasadniczej modernizacji linii kolejowej  E - 30 (nr 132)  relacji
Wroc³aw - Bytom.

Rozdzia³  6
Infrastruktura techniczna i komunalna

§ 20. 1. Wyznacza siê tereny obiektów i urz¹dzeñ gospo-
darki komunalnej:

1) GK   -  tereny bazy sprzêtowo - magazynowej gospodar-
ki komunalnej

2) WZ   -  tereny ujêæ i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
3) NO   -  tereny urz¹dzeñ gospodarki �ciekowej.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych ulic -
wed³ug  rysunku planu lub w liniach zabudowy istniej¹cej

2) wysoko�æ budynków administracyjnych i socjalnych -
do 2 kondygnacji, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza

3) wysoko�æ zabudowy magazynowej i produkcyjnej - do
9 m, chyba ¿e wzglêdy technologiczne wymagaj¹ wiêkszej

4) zalecane dachy strome dwu i wielospadowe
5) od strony terenów zabudowy mieszkaniowej, cmenta-

rza i przyleg³ych ulic urz¹dziæ pasy zieleni izolacyjnej o szeroko-
�ci min. 5 m, zieleñ urz¹dzona powinna stanowiæ nie mniej ni¿
20% powierzchni terenu

6) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ miejsca po-
stojowe dla pojazdów w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu.

§ 21. 1. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
energiê elektryczn¹:

1) w zakresie wysokich napiêæ - istniej¹cymi liniami na-
powietrznymi 110 kV:  GPZ     Groszowice - GPZ Tarnów Opolski
i GPZ Tarnów Opolski - GPZ "Gorwap"  Góra¿d¿e,     oznaczonymi
na rysunku planu symbolem EE 110 kV
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2) w zakresie �rednich napiêæ -  istniej¹cymi liniami na-
powietrznymi i kablowymi  15 kV, oznaczonymi na rysunku planu
symbolem EE 15 kV,

3) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cych stacji transformatorowych  15/0,4 kV,
oznaczonych na rysunku planu symbolem ET:

a.  Tarnów Nakielska (ubojnia)
b.  Tarnów Poprzeczna
c.  Tarnów Piekarnia
d.  Tarnów Wodoci¹gi 1
e.  Tarnów Wodoci¹gi 2
f.  Tarnów Wie�
g.  Tarnów Rozdzielnia
h.  Tarnów Nowa
i.  Tarnów Osiedle
j.  Tarnów Zielona
k.  Tarnów Klimasa
l.  Tarnów Jacka (poza obszarem planu)
m.  Tarnów Piaskowa
n.  Tarnów Py³ownia (poza granicami planu)
o.   Nak³o  Wie� (poza granicami planu)
p.  Kamieñ �l¹ski Ogórek (poza granicami planu).

2. Przewiduje siê rozbudowê sieci kablowych �rednich i
niskich napiêæ na wszystkich obszarach projektowanego zain-
westowania oraz modernizacjê istniej¹cych i realizacjê nowych
stacji transformatorowych  15/ 0,4 kV  w rejonach:

a. planowanego centrum administracyjno - us³ugowego
pomiêdzy ul. Kopernika i ul. �w. Marcina

b. planowanych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN i terenów GK przy ul. Cmentarnej

c. planowanych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN i terenów DG w okolicach ul. Celnej

d. planowanych  terenów DG przy ul. Nakielskiej
e. planowanego zespo³u zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej MN przy ul. Dworcowej i Skalnej
f. realizowanego i planowanego zespo³u zabudowy miesz-

kaniowej MN, we wschodniej czê�ci ul. Piaskowej
g. na terenie UCk u zbiegu ul. Klimasa i pó³nocnej obwod-

nicy
h. na terenie PS przy ul. �w. Jacka.

3. Stacje transformatorowe i linie o których mowa w ust 2
realizowaæ w miarê pojawiaj¹cych siê potrzeb w miejscach wy-
znaczonych na rysunku planu albo wed³ug koncepcji programo-
wo- przestrzennych i projektów zagospodarowania terenu  - bez
potrzeby zmian planu.

4. Istniej¹ce napowietrzne linie elektroenergetyczne �red-
nich i niskich napiêæ nale¿y w miarê potrzeb i mo¿liwo�ci ska-
blowaæ na odcinkach koliduj¹cych z planowanym zainwestowa-
niem, prowadzenie kabli w pasach ci¹gów komunikacyjnych i
liniach granicznych dzia³ek nie wymaga zmian planu.

§ 22. 1. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
wodê:

1) dla celów bytowych, us³ugowych, produkcyjnych i prze-
ciwpo¿arowych - z ujêæ wodoci¹gu gminnego "Tarnów Opolski"
na terenie WZ, przewodami oznaczonymi na rysunku planu sym-
bolem W

2) dla celów przemys³owych na terenach PS - z ujêæ zak³a-
dowych, istniej¹cych na terenie �l¹skich Zak³adów Przemys³u
Wapienniczego "Opolwap",  zaleca siê tak¿e  wykorzystanie dla
tych celów wód pochodz¹cych z odwadniania okolicznych ko-
palñ wapienia.

2. Przewiduje siê rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹go-
wej na terenach planowanego zainwestowania o nowe odcinki
sieci rozdzielczej w liniach rozgraniczenia projektowanych ulic.

§ 23. 1. W zakresie gospodarki �ciekowej ustala siê:

1) odprowadzenie �cieków  komunalnych  -  do  sieci ka-
nalizacyjnej grawitacyjno - t³ocznej i   miêdzygminnej oczyszczal-
ni   w  Kosorowicach, g³ówne przewody sieci oznaczono na ry-
sunku planu symbolem Ks

2) odprowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji
deszczowej, której przewody oznaczono na rysunku planu sym-
bolem Kd lub kanalizacji komunalnej, wymienionej w punkcie 1

3) odprowadzenie �cieków przemys³owych - z terenów  PS,
DG, UC, UCk - do  sieci kanalizacyjnej o której  mowa w punkcie 1,
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wska�ników zanie-
czyszczenia - po uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach za-
k ³adowych

4) odprowadzenie wód kopalnianych z kopalni wapienia
"Tarnów Opolski" - kolektorem kanalizacji deszczowej O 500 mm,
biegn¹cym przez obszar planu do oczyszczalni przy ul. Dworco-
wej i dalej do cieku Struga.

5) odprowadzenie �cieków z terenów UCt przy ul. Ogórko-
wej -  kolektorem t³ocznym do sieci kanalizacji sanitarnej w Tar-
nowie Opolskim, ew. lokalizacja przepompowni �cieków na grun-
tach rolnych V i VI kl. nie wymaga zmiany planu; ze wzglêdu na
odosobnienie tego terenu dopuszcza siê równie¿ realizacje in-
dywidualnych urz¹dzeñ utylizacji �cieków.

2. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MR, UC i
us³ug publicznych dopuszcza siê  sytuowanie bezodp³ywowych
urz¹dzeñ do gromadzenia �cieków - do czasu pe³nej realizacji
planowanego systemu kanalizacji zbiorowej.

§ 24. 1. Ustala siê mo¿liwo�æ rozbudowy na obszarze pla-
nu istniej¹cej sieci rozdzielczej gazu, zasilanej z gazoci¹gu wy-
sokiego ci�nienia, relacji Zdzieszowice - Ozimek, oznaczonego
na rysunku planu symbolem EG DN 250 4 MPa, za po�rednic-
twem stacji redukcyjno- pomiarowej pierwszego stopnia, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem EGs.

2. Wzd³u¿ gazoci¹gu EG DN 250 4 MPa wyznacza siê  stre-
fê kontrolowan¹ o szeroko�ci 6 m (po 3 m z ka¿dej strony osi
ruroci¹gu); w strefie kontrolowanej, niezale¿nie od ustaleñ § 35
dotycz¹cych wymaganych odleg³o�ci podstawowych, nie nale¿y
wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sa-
dziæ drzew, oraz nie powinna byæ podejmowana ¿adna dzia³al-
no�æ mog¹ca zagroziæ trwa³o�ci gazoci¹gu podczas jego eks-
ploatacji.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹ plan ustala:

1) ogrzewanie z istniej¹cych (EC) i planowanych kot³owni
zbiorowych i zak³adowych na terenach oznaczonych symbolami
MW, UK, UZ, UO, UP, USt, UA,  RP, PS, DG, GK, po wype³nieniu
zobowi¹zañ formalnych, okre�lonych w przepisie szczególnym

2) ogrzewanie z indywidualnych �róde³  ciep³a - na pozo-
sta³ych terenach, zaleca siê stosowanie ekologicznych  no�ni-
ków  energii  (paliwa gazowe, olejowe, energia elektryczna).

§ 26. W zakresie telekomunikacji plan przewiduje:

1) rozbudowê istniej¹cej centrali telefonicznej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem UT oraz kablowych sieci abo-
nenckich na terenach planowanego zainwestowania a tak¿e in-
stalacjê ogólnie dostêpnych kabin telefonicznych
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2) dopuszczenie budowy stacji telefonii komórkowej, z
wy³¹czeniem terenów MN, MW, MR, us³ug publicznych i komer-
cyjnych, terenów zieleni oraz obszarów i obiektów podlegaj¹-
cych ochronie konserwatorskiej, o których mowa w § 36.

§ 27. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi ustala
siê:

1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i
zorganizowany system wywozu na wysypisko obs³uguj¹ce gmi-
nê

2) postêpowanie z odpadami przemys³owymi i niebez-
piecznymi - wed³ug decyzji  i uzgodnieñ w³a�ciwych organów,
wydanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach.

§ 28. 1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, ka-
nalizacyjnych,  gazowych, elektroenergetycznych i telekomuni-
kacyjnych  oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne �red-
nich i niskich napiêæ i telekomunikacyjne - nale¿y prowadziæ w
pasach  rozgraniczenia ulic i dróg.

2. Dopuszcza siê przeprowadzenie przewodów o których
mowa w ust. 1 przez nieruchomo�ci gruntowe s¹siaduj¹ce z
ulicami, je¿eli wymagaj¹ tego lokalne warunki - w uzgodnieniu z
w³a�cicielami tych nieruchomo�ci.

Rozdzia³ 7
Rolnictwo i le�nictwo

§ 29. 1. Plan ustala obszary rolniczej  przestrzeni produk-
cyjnej :

1) R   -  tereny u¿ytków rolnych
2) RP -  tereny specjalistycznej produkcji rolnej.

2. Na terenach u¿ytków rolnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem R, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania:

1) zachowanie  podstawowej funkcji terenów - uprawy
polowe

2) utrzymanie  istniej¹cych  zadrzewieñ i zakrzewieñ  �ród-
polnych a tak¿e wprowadzanie nowych - w zakresie nie zmienia-
j¹cym podstawowej funkcji terenu

3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów melioracyj-
nych i dróg gospodarczych

4) dopuszcza siê:
a) budowê  obiektów s³u¿¹cych produkcji rolnej z wy³¹cze-

niem gruntów rolnych klas I - III i terenów zadrzewieñ, pod wa-
runkiem dostêpu do drogi publicznej i niezbêdnych sieci infra-
struktury technicznej;

b) prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infra-
struktury technicznej       wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, nie
powoduj¹ce trwa³ego przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze

c) zalesianie gruntów rolnych klas V i VI innych ni¿ wska-
zuje plan, je¿eli powierzchnia  pojedynczego kompleksu zale-
sieñ  nie przekracza 1 ha.

3.  Na terenach specjalistycznej produkcji rolniczej  RP -
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu sto-
suje siê odpowiednio warunki okre�lone w § 9  ust. 1 dla tere-
nów zabudowy zagrodowej MR

2) wielko�æ obsady i sposób hodowli zwierz¹t dostoso-
waæ do zakazu lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co

oddzia³ywaæ na �rodowisko dla których   zawsze wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz za-
kazu deszczowania �cieków rolniczych - ustalonych w § 31

3) dopuszcza siê przekszta³cenia i zmianê funkcji terenu
RP na inn¹, tak¿e nierolnicz¹ - z wyj¹tkiem przedsiêwziêæ mog¹-
cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, o których mowa w
punkcie 2.

§ 30. Na terenach lasów i planowanych zalesieñ, ozna-
czonych na rysunku planu odpowiednio symbolami LS i ZL obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) u¿ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizo-
wane wed³ug planu urz¹dzenia lasu

2) sk³ad gatunkowy planowanych nasadzeñ powinien
odpowiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do  ro-
�linno�ci  potencjalnej

3) dopuszcza siê budowê obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
gospodarce le�nej

4) wzd³u¿ gazoci¹gu  wysokiego ci�nienia  EG  DN 250 4 MPa
relacji Zdzieszowice - Ozimek, na odcinkach biegn¹cych przez
tereny lasów, wyznacza siê pas gruntu wolny od drzew i krze-
wów o szeroko�ci po 2 m z ka¿dej strony.

Rozdzia³  8
Ochrona �rodowiska naturalnego

§ 31. Plan okre�la - oprócz ustaleñ �ci�le adresowanych
- ogólne  zasady ochrony �rodowiska naturalnego, w szczegól-
no�ci wód podziemnych, elementu �rodowiska najbardziej za-
gro¿onego na  obszarze planu - znajduj¹cego siê w ca³o�ci    w
granicach g³ównego zbiornika  wód podziemnych (GZWP 333
Opole - Zawadzkie) oraz w znacznej czê�ci w granicach terenu
zewnêtrznego strefy ochrony po�redniej ujêcia wód podziem-
nych "Tarnów Opolski".

1. Zakazuje siê:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których przepis szczególny zawsze
wymaga sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko -
na ca³ym obszarze planu z wy³¹czeniem terenów przemys³u  PS

2) deszczowania �cieków rolniczych oraz wylewania �cie-
ków - na ca³ym obszarze planu; zakaz  nie dotyczy nawo¿enia
gruntów rolnych gnojówk¹

3) instalowania   przydomowych oczyszczalni �cieków oraz
wprowadzania �cieków do ziemi i wód - na ca³ym obszarze pla-
nu; zakaz instalowania indywidualnych urz¹dzeñ do utylizacji
�cieków nie obowi¹zuje na terenie UCt

4) dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze uci¹¿liwym -
na terenach MN, MW.

2. Powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produkta-
mi ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹-
cymi przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i
zabezpieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e.

3. Dopuszcza siê lokalizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których w³a�ciwy or-
gan mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko, pod  warunkiem :

1) zgodno�ci charakteru przedsiêwziêcia  z ustalonym prze-
znaczeniem terenu

2) pozytywnego wyniku postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na �rodowisko, przeprowadzonego zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego na etapie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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§ 32. 1. Ustala siê tereny na których obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne, zró¿nicowane poziomy ha³asu, normowane w przepisie
szczególnym :

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN), terenach zabudowy wielorodzinnej (MW) i terenach zabu-
dowy zagrodowej (MR) - obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha-
³asu przewidziane dla terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹

2) na terenach us³ug o�wiaty i wychowania (UO) - obo-
wi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla tere-
nów przeznaczonych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielo-
godzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y

3) na terenie us³ug  opieki spo³ecznej (dom dziecka - UZ)
- obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla
terenów przeznaczonych pod  szpitale i domy opieki spo³ecznej

2. W celu ograniczenia emisji ha³asu z istniej¹cych i po-
tencjalnych �róde³, plan wprowadza obowi¹zek:

1) zainstalowania ekranów akustycznych lub innych urz¹-
dzeñ wyciszaj¹cych wzd³u¿ odcinka linii kolejowej Wroc³aw -
Bytom, okre�lonego na rysunku planu

2) urz¹dzenia pasów zieleni izolacyjnej o których mowa w
§ 15 ust. 8.

§ 33. 1. Plan wskazuje orientacyjny zasiêg stref wystêpo-
wania elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
o podwy¿szonym poziomie - wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych  EE 110kV,   o szeroko�ci  10 m od osi
tych linii.

2. W zbli¿eniach stref  o których mowa w ust. 1  do terenów
zabudowy mieszkaniowej zobowi¹zuje siê w³a�ciciela linii elek-
troenergetycznych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych
elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego w za-
kresie i z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w przepisie szczególnym, z
uwzglêdnieniem istniej¹cych i przysz³ych obiektów budowlanych.

3. Wyniki pomiarów o których mowa w ust. 2 mog¹ stano-
wiæ podstawê wyst¹pieñ do w³a�ciwych organów o ustanowie-
nie strefy ograniczonego u¿ytkowania.

§ 34. Wyznacza siê strefy ograniczeñ sanitarnych  w pro-
mieniu 50 m od istniej¹cego i planowanego cmentarza ZC w
których obowi¹zuje zakaz wznoszenia nowej zabudowy miesz-
kaniowej i innej - zwi¹zanej z produkcj¹ i dystrybucj¹ ¿ywno�ci.

§ 35. 1. Wyznacza siê  strefy bezpieczeñstwa  wzd³u¿ gazo-
ci¹gu wysokoprê¿nego  EG DN  - 250 4,0  MPa oraz od gazowej
stacji redukcyjno - pomiarowej EGs, o zmiennej szeroko�ci, za-
le¿nej od wymaganych odleg³o�ci podstawowych, liczonych od
osi gazoci¹gu:

a) do zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej -
20 m

b) do obiektów u¿yteczno�ci publicznej - 35 m
c) do wolno stoj¹cych budynków niemieszkalnych (stodo-

³y, gara¿e) - 15 m
d) do obiektów zak³adów przemys³owych  - 25 m
e) do parkingów  - 20 m
f) do stacji transformatorowych 15 kV  - 5 m
g) do podziemnych przewodów sieciowych maj¹cych po-

³¹czenie z pomieszczeniami dla ludzi  i zwierz¹t - 15 m,
h) do podziemnych przewodów sieciowych nie maj¹cych

po³¹czenia z pomieszczeniami  dla ludzi i zwierz¹t  - 5 m

i) do napowietrznych linii telekomunikacyjnych i linii elek-
troenergetycznych o napiêciu do 1 kV - 2 m

j) do napowietrznych linii  elektroenergetycznych  o napiê-
ciu 1 - 30 kV  - 5 m

k) do napowietrznych linii  elektroenergetycznych  o napiê-
ciu j 110 kV  - 10 m

l) do mostów i wiaduktów - 25 m .

2. W strefach o których mowa w ust. 1 obowi¹zuje zakaz
budowy okre�lonych obiektów, ustalone odleg³o�ci podstawo-
we mog¹ byæ zmniejszone w przypadku zastosowania specjal-
nych zabezpieczeñ, okre�lonych w przepisie szczególnym

3. Odcinki gazoci¹gu, o którym mowa w ust. 1, w przypad-
ku  których nie s¹ zachowane  odleg³o�ci podstawowe od ist-
niej¹cej zabudowy - nale¿y konstrukcyjnie dostosowaæ do wy-
magañ przepisu szczególnego, dotycz¹cych odleg³o�ci zmniej-
szonych.

Rozdzia³ 9
Ochrona �rodowiska kulturowego

§ 36. Ustala siê  obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie
konserwatorskiej:

1. Obiekty prawnie chronione, wpisane do rejestru lub
ujête w ewidencji zabytków:

1) ko�ció³ parafialny p.w. �w. Marcina   (murowany 1445 r.,
XVIII w i 1913 r.),  nr rejestru 1989/73

2) ogrodzenie z kostnic¹ ko�cio³a parafialnego (murowa-
ne XVIII/XIX w)

3) cmentarz z 1902 r.  ul. Cmentarna
4) dawna karczma  ul. �w. Marcina 23,  mur.  XIX/ XX w.
5) dom mieszkalny  ul. Torowa 1, mur. 1898 r.
6) dom mieszkalny  ul. Torowa 2, mur. 1899 r.
7) dom mieszkalny  ul. Torowa 3, mur. 1904 r.
8) dom mieszkalny  ul. �w. Marcina 19,  mur. 1903 r.
9) kapliczka przydro¿na  ul. Powstañców �l. mur., ok.  po³.

XIX  w.
10) dom mieszkalny  ul. Dworcowa 9,  mur., 1 æw. XX w
11) budynek gospodarczy  ul. Klimasa 16, k. XIX w.
12) dom  "Rajsówka''  ul. J. Kani., mur., 1886 r .
13) dom mieszkalny  ul. Klimasa 40,  mur., XIX / XX w.
14) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 2, mur., 1910 r .
15) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 3, mur., 1910 r .
16) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 6, mur., 1873 r.
17) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 8, mur., 1909 r.
18) dom mieszkalny  ul. Koraszewskiego 24, mur., 1914 r.
19) dom mieszkalny  ul. Ko�ciuszki 13, mur., XIX / XX  w.
20) dom mieszkalny  ul. �w . Marcina 7, mur., pocz. XX w.
21) dom mieszkalny  ul. �w . Marcina 9, mur., k. XIX w.
22) dom mieszkalny  ul. �w . Marcina 11, mu., 1906 r.
23) budynek gospodarczy  ul. �w. Marcina 11, mur., 1906 r.
24) dom mieszkalny , ul. �w. Marcina 13, mur., 1894 r.
25) budynek gospodarczy, ul. �w. Marcina 13, mur., 1894 r.

26) stanowisko archeologiczne  nr  1  -  pradziejowy punkt
osadniczy oraz X-XII i XIV w stanowisko archeologiczne   nr 2   -
cmentarzysko z okresu rzymskiego

27) stanowisko archeologiczne   nr 3 -  osada z VIII-IX w.,
cmentarzysko z okresu rzymskiego, pradziejowy punkt osadni-
czy oraz kultury ³u¿yckiej i pó�no-�redniowieczny

28) stanowisko archeologiczne nr 4  -  punkt osadniczy,
pradzieje i pó�ne  �redniowiecze
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29) stanowisko archeologiczne  nr 7 -  cmentarzysko z
okresu rzymskiego

30) stanowisko archeologiczne nr 10  -  punkt osadniczy,
�redniowiecze

31) stanowisko archeologiczne nr 11 -  �lad osadniczy
kultury przeworskiej oraz �redniowieczny  punkt osadniczy

32) stanowisko archeologiczne nr 12  -  punkty osadnicze
- pradzieje, neolit, kultura ³u¿ycka, kultura przeworska, pó�ne
�redniowiecze

33) stanowisko archeologiczne  nr 13 -    punkty osadnicze
- pradzieje, pó�ne �redniowiecze

34) stanowisko archeologiczne nr 14 - punkty osadnicze -
kultura przeworska XI-XII w.               pó�ne  �redniowiecze

35) stanowisko archeologiczne nr 15  -  punkt osadniczy -
pó�ne �redniowiecze

36) stanowisko archeologiczne nr  16  -  punkty osadnicze
kultury przeworskiej  - XI XII w. oraz   XIV w.

37) stanowisko archeologiczne  nr 17  -  punkty osadnicze
- pradzieje i pó�ne �redniowiecze

38) stanowisko archeologiczne  nr 18  -  punkty osadnicze
- pradzieje i pó�ne �redniowiecze

39) stanowisko archeologiczne nr 19  -  punkty osadnicze
Xi - XII w. i pó�ne �redniowiecze

40) stanowisko archeologiczne nr 20 - punkty osadnicze -
kultura przeworska i pó�ne �redniowiecze

41) stanowisko archeologiczne nr 21  -  punkty osadnicze
- kultura przeworska, IX - X w. i pó�ne �redniowiecze

42) stanowisko archeologiczne nr 22  -  punkty osadnicze
- pradzieje  i pó�ne �redniowiecze

43) stanowisko archeologiczne nr 23 - punkty osadnicze -
kultura przeworska  i pó�ne �redniowiecze

44) stanowisko archeologiczne nr 24  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy

45) stanowisko archeologiczne nr 25  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy

46) stanowisko archeologiczne nr 26  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy

47) stanowisko archeologiczne nr 27  -  pó�no �rednio-
wieczny punkt osadniczy.

2. Obszar uk³adu urbanistycznego - osady ukszta³towanej
historycznie  - granice ustala rysunek planu.

§ 37. Ustala siê formy i zasady ochrony �rodowiska kultu-
rowego:

1. Zachowaæ niezmienion¹ formê architektoniczn¹  i w³a-
�ciwy stan techniczny obiektów ujêtych w rejestrze i ewidencji
zabytków, o których mowa w §  36 ust 1.

2. Rewaloryzacjê obiektów   o których  mowa w  § 36 ust.1
pkt 1-26  prowadziæ w uzgodnieniu z pañstwow¹  s³u¿b¹ ochro-
ny zabytków - na etapie projektowania i realizacji.

3. W obszarze zabytkowego uk³adu urbanistycznego ochro-
nie podlegaj¹ zachowane elementy dawnego uk³adu z uwzglêd-
nieniem zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy wed³ug ustaleñ rozdzia³u 1.

4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze stanowisk arche-
ologicznych, 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 w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich
zaleceniom.

DZIA£ III
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 38. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów i obiektów ozna-
czonych w planie symbolami UA, UO, US, UZ, UP, UK, UI, GK,
ZC, ZP, WZ, NO, W, Ks, Kd, KD, KP, KX  oraz dróg gminnych nie
oznaczonych symbolami s³u¿¹ realizacji lokalnych celów publicz-
nych , których mowa w § 7  punkt 11.

§ 39. 1. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów oznaczonych
symbolami KZ, KK oraz dróg powiatowych, oznaczonych sym-
bolem KL s³u¿¹ realizacji ponadlokalnych celów publicznych, o
których mowa w § 7  pkt 12.

2. Prawne skutki ustaleñ okre�lonych w ust 1 obci¹¿aj¹
w³a�ciwe jednostki samorz¹du terytorialnego lub bud¿et pañ-
stwa.

§ 40. Prawne skutki ustalenia w planie strefy kontrolowa-
nej i pasów wolnych od drzew i krzewów wzd³u¿ gazoci¹gu wy-
sokiego ci�nienia, o których mowa w § 28 ust. 2 i w § 30 ust. 4
oraz nakazów i ograniczeñ w pobli¿u linii elektroenergetycznych
wysokich napiêæ,  gazoci¹gu i gazowej stacji redukcyjno-po-
miarowej, o których mowa w § 33 i 35  obci¹¿aj¹   w³a�cicieli
wymienionych urz¹dzeñ sieciowych.

§ 41. Ustalenia planu dotycz¹ce pasa rezerwy terenu dla
modernizacji linii kolejowej nr 132 o którym mowa w § 19 ust. 3
nie maj¹ mocy prawa gminnego, postulowane przeznaczenie
terenu mo¿e nast¹piæ w drodze zmiany niniejszego planu albo spo-
rz¹dzenia odrêbnego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 42. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³a-
tê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci  - w granicach terenów
oznaczonych w planie symbolami :

1) MN, MR   -  5%
2) UC, UCt, UCk, DG, PS   -  10%
3) dla pozosta³ych terenów w wysoko�ci  0%.

§ 43. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
traci moc plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tar-
nów Opolski , zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90  Gminnej Rady
w Tarnowie Opolskim  z dnia  6 grudnia 1990 r. z pó�niejszymi
zmianami.

§ 44. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy
Tarnów Opolski .

§ 45. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

§ 46. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                             Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jan Damboñ


