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Województwa Opolskiego Nr 35
- 1920 -     Poz. 823

 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 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.
139, Nr 41, poz. 412 i  Nr 111, poz. 1279,  2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157 i  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, Nr  113 poz. 984,  Nr 130 poz. 1112 ) -
Rada Gminy w Tarnowie Opolskim  uchwala,  co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu dla realizacji gazoci¹gu podwy¿szonego �red-
niego ci�nienia 1,2 MPa  i  �rednicy nominalnej 200 mm  oraz
stacji redukcyjno-pomiarowej gazu dla potrzeb �l¹skich Zak³a-
dów Przemys³u Wapienniczego w Tarnowie Opolskim w obsza-
rze  wsi:  Kosorowice - Tarnów Opolski, zwany dalej planem.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny zorganizowa-
nej dzia³alno�ci inwestycyjnej obejmuj¹ce :

1) trasê przebiegu gazoci¹gu podwy¿szonego �redniego
ci�nienia 1,2 MPa  i  �rednicy nominalnej 200 mm, oznaczon¹
symbolem EG O 200 1,2 MPa wraz z przyleg³ym pasem terenu o
szeroko�ci 30 metrów, w obszarze  wsi:  Kosorowice i Tarnów
Opolski ,

2) stacjê redukcyjno - pomiarow¹ gazu oznaczon¹ sym-
bolem EGS, w granicach dzia³ki nr 1605/354 we wsi Tarnów
Opolski.

2. W pasie terenu przyleg³ym do gazoci¹gu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, pozostawia siê dotychczasowe przeznaczenie i
symbole terenów, ustalone we wcze�niejszym, obowi¹zuj¹cym
planie :

1) tereny u¿ytków rolnych oznaczone symbolem R,
2) tereny komunikacji - drogi wewnêtrzne (rolnicze i zak³a-

dowe) oznaczone symbolem KW.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2, obowi¹zuj¹ usta-

lenia wcze�niejszego, obowi¹zuj¹cego planu ( zagospodaro-
wania przestrzennego terenu górniczego "Tarnów Opolski"),  z
uwzglêdnieniem dodatkowych zasad zagospodarowania, okre-
�lonych w § 7; ustalenia § 7 maj¹ pierwszeñstwo w razie wyst¹-
pienia sprzeczno�ci.

§ 3.1. Trasê przebiegu gazoci¹gu i lokalizacjê stacji gazo-
wej ustala rysunek planu w skali 1: 5000, stanowi¹cy za³¹cznik
do uchwa³y, zwany w tre�ci uchwa³y rysunkiem.

2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami   rysunku  planu s¹:
1) granice planu
2) trasa gazoci¹gu
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

b¹d� ró¿nych zasadach  zagospodarowania.
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Uchwa³a Nr VI /34/03
Rady  Gminy  w   Tarnowie Opolskim

z  dnia 27 marca  2003 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazoci¹gu oraz stacji gazowej dla potrzeb
OPOLWAPU S.A  Tarnowie Opolskim w obszarze  wsi:  Kosorowice - Tarnów Opolski .

§ 4. Ustalenia przestrzenne planu s¹ zgodne z kierunka-
mi  zagospodarowania przestrzennego, ustalonymi  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.

§ 5.1. Realizacja ustaleñ planu nie wymaga trwa³ego prze-
znaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele-
�ne; teren stacji gazowej wyznaczono w obszarze zabudowa-
nym.

2. Czasowe zajêcie na okres budowy gazoci¹gu gruntów
rolnych i dróg wewnêtrznych w s¹siedztwie  wymaga zgody w³a-
�cicieli tych nieruchomo�ci.

§ 6. Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) gazoci¹g - ruroci¹g uk³adany w ziemi, wraz z wyposa-

¿eniem, s³u¿¹cy do przesy³u i dystrybucji paliw gazowych,
2) stacja gazowa (redukcyjno-pomiarowa) - zespó³ sta-

cjonarnych urz¹dzeñ spe³niaj¹cych funkcje redukcji, regulacji,
pomiarów i rozdzia³u paliwa gazowego,

3) zorganizowana dzia³alno�æ inwestycyjna - realizacja
ca³o�ci planowanego przedsiêwziêcia przez jeden podmiot,

4) klasa lokalizacji gazoci¹gu - klasyfikacja terenu we-
d³ug stopnia urbanizacji terenów po³o¿onych wzd³u¿ gazoci¹gu,
ustalona wed³ug kryteriów okre�lonych w przepisie szczegól-
nym,

5) strefa kontrolowana - obszar po³o¿ony po obu stro-
nach osi gazoci¹gu, w którym operator sieci gazowej podejmu-
je czynno�ci zapobiegaj¹ce dzia³alno�ci mog¹cej mieæ nega-
tywny wp³yw na trwa³o�æ i prawid³ow¹ eksploatacjê gazoci¹gu,

6) rekultywacja - przywrócenie terenów czasowo zajêtych
na okres budowy do stanu poprzedniego,

7) wcze�niejszy, obowi¹zuj¹cy plan - miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnów
Opolski", uchwalony uchwa³¹ Rady Gminy Tarnów Opolski
Nr XXXVIII/242/2002   z dnia 5 czerwca 2002 r.

8) przepisy szczególne i odrêbne  - przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz  Polskie Normy.

Rozdzia³ 2
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§ 7.1. Dla gazoci¹gu podwy¿szonego �redniego ci�nie-
nia 1,2 MPa  i  �rednicy nominalnej  200 mm, oznaczonego
symbolem  EG O 200 1,2 MPa  ustala siê nastêpuj¹ce zasady
budowy oraz  zagospodarowania terenu :

1) gazoci¹g sytuowaæ z zachowaniem wymaganych w prze-
pisach szczególnych odleg³o�ci od istniej¹cych obiektów bu-
dowlanych i infrastrukturalnych urz¹dzeñ liniowych; takie same
odleg³o�ci od gazoci¹gu nale¿y zachowaæ w przypadku realiza-
cji nowych obiektów,
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2) z powodu niezachowania wymaganej odleg³o�ci (1000 m)
od istniej¹cego w Kosorowicach górniczego sk³adu materia³ów
wybuchowych, zaliczonego do IV klasy - uruchomienie gazoci¹-
gu w przebiegu ustalonym planem warunkuje siê przekwalifiko-
waniem sk³adu do ni¿szej klasy, przy której wymagana odle-
g³o�æ bêdzie zachowana, albo likwidacj¹ sk³adu,

3) wymagania wytrzyma³o�ciowe gazoci¹gu przyj¹æ od-
powiednie dla I klasy lokalizacji z uwagi na  s¹siedztwo terenów
przemys³owych i górniczych,

4) skrzy¿owania lub zbli¿enia z drogami wewnêtrznymi (rol-
niczymi i zak³adowymi),  elementami uzbrojenia podziemnego i
liniami napowietrznymi rozwi¹zaæ stosownie do wymagañ  prze-
pisów szczególnych oraz uzgodnieñ z gestorami tych obiektów,

5) teren budowy gazoci¹gu nale¿y zrekultywowaæ nie-
zw³ocznie po zakoñczeniu  realizacji inwestycji,

6) wyznacza siê strefê kontrolowan¹ gazoci¹gu o szero-
ko�ci 6 m, której linia �rodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, w
której obowi¹zuje zakaz:

a/ wznoszenia budynków,
b/ urz¹dzania sta³ych sk³adów i magazynów,
c/ sadzenia drzew ,
d/ wszelkiej  dzia³alno�ci mog¹cej zagroziæ trwa³o�ci ga-

zoci¹gu podczas jego eksploatacji,
7) w przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych

nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ  Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków  i Urz¹d Gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich zale-
ceniom.

2. Dopuszcza siê:
1) zmianê przebiegu gazoci¹gu w obrêbie granic planu w

przypadkach uzasadnionych wzglêdami technicznymi lub for-
malnoprawnymi,

2) zmianê �rednicy i ci�nienia gazoci¹gu pod warunkiem
zachowania zgodno�ci z przepisami szczególnymi w zakresie
wymagañ technicznych i bezpieczeñstwa powszechnego.

§ 8. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu stacji gazo-
wej redukcyjno - pomiarowej w Tarnowie Opolskim, oznaczone-
go symbolem EGS obowi¹zuj¹ zasady i normy okre�lone w prze-
pisach szczególnych, ponadto  plan ustala :

1/ nale¿y zachowaæ odleg³o�ci stacji od obiektów budow-
lanych i instalacji przemys³owych - wiêksze od poziomego za-
siêgu stref zagro¿enia wybuchem, ustalonych dla tej stacji na
podstawie przepisu szczególnego ,

2/ obs³uga   komunikacyjna stacji - z istniej¹cego syste-
mu dróg wewnêtrznych  przyleg³ego zak³adu przemys³owego

3/ zaopatrzenie  w ciep³o z w³asnego �ród³a, opalanego
gazem lub z zak³adowej sieci ciep³owniczej ,

4/ zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej w s¹-
siedztwie sieci rozdzielczej.

§ 9. 1. Gazoci¹g i stacja gazowa, o których mowa w § 2
ust. 1 nale¿¹, wed³ug przepisu szczególnego, do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których w³a-
�ciwy organ mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o
oddzia³ywaniu na �rodowisko i wymagaj¹ przeprowadzenia
postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na �rodowisko
przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.

2. Natê¿enie ha³asu w otoczeniu stacji, w szczególno�ci
wywo³ane redukcj¹ ci�nienia gazu nie mo¿e przekraczaæ pozio-
mów okre�lonych w przepisach szczególnych

3. Urz¹dzenia gazoci¹gu i stacji gazowej nie mog¹ powo-
dowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczysz-
czeñ do powietrza ani zagro¿eñ dla wód podziemnych zbiornika
G.Z.W.P. 333 "Opole - Zawadzkie", posiadaj¹cego status naj-
wy¿szej ochrony.

Rozdzia³ 3
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 10. Prawne skutki wyznaczenia w planie strefy kontrolo-
wanej  gazoci¹gu, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 6, obci¹¿aj¹
w³a�ciciela gazoci¹gu.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ dla naliczenia jed-
norazowej  op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci o której
mowa w  art. 36 ust. 3   - w granicach terenów oznaczonych w
planie symbolami :

1) EG O 200 1,2 MPa  - 0 %
2) EGS  - 30 %.

§ 12. W zakresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu górniczego "Tarnów Opolski", przyjêtego uchwa³¹
Nr XXXVIII/242/2002   Rady  Gminy w Tarnowie Opolskim z  dnia
5 czerwca  2002 r.

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ


