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§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo-

³ecznymi i gospodarczymi,  organ uprawniony  na wniosek d³u¿-

nika, mo¿e odroczyæ termin sp³aty ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci

albo roz³o¿yæ p³atno�æ ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci na raty, bio-

r¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony

interes wierzyciela.

2. Od nale¿no�ci, której termin odroczono lub  któr¹  od³o-

¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od

wydania decyzji do up³ywu terminu  zap³aty okre�lonej w decyzji.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-

ko�ci rat ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ

staje siê natychmiast wymagaln¹ wraz z nale¿nymi odsetkami

za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust.2.

§ 5.1. Nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿ni-

ka lub z inicjatywy wierzyciela.

2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie na raty nale¿-

no�ci  mo¿e nast¹piæ  jedynie na wniosek d³u¿nika.

§ 6. Do odraczania terminu zap³aty, rozk³adania na raty

oraz umarzania nale¿no�ci uprawnieni s¹ :

1)  Wójt Gminy  w stosunku do wierzytelno�ci Urzêdu Gminy

do wysoko�ci 3.000 z³, a powy¿ej tej kwoty Rada Gminy,

2) kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do wie-

rzytelno�ci tej jednostki do wysoko�ci  2.000 z³, a powy¿ej tej

kwoty Rada Gminy.

§ 7. Wójt Gminy i kierownik jednostki organizacyjnej sk³a-

daj¹ Radzie Gminy informacjê o udzielonych umorzeniach ³¹cz-

nie ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu Gminy za dany rok

bud¿etowy.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego.

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-

szenia.

Przewodnicz¹cy

Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr

153 poz.1271, Nr  214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15,

poz. 139, Nr 41 poz. 412,  i  Nr 111  poz. 1279,

z  2000 r.  Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157,  Nr 120  poz. 1268, z  2001 r.

Nr 5  poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz 1229 i Nr 154

poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253,  Nr 113 poz. 984 oraz Nr 130 poz.

1112) w zwi¹zku  z art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

717) -  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.  Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego  wsi Tarnów Opolski - przyjêtego uchwa³¹ Nr III/16/02

Rady Gminy Tarnów Opolski  z dnia 30 grudnia 2002 r.

 § 2. 1. Zmian¹ planu obejmuje siê  tereny  we wsi  Tarnów

Opolski przy ul. Cmentarnej - dzia³ki nr 2207/287 i czê�æ dzia³ki nr 2117/

289, oznaczone w obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania prze-

strzennego symbolem GK - tereny obiektów i urz¹dzeñ gospodarki ko-

munalnej oraz MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.  Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na  rysunku

zmiany  planu w skali 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do  uchwa³y.

3. W granicach  zmiany planu przeznacza siê na cele  nierolnicze

0,7 ha u¿ytków rolnych V i VI klasy bonitacyjnej, nie wymagaj¹cych

uzyskania odrêbnej zgody.

§ 3.  1. Terenom objêtym zmian¹ planu nadaje siê symbole :

1) KS - teren  stacji paliw,

2) UC - teren us³ug komercyjnych,

3) ZI  - teren zieleni izolacyjnej,

4) KL - ulica klasy lokalnej (ul. Cmentarna),

5) KD - ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustala siê:
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Uchwa³a Nr X /66 / 03

Rady Gminy Tarnów Opolski

z  dnia 29 wrze�nia  2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.

1)  przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz warunki

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.

3. Na terenach komunikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,

obowi¹zuj¹ odpowiednie, niezmienione ustalenia planu.

§ 4. Obowi¹zuj¹cymi  ustaleniami,  okre�lonymi na rysunku zmia-

ny  planu s¹:

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

ró¿nych zasadach  zagospodarowania,

2) linie zabudowy  - nieprzekraczalne,

3) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej.

§ 5. Ustalenia zmiany planu s¹ spójne z kierunkami  zagospoda-

rowania  przestrzennego, okre�lonymi w Studium uwarunkowañ i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski,

przyjêtym uchwa³¹ Nr  XIV/91/99  Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia

30 grudnia 1999 r.

§ 6. 1. Okre�lenia i nazwy u¿yte w uchwale oznaczaj¹:

1) plan - obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego  wsi Tarnów Opolski, przyjêty uchwa³¹ Nr III/16/02 Rady

Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 grudnia 2002 r.,

2) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko - inwestycje i   inne  dzia³ania  okre�lone w ten sposób w

przepisach szczególnych.

2. Pozosta³ych nazw i okre�leñ u¿yto w uchwale w znaczeniu

nadanym im w planie.

Rozdzia³ 2
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 7.  W granicach  terenu oznaczonego symbolem KS - stacji

paliw (dzia³ka nr 2207/287), jako obowi¹zuj¹ce  ustala siê nastêpuj¹ce

zasady  zabudowy i zagospodarowania  terenu :
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów kubaturowych

od strony drogi  dojazdowej KD - 6,0 m, dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ

wymagane minimalne odleg³o�ci urz¹dzeñ do magazynowania i dystry-

bucji paliw - okre�lone w przepisach szczególnych,

2) dostêpno�æ komunikacyjna wed³ug ustaleñ rysunku  zmiany planu,

3) wysoko�æ zabudowy dla obiektów kubaturowych - do 2 kon-

dygnacji naziemnych, w tym u¿ytkowe poddasze, zaleca siê dachy

strome o symetrycznym uk³adzie po³aci, nachyleniu 35 - 45°, kryte da-

chówk¹ lub materia³em podobnym do dachówki ,

4) zadaszenie i wystrój placu manewrowego dostosowaæ ar-

chitektonicznie do obiektów kubaturowych,

5) podziemne zbiorniki paliw realizowaæ jako wielop³aszczowe,

umieszczone w wannie o pojemno�ci wystarczaj¹cej do awaryjnego

zatrzymania ca³o�ci magazynowanego paliwa,

6) wymagane jest zabezpieczenie przewodów, instalacji i urz¹-

dzeñ paliwowych przed bezpo�rednim wyciekiem paliw do ziemi w

razie nieszczelno�ci oraz przed niekontrolowanym ulatnianiem par pro-

duktów ropopochodnych,

7) powierzchnie placów, parkingów i dróg wewnêtrznych nale-

¿y uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³ywem wód opadowych i rozto-

powych na tereny przyleg³e,

8) wymagana jest budowa wewnêtrznej sieci kanalizacji desz-

czowo - przemys³owej z separatorami paliw i olejów przed odprowa-

dzeniem �cieków   do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej,

9) w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ, odpowied-

nio  do wielko�ci obiektu i pe³nionej funkcji:

a/ komunikacjê  wewnêtrzn¹,

b/ przekrycia placów manewrowych,

c/ parkingi dla samochodów osobowych,

d/ w³¹czenia do ulicy KD (wjazd i wyjazd),

e/ pomieszczenia handlowe i magazynowe,

f/ urz¹dzenia sanitarne z instalacj¹ wodno - kanalizacyjn¹ dla

pracowników i  klientów stacji.

§ 8. Na terenie us³ug komercyjnych, oznaczonym symbolem UC
(czê�æ dzia³ki nr 2117/289), ustala siê przeznaczenie podstawowe:

us³ugi handlu, gastronomii, inne oraz obowi¹zuj¹ce warunki zabudowy

i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie  zabudowy:   6,0 m od  ulic dojazdo-

wych (KD), 8,0 m od ul. Cmentarnej (KL);

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

ziemnych, nie wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, nie wiêksza jednak ni¿

9 m, licz¹c od poziomu terenu do kalenicy;

3) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci, nachyleniu

35 - 45°, kryte dachówk¹ lub materia³em podobnym do dachówki;

4) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dachowe,

ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami;

5) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowiedniej dla

funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki;

6) powierzchnie placów, parkingów i dróg wewnêtrznych nale-

¿y uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³ywem wód opadowych i rozto-

powych na tereny przyleg³e;

7) w realizacji obiektów u¿yteczno�ci publicznej uwzglêdniæ

konieczno�æ ich dostosowania do korzystania przez osoby niepe³no-

sprawne, w szczególno�ci poruszaj¹ce siê na wózkach;

8) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zieleñ ozdobna)

powinna stanowiæ nie mniej ni¿  25 % powierzchni dzia³ki.

§ 9. Wyznacza siê teren zieleni izolacyjnej ZI, zwi¹zany funkcjo-

nalnie z terenem us³ug komercyjnych UC, na którym obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce warunki zagospodarowania:

1) zieleñ izolacyjn¹ ZI nale¿y urz¹dziæ obowi¹zkowo nie pó�niej

ni¿ w czasie realizacji inwestycji na terenie UC, w pasie szeroko�ci co

najmniej 5 m, od strony s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej;

2) w nasadzeniach uwzglêdniæ zieleñ �redni¹ i wysok¹ z udzia-

³em zimozielonej, w szczególno�ci zieleñ o wysokiej gêsto�ci i odpor-

no�ci na niekorzystne warunki .

§ 10. Ustala siê zasady  obs³ugi  obszaru zmiany planu w zakre-

sie  infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci zewnêtrznej

-  na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci ;

2) zaopatrzenie  w  wodê - z istniej¹cej  sieci wodoci¹gowej ;

3) odprowadzenie �cieków komunalnych - do zewnêtrznej sieci

kanalizacji �ciekowej;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu UC

- do zewnêtrznej sieci kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólno-

sp³awnej;

5) odprowadzenie �cieków przemys³owych oraz wód opado-

wych i roztopowych z terenu KS - do zewnêtrznej sieci kanalizacji

�ciekowej - po uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach zak³ado-

wych, o których mowa w § 7 pkt 8;

6) ogrzewanie obiektów z indywidualnych �róde³ ciep³a, zaleca

siê stosowanie ekologicznych no�ników energii (energia elektryczna,

paliwa gazowe, olejowe);

7) gospodarkê odpadami komunalnymi prowadziæ zgodnie z za-

sadami obowi¹zuj¹cymi w Gminie; postêpowanie z innymi odpadami, w

tym niebezpiecznymi - zgodnie z decyzjami w³a�ciwych organów,

wydanymi na podstawie przepisu  szczególnego; odpady w postaci

mas ziemnych z wykopów budowlanych wykorzystaæ do kszta³towa-

nia i podwy¿szenia powierzchni terenów inwestycji.

§ 11. Teren zmiany planu znajduje siê w obrêbie granic dwóch,

piêtrowo wystêpuj¹cych zbiorników wód podziemnych: G.Z.W.P. 333

"Opole - Zawadzkie" (obszar najwy¿szej ochrony) i G.Z.W.P. 335 "Krap-

kowice - Strzelce Opolskie" (obszar wysokiej ochrony), a tak¿e w

strefie ochrony po�redniej ujêcia wód podziemnych "Tarnów Opolski",

wywo³uje to potrzebê ustalenia form i zasad ochrony �rodowiska natu-

ralnego, w szczególno�ci wód podziemnych:

1) na obszarze zmiany planu zakazuje siê lokalizacji przedsiê-

wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na  �rodowisko, zawsze

wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko;

2) powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produktami ro-

popochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹cymi przenikaæ

do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³y-

wem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e;

3) na terenie KS zastosowaæ zabezpieczenia ziemi i wód pod-

ziemnych przed zanieczyszczeniem, tak¿e w sytuacjach awaryjnych,

na najwy¿szym  mo¿liwym poziomie pewno�ci; przewidzieæ system

wczesnego ostrzegania o wyciekach paliw oraz system monitoringu

wód podziemnych w postaci piezometrów;

4) gospodarkê �ciekow¹ i odpadami na obszarze zmiany planu,

sposób ochrony wód podziemnych oraz zakres i organizacjê monitorin-

gu wód podziemnych nale¿y podporz¹dkowaæ wymaganiom rozpo-

rz¹dzeñ w sprawie obszarów ochronnych obu wymienionych wy¿ej

zbiorników wód podziemnych.

§ 12. Ha³as przenikaj¹cy z terenu stacji paliw i terenu us³ug ko-

mercyjnych do najbli¿szych terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i zabudowy zagrodowej nie powinien powodowaæ przekro-

czenia dopuszczalnego poziomu ha³asu okre�lonego przepisem szcze-

gólnym dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

§ 13. Wystêpuj¹ce w obszarze zmiany planu stanowisko arche-

ologiczne nr 22 (punkt osadniczy - pradziejowy i z pó�nego �rednio-

wiecza) podlega ochronie wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1) projekt budowlany inwestycji na terenie UC nale¿y uzgodniæ

Wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by  Ochrony Zabytków;

2) wszelkie roboty ziemne  w obszarze stanowiska archeolo-

gicznego nr 22, b¹d� w jego pobli¿u, nale¿y uzgadniaæ z Wojewódzkim

Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków; w przypadku stwierdzenia znalezisk

archeologicznych nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ  S³u¿bê Ochrony Zabyt-

ków i Urz¹d Gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

Rozdzia³ 3
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 14. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu prze-

strzennym ustala siê stawkê procentow¹ dla naliczenia jednorazowej

op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci o której mowa w art. 36 ust.

3 tej ustawy - w granicach terenów oznaczonych w planie symbolami :
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1) KS    -  10 %;

2) UC   -   10 %;

3) ZI     -     0 %.

§ 15. W zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów

Opolski, przyjêtego uchwa³¹ Nr  III/16/02  Rady Gminy Tarnów Opolski  z

dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tarnów

Opolski .

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³osze-

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy

Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon


