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§ 4. Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy w Strzeleczkach
Nr VI/41/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zasad wydawania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych, zasad usytuowa-
nia na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
        Walter Wieja

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  ) oraz art. 53 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27
poz. 96, z 1996 r.  Nr 106, poz. 496,  z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 110,
poz. 1190 ) -  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastêpu-
je:

DZIA£  I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu górniczego "Izbicko II"  - zwany dalej planem.

2. Pierwotna nazwa terenu górniczego "Izbicko II", o brzmie-
niu "Kamieñ �l¹ski", u¿ywana w procedurze sporz¹dzania pla-
nu, dotyczy tego samego terenu; zmiana nazwy nast¹pi³a decy-
zj¹ Wojewody Opolskiego Nr 13/2003 z dnia 22 lipca 2003 r.

§ 2. 1. Obszar planu obejmuje:
1) teren górniczy "Izbicko II" ,
2) tereny przyleg³e bezpo�rednio do terenu górniczego

"Izbicko II" w Gminie Izbicko: od pó³nocy - przy drodze krajowej nr
94, od po³udnia - przy linii kolejowej Wroc³aw - Bytom, od wscho-
du - przeciête granic¹ terenu górniczego tereny planowanego
zainwestowania we wsi Otmice,

3) tereny przyleg³e od zachodu do terenu górniczego "Izbic-
ko II"  w Gminie Tarnów Opolski -  przekszta³cone wcze�niejszy-
mi robotami górniczymi.

2.  Obszar planu administracyjnie zajmuje grunty wsi: Izbic-
ko, Otmice, Grabów  w Gminie Izbicko oraz  wsi Nak³o w Gminie
Tarnów Opolski.

§ 3. Ustalenia przestrzenne planu uwzglêdniaj¹ warunki
koncesji na wydobywanie kopaliny ze z³o¿a wapieni triasowych
"Izbicko II", okre�lone przez Wojewodê Opolskiego w decyzji
Nr 13/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. oraz kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego ustalone w :

1) Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Izbicko, przyjêtym uchwa³¹ Nr IX/52/99 Rady
Gminy Izbicko z dnia 14 czerwca 1999 r.

2) Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Tarnów Opolski, przyjêtym uchwa³¹ Nr XIV/91/99
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z  dnia  30 grudnia 1999 r.
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Uchw³a Nr IX/58/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z  dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II".

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
integracja dzia³añ podejmowanych na terenie górniczym, zmie-
rzaj¹cych do:

1) wykonania uprawnieñ okre�lonych w koncesji na wy-
dobywanie kopaliny ze z³o¿a wapieni "Izbicko II";

2) zapewnienia bezpieczeñstwa powszechnego;
3) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, tak¿e poza

granicami terenu górniczego;
4) rozwoju przestrzennego i przekszta³ceñ obszarów nie

zwi¹zanych z górnictwem;
5) ochrony �rodowiska naturalnego i kulturowego;
6) aktywizacji gospodarczej Gminy Izbicko na terenach

bezpo�rednio s¹siaduj¹cych z terenem górniczym.

§ 5. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny górnictwa odkrywkowego i zak³adu wstêpnej prze-

róbki kopaliny, dla których plan ustala sposób zagospodarowa-
nia z uwzglêdnieniem  warunków koncesji i wymagañ bezpie-
czeñstwa powszechnego, a tak¿e kierunki rekultywacji i sposób
zagospodarowania  po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a;

2) tereny zainwestowane oraz wyznaczone pod rozwój funk-
cji gospodarczych, okre�lone w studiach uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego obu gmin, przyle-
gaj¹ce do granic terenu górniczego;

3) le�na  i rolnicza przestrzeñ produkcyjna w granicach
terenu górniczego.

§ 6. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami:  GEp
i GEZp, GOp we wsiach   Izbicko i Otmice w Gminie Izbicko, we
wsi Nak³o  w Gminie Tarnów Opolski - przeznacza siê na cele
zwi¹zane z odkrywkowym wydobywaniem wapieni grunty rolne
klasy III, IV, V i VI o powierzchni ok. 98 ha, objête zgodami:

1) Wojewody Opolskiego   nr G.Ii.6016.I¿/1/93 z dnia
30 listopada 1993 r. (Gmina Izbicko);

2) Ministra  Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej
nr GZU.Og.0602/Z-53581/93 z dnia   9 czerwca 1993 r.  (Gmina
Izbicko);

3) Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami  Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Opolu nr G.IX.7017/TO-5/90z dnia 19 marca
1990r. (Gmina Tarnów Opolski).

2. Grunty rolne klasy V i VI pochodzenia  nieorganicznego,
w granicach terenów oznaczonych symbolami:  DG, DG/ZL, UCk,
MN, KD  we wsiach: Grabów, Izbicko, Otmice w Gminie  Izbicko,
przeznaczone do zainwestowania, nie wymagaj¹ uzyskania zgód
na przeznaczenie na cele nierolnicze.

3. Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymie-
nione w ustêpach 1- 2,  nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy spo-
sób.

§ 7. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okre�lonymi na rysunku
planu s¹:

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

2) kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej.
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funk-

cjach wewn¹trz granic obszaru górniczego, mo¿e byæ korygowany
zgodnie z obowi¹zuj¹cym projektem zagospodarowania  z³o¿a.

§ 8. Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) teren górniczy - przestrzeñ objêta przewidywanymi,

szkodliwymi wp³ywami robót górniczych zak³adu górniczego;
2) obszar górniczy - przestrzeñ w granicach której przed-

siêbiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objêtej kon-
cesj¹;

3) koncesja - zezwolenie na wydobywanie kopaliny z okre-
�lonego z³o¿a, wydane na podstawie przepisu szczególnego;

4) z³o¿e - naturalne nagromadzenie minera³ów i ska³ o
warto�ci gospodarczej (kopaliny), udokumentowane zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego;

5) zak³ad górniczy - wyodrêbniona technicznie i organiza-
cyjnie czê�æ przedsiêbiorstwa zajmuj¹ca siê wydobywaniem
kopaliny ze z³o¿a, w tym: wyrobiska górnicze, obiekty  budowla-
ne oraz zwi¹zane z nimi technologicznie urz¹dzenia transporto-
we, energetyczne, odwodnieniowe i przeróbcze;

6) odkrywkowe wyrobisko górnicze - wyrobisko powsta³e
w wyniku wydobywania kopaliny   z powierzchni terenu;

7) obrze¿e wyrobiska - pas terenu przylegaj¹cy bezpo-
�rednio do wyrobiska odkrywkowego,  u¿ywany do celów towa-
rzysz¹cych wydobywaniu kopaliny;

8) pas ochronny - czê�æ obrze¿a wyrobiska, o normowa-
nej szeroko�ci, zale¿nej od przeznaczenia  terenu lub rodzaju
obiektu s¹siaduj¹cego z wyrobiskiem;

9) filar ochronny - czê�æ z³o¿a kopaliny, wy³¹czona z pla-
nowanej eksploatacji w celu ochrony oznaczonych obiektów lub
terenów;

10) nieu¿yteczne masy ziemne i skalne - masy ziemne i
skalne przemieszczane w zwi¹zku z eksploatacj¹ z³o¿a kopaliny
i jej przerabianiem, w postaci nadk³adu, ska³ p³onnych i nieu¿y-
tecznych sk³adników kopaliny; zagospodarowane wed³ug usta-
leñ planu - nie podlegaj¹ przepisom reguluj¹cym postêpowa-
nie z odpadami;

11) zwa³owisko wewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane wewn¹trz wyrobiska
odkrywkowego;

12) zwa³owisko zewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane na powierzchni terenu,
poza wyrobiskiem odkrywkowym;

13) projekt zagospodarowania z³o¿a - projekt sporz¹-
dzony zgodnie z wymaganiami przepisu szczególnego;

14) roboty strza³owe - odspajanie i rozdrabnianie kopali-
ny przy pomocy materia³ów wybuchowych;

15) udarowa fala powietrzna - podmuch wywo³any deto-
nacj¹ materia³ów wybuchowych;

16) drgania parasejsmiczne - drgania powierzchni zie-
mi, wywo³ane robotami strza³owymi, szkodliwe dla budynków;

17) odwadnianie kopalni - czynno�ci zapobiegaj¹ce podto-
pieniu wyrobisk górniczych przez wody podziemne i opadowe;

18) rekultywacja - przywrócenie terenom przekszta³co-
nym  postaci u¿ytecznej  przyrodniczo  i gospodarczo;

19) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz Polskie Normy

20) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - przedsiêwziêcia inwestycyjne zaliczone do takie-
go rodzaju w przepisie szczególnym;

21) 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 stwierdzony przez w³a�ciwy
organ, oraz nie powoduj¹ca uci¹¿liwo�ci na s¹siednich tere-
nach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w szczególno�ci:

a/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w planie,  w   tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków trans-
portu,

b/przekroczenia 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;

22) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - obiekty tech-
niczne, gospodarcze, us³ugowe i inne zwi¹zane z podstawow¹
funkcj¹ terenu lub pe³ni¹ce wobec niej s³u¿ebn¹  rolê;

23) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia dopuszczal-
nego zbli¿enia budynku do linii rozgraniczaj¹cej przyleg³¹ drogê;

24) deszczowanie �cieków - rozprowadzanie �cieków
na powierzchni ziemi za pomoc¹ zainstalowanych w tym celu
przewodów i urz¹dzeñ zraszaj¹cych.

DZIA£  II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 1
 Górnictwo odkrywkowe

§ 9. Na obszarze wystêpowania z³o¿a wapieni "Izbicko II"
ustala siê nastêpuj¹ce tereny  funkcjonalne oraz zasady kszta³-
towania i zagospodarowania przestrzeni:

1. GE, GEp - tereny odkrywkowego wydobywania kopalin w
istniej¹cych (GE) i projektowanych (GEp) wyrobiskach górni-
czych, oraz obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych - transportu tech-
nologicznego,  energetycznych i odwadniaj¹cych:

1) sposób i kolejno�æ eksploatacji z³o¿a dostosowaæ do
ustaleñ projektu zagospodarowania z³o¿a;

2) z uwagi na zwiêz³o�æ kopaliny dopuszcza siê stosowa-
nie robót strza³owych do jej wydobywania ze z³o¿a;

3) sposób odwadniania z³o¿a i odprowadzanie lub wyko-
rzystanie wód pochodz¹cych z odwadniania wyrobisk górniczych
- na warunkach okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
wydanym przez w³a�ciwy organ na podstawie przepisu szcze-
gólnego;

4) warunki  w zakresie rekultywacji terenów  GE i GEp:
a) kierunek rekultywacji -  wodny,  wed³ug ustaleñ rysunku

planu lub le�ny w przypadku odst¹pienia od eksploatacji za-
wodnionych partii z³o¿a,

b) nachylenie skarp wyrobisk zrekultywowanych - zapew-
niaj¹ce trwa³¹ odporno�æ na osuwiska, nie wiêksze jednak ni¿
40o, zalecane urozmaicenie linii brzegowej akwenu,

c) wokó³ przysz³ego zbiornika wodnego, na wysoko�ci 1m
powy¿ej linii wodnej, ukszta³towaæ pó³kê skaln¹ o szeroko�ci
ok. 5 m, zapewniaj¹c¹ spe³nienie warunków bezpieczeñstwa i
dostêpno�ci akwenu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych i
poznawczych,

d) ostañce eksploatacyjne oraz ods³oniêcia wapieni tria-
sowych o warto�ci poznawczej na koñcowych skarpach wyro-
bisk - pozostawiæ do ukszta³towania rze�by i rozwoju okrywy ro-
�linnej w drodze procesów naturalnych.

2. GEZ, GEZp -  tereny zwa³owisk wewnêtrznych w wyrobi-
skach  istniej¹cych (GEZ) i projektowanych (GEZp):

1) w zakresie eksploatacji z³o¿a obowi¹zuj¹ odpowiednio
ustalenia ustêpu 1 pkt 1- 3,
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2) do zwa³owania przeznaczaæ wy³¹cznie nieu¿yteczne
masy ziemne i skalne, o których mowa w § 8 pkt 10,

3) ukszta³towanie wierzchowin i  skarp zwa³owisk powin-
no nawi¹zywaæ do terenu otaczaj¹cego i pierwotnej rze�by;

4) warunki w zakresie rekultywacji terenów GEZ i GEZp:
a) kierunki rekultywacji i zagospodarowania - wed³ug usta-

leñ rysunku planu:
- podstawowy - le�ny,
- uzupe³niaj¹ce - zagospodarowanie przemys³owe wg

ustaleñ § 12 oraz parking publiczny z zieleni¹, stanowi¹cy punkt
widokowy i punkt czerpania wody dla celów przeciwpo¿arowych,

b) najni¿sze po³o¿enie wierzchowiny zwa³owisk wewnêtrz-
nych - 1 m powy¿ej ustabilizowanego lustra wód podziemnych,

c) nachylenie docelowe skarp zwa³owisk wewnêtrznych -
zapewniaj¹ce odporno�æ na osuwiska, nie wiêksze jednak ni¿
1: 2; skarpy podwodne przysz³ego zbiornika kszta³towaæ z mini-
malnym spadkiem dla umo¿liwienia rozwoju ro�linno�ci przy-
brze¿nej i powstania tarlisk ryb,

d) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej i odtworzenia sys-
temu komunikacji drogowej (KD, KW) -  wed³ug rysunku planu i
ustaleñ  zawartych pod lit. a oraz  § 16 ust. 2  pkt  3 i ust. 3.

3. GO, GOp  - istniej¹ce (GO) i projektowane (GOp) obrze-
¿a wyrobisk odkrywkowych :

1) szeroko�æ obrze¿y nie powinna byæ mniejsza ni¿ mini-
malna szeroko�æ pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych,
okre�lona w przepisie szczególnym:

a) od wszelkich terenów nienale¿¹cych do zak³adu górni-
czego - 6 m,

b) od u¿ytków le�nych - równa docelowej wysoko�ci  drzew,
c) od obiektów budownictwa powszechnego - 10 m,
d) od napowietrznych linii energetycznych i telekomunika-

cyjnych - równa wysoko�ci s³upów,  nie mniejsza ni¿ 10 m,
e) od linii kablowych, ruroci¹gów i kana³ów podziemnych

- równa podwójnej g³êboko�ci posadowienia + 6 m,
f) od publicznych dróg ko³owych - 10 m,
g) od linii kolejowych - 10 m;
2) ustalony kierunek rekultywacji terenów  GO i GOp :
a) podstawowy - le�ny,
b) uzupe³niaj¹cy - rolniczy.
4. GZ - teren istniej¹cego zwa³owiska zewnêtrznego:
1) nie dopuszcza siê dalszego zwa³owania;
2) dopuszcza siê wtórn¹ eksploatacjê lub przemieszcza-

nie mas ziemnych i skalnych znajduj¹cych siê w zwa³owisku;
3) warunki w zakresie rekultywacji terenu GZ:
a) kierunek rekultywacji - le�ny,
b) nachylenie skarp zwa³owiska - zapewniaj¹ce trwa³¹

odporno�æ na osuwiska, nie wiêksze jednak ni¿ 1: 2,
c) odtworzenie systemu le�nych dróg wewnêtrznych (KW)

- wed³ug rysunku planu.

§ 10. W granicach zasobów prognostycznych z³o¿a wapie-
ni, których granice oznaczono na rysunku planu symbolem ZP
dopuszcza siê prowadzenie robót geologicznych, s³u¿¹cych roz-
poznaniu i udokumentowaniu dodatkowych zasobów.

§ 11. Ustala siê zasady zapewnienia bezpieczeñstwa po-
wszechnego w zwi¹zku z zagro¿eniami, powodowanymi przez
górnicze roboty strza³owe, na terenach ogólnie dostêpnych, poza
granicami obszaru górniczego :

1. Roboty strza³owe nale¿y prowadziæ w taki sposób, aby
zasiêgi stref zagro¿enia:

a) rozrzutu od³amków skalnych,
b) udarowej fali powietrznej,
c) drgañ parasejsmicznych, szkodliwych dla budynków,
uwzglêdnia³y istniej¹ce i planowane zagospodarowanie

oraz nie siêga³y poza granice terenu górniczego.

2. Odstrza³y  ograniczyæ do maksymalnie  3  sta³ych pór  w
ci¹gu dnia.

3. Czas odpalania ³adunków materia³ów wybuchowych
oraz obja�nienie znaczenia sygna³ów ostrzegawczych nale¿y
podaæ do wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na tablicach
informacyjnych, umieszczonych przy drogach  i  innych  doj�ciach
do obszaru zagro¿enia.

4. Odcinki dróg publicznych, przebiegaj¹cych w obszarze
zagro¿enia nale¿y wy³¹czaæ z ruchu na czas przeprowadzania
robót strza³owych.

5. Rozwi¹zania techniczne inwestycji realizowanych w gra-
nicach terenu górniczego "Izbicko II" musz¹ uwzglêdniaæ ewen-
tualn¹ potrzebê dostosowania konstrukcji  obiektów budowla-
nych do skutków robót strza³owych o których mowa w ust. 1, z
zastrze¿eniem  § 29.

Rozdzia³ 2
Przemys³ i dzia³alno�æ gospodarcza

§ 12. Plan ustala  tereny przemys³owe i  innych form dzia-
³alno�ci gospodarczej oraz zasady ich zabudowy i zagospoda-
rowania :

1.   P   -  tereny istniej¹cego przemys³u i sk³adów:
1) zachowanie podstawowego przeznaczenia terenu,

mo¿liwe modernizacje, rozbudowa, przebudowa, przekszta³ce-
nia i zmiany funkcji;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Dworcowej - 6 m;
3) wysoko�æ nowej zabudowy przemys³owej do 12 m, wiêk-

sza dopuszczalna  w przypadku uzasadnionych potrzeb techno-
logicznych;

4) wysoko�æ nowej zabudowy administracyjnej i socjal-
nej - do 2 kondygnacji naziemnych nie wliczaj¹c poddasza u¿yt-
kowego;

5) w zagospodarowaniu terenu wykorzystaæ istniej¹ce
mo¿liwo�ci urz¹dzenia zieleni izolacyjnej i urz¹dzonej, szcze-
gólnie od strony zabudowy mieszkaniowej MW;

6) przewidzieæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla
pojazdów;

7) dostêpno�æ komunikacyjna -  z drogi powiatowej Otmi-
ce - Kamieñ �l¹ski (KZ) za po�rednictwem dróg dojazdowych
KD - ul. Dworcowej i ul. A. Zawadzkiego w Otmicach.

2. DG, DG/ZL  -  tereny  wielobran¿owej dzia³alno�ci  go-
spodarczej :

1) zalecana jest zorganizowana dzia³alno�æ inwestycyjna,
obejmuj¹ca ca³o�æ lub poszczególne parcele;

2) alternatywne przeznaczenie terenu oznaczonego sym-
bolem DG/ZL - zalesienie;

3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-
graniczenia:

a) drogi krajowej  (g³ówna ruchu przyspieszonego - KGP)
                                                                                         - 25 m,
b) dróg dojazdowych (KD) - 6 m;
4) wysoko�æ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do

9 m, wiêksza tylko w przypadku uzasadnionych potrzeb techno-
logicznych;

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

6) obiekty kubaturowe na terenie DG/ZL zaleca siê lokali-
zowaæ na zewn¹trz  granicy terenu górniczego;

7) dostêpno�æ komunikacyjna - wed³ug rysunku planu z
przyleg³ych dróg: krajowej (KGP) i gminnej (KL) za po�rednic-
twem dróg dojazdowych (KD);

8) w zagospodarowaniu terenów przewidzieæ zieleñ o
charakterze izolacyjnym    oraz odpowiedni¹ liczbê miejsc po-
stojowych  dla pojazdów;

9) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego dla
w³a�ciciela zak³adu.
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§ 13. Na wyznaczonych w planie terenach  us³ug komer-
cyjnych UCk ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zago-
spodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: teren us³ug komercyjnych
- obs³ugi komunikacji drogowej z urz¹dzeniami i obiektami to-
warzysz¹cymi (miejsce obs³ugi podró¿nych, stacja paliw, stacja
obs³ugi pojazdów);

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia:
a) drogi krajowej  (g³ówna ruchu przyspieszonego - KGP)
                                                                                         - 25 m,
b) dróg dojazdowych (KD) - 4 m;
3) dostêpno�æ komunikacyjna - zjazd i wyjazd z drogi kra-

jowej Zgorzelec - Medyka oraz z przyleg³ej drogi dojazdowej KD;
4) wysoko�æ obiektów kubaturowych -do 2 kondygnacji

naziemnych, nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego, jeden obiekt
wielofunkcyjny lub zespó³ obiektów;

5) przewidzieæ stanowiska postojowe dla samochodów
osobowych (maksymalnie 10 stanowisk) i samochodów ciê¿a-
rowych oraz autobusów (maksymalnie 5 stanowisk) a tak¿e
wewnêtrzne drogi  i place manewrowe;

6) w przypadku obiektów stacji paliw wymagane jest spe³-
nienie warunków ochrony �rodowiska, o których mowa w § 23
ust. 4;

7) minimalna powierzchnia zieleni izolacyjnej i ozdobnej - 20%;
8) w realizacji obiektów u¿yteczno�ci publicznej uwzglêd-

niæ konieczno�æ ich dostosowania do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne.

Rozdzia³ 3
Mieszkalnictwo

§ 14. Na ustalonym w planie terenach zabudowy miesz-
kaniowej  w Otmicach i Grabowie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wa-
runki zagospodarowania i standardy kszta³towania zabudowy :

1. MN   -  tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Grabowie i Otmicach:

1) zachowaæ dotychczasow¹ funkcjê podstawow¹ poprzez
utrzymanie istniej¹cej    zabudowy,  przebudowê,  budowê no-
wych budynków;

2) wysoko�æ nowej i modernizowanej zabudowy jedno-
rodzinnej - do 2   kondygnacji naziemnych, w tym u¿ytkowe  poddasze;

3) nieprzekraczalne  linie zabudowy:
a) 10 m od drogi krajowej (KGP),
b) 6 m od dróg dojazdowych (KD);
4) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach po-

dobnych jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej, dopuszcza siê
dachy p³askie, je¿eli takie istniej¹ w bezpo�rednim s¹siedz-
twie;

5) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej;
6) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-

we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami;
7) dopuszcza siê realizacjê budynków mieszkalnych z

pomieszczeniami przeznaczonymi dla us³ug i rzemios³a o cha-
rakterze nieuci¹¿liwym, o których mowa w § 8 pkt 21;

8) zabudowê gospodarcz¹   dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego;

9) gara¿e i miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie od-
powiedniej dla funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki;

10) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody,
zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzch-
ni dzia³ki jednorodzinnej.

2. MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
w Otmicach:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje istniej¹cego zespo-
³u zabudowy wielorodzinnej poprzez utrzymanie istniej¹cej za-
budowy, remonty, przebudowê i budowê nowych budynków;

2) wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy - do
3 kondygnacji naziemnych nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,

dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu i uk³adzie
kalenic jak w zabudowie istniej¹cej;

3) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ:
a/ zieleñ publiczn¹ z obiektami ma³ej architektury oraz wol-

no stoj¹ce gara¿e i odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla
pojazdów, tak¿e dla osób niepe³nosprawnych,

b/ miejsce zabaw dla dzieci i rekreacji dla osób starszych;
w lokalizacji  urz¹dzeñ dla dzieci uwzglêdniæ wymagan¹ przepi-
sem szczególnym odleg³o�æ od miejsca gromadzenia odpa-
dów i linii rozgraniczaj¹cych ulice oraz   minimum czasu nas³o-
necznienia.

Rozdzia³ 4
Komunikacja

§ 15. Obszar planu obs³ugiwany jest sieci¹ dróg :
1. Drogami publicznymi, przyleg³ymi do granic planu, nie

objêtymi jego ustaleniami:
1) od strony pó³nocnej KGP - droga krajowa nr 94, relacji

Zgorzelec - Medyka, klasy GP (g³ówna ruchu przyspieszonego);
2) od strony po³udniowo-wschodniej KZ  -  droga powiato-

wa nr 27 817, relacji Otmice - Kamieñ �l¹ski, klasy Z (zbiorcza).
2. Drogami publicznymi i wewnêtrznymi, znajduj¹cymi siê

w obszarze planu:
1) KL - droga powiatowa nr  27 867, relacji Tarnów Opol-

ski - Otmice, klasy L (lokalna), w wiêkszo�ci o nawierzchni grun-
towej, szeroko�æ istniej¹cego pasa drogowego 8 -15 m;

2) KD - drogi i ulice dojazdowe klasy D,  szeroko�ci istnie-
j¹cych  pasów drogowych  5 - 8 m, planowanych - 10 m;

3) KW - drogi wewnêtrzne gospodarcze (rolnicze, le�ne,
zak³adowe - technologiczne).

§ 16.1. W zakresie komunikacji drogowej plan ustala na-
stêpuj¹ce zmiany stanu istniej¹cego:

1) likwidacjê odcinka drogi powiatowej nr 27 867 Tarnów
Opolski - Otmice na odcinku biegn¹cym przez tereny planowa-
nej eksploatacji z³o¿a wapieni "Izbicko II",  oznaczone symbola-
mi GEp, Gop;

2) zmianê funkcji i klasy dróg wewnêtrznych KW na drogi
publiczne:

a) drogi wewnêtrznej �l¹skich Zak³adów Wapienniczych
"Opolwap" w Tarnowie Opolskim, w ci¹gu ul. Gen. A. Zawadz-
kiego w Otmicach na ulicê gminn¹ dojazdow¹ - KD (klasy D) o
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,

b) drogi wewnêtrznej Polskich Kolei Pañstwowych w ci¹-
gu ul. Dworcowej w Otmicach na ulicê gminn¹ dojazdow¹ - KD
(klasy D) o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,

c) drogi wewnêtrznej �l¹skich Zak³adów Wapienniczych
"Opolwap" w Tarnowie Opolskim, do kopalni wapienia "Kamieñ
�l¹ski" w Otmicach na drogê gminn¹ dojazdow¹ - KD (klasy D)
o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m (po zlikwidowa-
niu kopalni i zrealizowaniu w ramach rekultywacji parkingu pu-
blicznego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4 lit. a);

3) odtworzenie systemu komunikacji drogowej (dróg do-
jazdowych KD i dróg wewnêtrznych KW) na rekultywowanych
terenach zak³adu górniczego - kopalni wapienia "Kamieñ �l¹-
ski", wed³ug ustaleñ rysunku planu,

4) remonty i modernizacje dróg publicznych, zmierzaj¹ce
do uzyskania parametrów ustalonych klas, normowanych prze-
pisem  szczególnym.

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

a) ruch ko³owy,
b) ruch rowerowy (�cie¿ki rowerowe),
c) ruch pieszy,
d) rowy i urz¹dzenia odwadniaj¹ce,
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e) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej,
f) infrastrukturê techniczn¹,
g) zieleñ przyuliczn¹.
3. Plan nie okre�la szczegó³owych rozwi¹zañ w zakresie

komunikacji drogowej.
4. Wyklucza siê masowy transport samochodowy kopalin

wydobytych i przetworzonych na obszarze planu - drogami bie-
gn¹cymi przez tereny zabudowane wsi Otmice i Nak³o.

 § 17. Plan wskazuje urz¹dzenia zwi¹zane z komunikacj¹
kolejow¹ - tory zak³adowej bocznicy kolejowej, po³¹czonej z lini¹
kolejow¹ Wroc³aw - Bytom, oraz dopuszcza ich remonty i rozbu-
dowê  na terenie przemys³u  P.

Rozdzia³ 5
Infrastruktura techniczna i komunalna

§ 18. Ustala siê zasady obs³ugi obszaru objêtego planem
w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodê:
1) dla celów bytowych, us³ugowych, technologicznych i

ochrony przeciwpo¿arowej - z istniej¹cych systemów zbiorowych:
a) z wodoci¹gu "Tarnów Opolski"  - na terenach P, MW w

Otmicach oraz MN, DG, UCk w Grabowie,
b) z wodoci¹gu "Izbicko - Otmice"  - na terenach  MN, DG/ZL  w

Otmicach oraz DG w Izbicku;
2) dla celów przemys³owych na terenie P - z  istniej¹cego

ujêcia zak³adowego  albo z wodoci¹gów zbiorowych, wymienio-
nych w punkcie 1.

2. Odprowadzenie �cieków, wód opadowych i kopalnia-
nych :

1) �cieków komunalnych - do wspólnej sieci grawitacyjno
- t³ocznej Gmin Izbicko i Tarnów Opolski z oczyszczalni¹ w Koso-
rowicach;

2) �cieków przemys³owych z terenów P, DG i UCk - do
sieci kanalizacyjnej, o której mowa w punkcie 1, po uprzednim
podczyszczeniu w urz¹dzeniach zak³adowych w przypadku prze-
kroczenia dopuszczalnych wska�ników zanieczyszczenia;

3) wód opadowych i roztopowych z terenów zainwestowa-
nych nie wymienionych w punkcie 4 - do istniej¹cej i projekto-
wanej kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej;

4) wód opadowych i roztopowych z terenów MN - do gruntu
w granicach dzia³ki;

5) wód pochodz¹cych z odwadniania kopalni wapienia
"Kamieñ �l¹ski" - kolektorem podziemnym i rowami otwartymi
do rzeki Suchej (p³yn¹cej na pó³noc od obszaru planu) lub w
inny sposób, okre�lony przez organ w³a�ciwy do wydania pozwo-
lenia wodnoprawnego, wymaganego przepisem szczególnym;

6) do czasu zrealizowania zbiorowego systemu kanaliza-
cji dopuszcza siê gromadzenie �cieków wymienionych w punk-
tach 1-3 w zbiornikach bezodp³ywowych i okresowy wywóz do
stacji zlewnych lub do oczyszczalni �cieków.

3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) w  zakresie �rednich napiêæ - z GPZ Tarnów Opolski i

GPZ Strzelce Opolskie, istniej¹cymi liniami napowietrznymi
15 kV, oznaczonymi na rysunku planu symbolem  EE 15 kV oraz
zak³adow¹ sieci¹ napowietrzno - kablow¹ 6 kV na terenach  za-
k³adu górniczego "Kamieñ �l¹ski";

2) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cej stacji transformatorowej  15 /6/ 0,4 kV
"Otmice - Ogórek" na terenie oznaczonym symbolem P oraz
stacji  transformatorowych 15/04 kV, zlokalizowanych w Otmi-
cach i Nakle - poza granicami planu;

3) przewiduje siê rozbudowê sieci niskich napiêæ na
wszystkich obszarach projektowanego zainwestowania oraz re-
alizacjê nowych stacji transformatorowych  15 / 0,4 kV  na tere-
nach projektowanych inwestycji:

a) dzia³alno�ci gospodarczej DG i us³ug  UCk w Grabowie,
b) dzia³alno�ci gospodarczej DG/ZL w Otmicach,
c) przemys³u i sk³adów P.
4. Telekomunikacja - przewiduje siê utrzymanie wewnêtrz-

nej (zak³adowej) sieci telekomunikacyjnej na terenach objêtych
planem oraz rozbudowê i modernizacjê kablowych sieci abo-
nenckich.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ogrzewanie z w³a-
snych �róde³ ciep³a, zalecane stosowanie wysokosprawnych,
niskoemisyjnych urz¹dzeñ grzewczych, zasilanych paliwami
gazowymi  i olejowymi.

§ 19. 1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, ka-
nalizacyjnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich napiêæ i teleko-
munikacyjne - nale¿y prowadziæ w pasach rozgraniczenia dróg -
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi, z uwzglêdnie-
niem ograniczeñ i zagro¿eñ powodowanych przez górnicze ro-
boty strza³owe, o których mowa w § 11.

2. Dopuszcza siê przeprowadzenie przewodów, o których
mowa w ust. 1, przez nieruchomo�ci gruntowe s¹siaduj¹ce z
drogami, je¿eli wymagaj¹ tego lokalne warunki; dotyczy to tak¿e
urz¹dzeñ i przewodów s³u¿¹cych odwadnianiu z³o¿a wapieni
"Izbicko II"  oraz  monitorowaniu stanu wód podziemnych.

§ 20. 1. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi ustala siê:
1) magazynowanie odpadów komunalnych w kontenerach

i pojemnikach dostarczanych przez  s³u¿by komunalne;
2) wywóz odpadów komunalnych na sk³adowisko lub do

spalarni odpadów - wyznaczonych w  gminnym planie gospo-
darki odpadami.

2. Postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz inny-
mi ni¿ niebezpieczne (z wyj¹tkiem komunalnych) -  zgodnie z
przepisem szczególnym.

Rozdzia³ 6
Rolnicza i le�na  przestrzeñ produkcyjna

§ 21. 1. Plan ustala obszary rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej :   R - u¿ytki rolne.

2. Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej  obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) nale¿y zachowaæ podstawow¹ funkcjê terenów z mo¿li-
wo�ci¹ zmiany rodzaju i charakteru upraw;

2) dopuszcza siê budowê pojedyñczych obiektów s³u¿¹-
cych produkcji rolnej, z wy³¹czeniem gruntów rolnych klas I - IV
oraz z uwzglêdnieniem ograniczeñ i zagro¿eñ powodowanych
przez górnicze roboty strza³owe, o których mowa w § 11;

3) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ im towarzy-
sz¹cych, w tym urz¹dzeñ i przewodów s³u¿¹cych odwadnianiu
z³o¿a wapieni "Izbicko II"  i monitorowaniu stanu wód podziem-
nych;

4) dopuszcza  siê wprowadzanie pojedynczych i szpalero-
wych zadrzewieñ i zakrzewieñ  �ródpolnych - nie zmieniaj¹cych
podstawowej funkcji terenu.

§ 22.1. Plan ustala obszary le�nej przestrzeni produkcyjnej:
1) LS  -  lasy o funkcji gospodarczej;
2) LZ  - tereny zalesieñ nieu¿ytków i gruntów rolnych ma³o

¿yznych; dopuszcza siê zalesianie tak¿e innych gruntów rolnych
klasy V i VI bez potrzeby zmiany ustaleñ planu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) sk³ad gatunkowy planowanych zalesieñ dostosowaæ
do warunków siedliskowych i ro�linno�ci potencjalnej  obszaru
planu;
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2) u¿ytkowanie terenów LS i LZ powinno byæ zgodne z zasada-
mi hodowli lasu i realizowane wed³ug planów urz¹dzenia lasu;

3) dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ i obiektów s³u¿¹cych
gospodarce le�nej z uwzglêdnieniem ograniczeñ i zagro¿eñ powo-
dowanych przez górnicze roboty strza³owe, o których mowa w § 11.

Rozdzia³ 7
Ochrona �rodowiska naturalnego i kulturowego

§ 23. Ustala siê generalne zasady ochrony �rodowiska
naturalnego, w szczególno�ci wód podziemnych, elementu naj-
bardziej zagro¿onego na  obszarze planu, znajduj¹cym siê  w
ca³o�ci w granicach obszaru najwy¿szej ochrony g³ównego zbior-
nika wód podziemnych (GZWP 333 Opole - Zawadzkie) oraz w
wiêkszo�ci w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia wód
podziemnych "Tarnów Opolski" :

1. Na ca³ym obszarze planu zakazuje siê:
a) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na  �rodowisko wodne - z wyj¹tkiem kopalni wapienia
"Kamieñ �l¹ski",

b) rolniczego wykorzystania osadów �ciekowych oraz �cie-
ków z wyj¹tkiem gnojówki,  stosowanej okresowo bez u¿ycia
deszczowni �cieków,

c) wprowadzania �cieków do ziemi i wód powierzchniowych.
2. W granicach zewnêtrznego terenu ochrony po�redniej

ujêcia wód podziemnych "Tarnów Opolski", wskazanych na ry-
sunku planu, zakazuje siê ponadto:

a) sk³adowania materia³ów promieniotwórczych oraz ich
przechowywania,

b) sk³adowania sta³ych i p³ynnych odpadów niebezpiecz-
nych oraz innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,

c) stosowania �rodków ochrony ro�lin wymienionych w decyzji
Wojewody Opolskiego o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia,

d) lokalizowania nowych ujêæ wody nie zwi¹zanych z wo-
doci¹giem "Tarnów Opolski" .

3. Wszelkie powierzchnie  zagro¿one zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwy-
mi, mog¹cymi przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y
uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na te-
reny przyleg³e.

4. Obiekty stacji paliw na terenach UCk w Grabowie nale-
¿y wyposa¿yæ w wewnêtrzn¹ sieæ kanalizacji deszczowo-prze-
mys³owej z separatorami paliw przed wprowadzeniem �cieków
do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej.

5. Sposób eksploatacji i odwadniania  z³o¿a wapieni "Izbic-
ko II"  nale¿y dostosowaæ do postanowieñ przewidywanego w
przepisie szczególnym rozporz¹dzenia w sprawie ustanowie-
nia obszarów ochronnych g³ównych zbiorników wód podziem-
nych, w których zasiêgu znajduje siê obszar planu: G.Z.W.P. 333
"Opole - Zawadzkie"  i  G.Z.W.P. 335 "Krapkowice - Strzelce Opol-
skie" oraz do warunków okre�lonych w pozwoleniu wodnopraw-
nym, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.

6. Przed rozpoczêciem odwadniania z³o¿a i zrzutu wód z
kopalni wapienia "Kamieñ �l¹ski" oraz przed uruchomieniem
stacji paliw na terenie UCk nale¿y opracowaæ i wdro¿yæ system
monitorowania wp³ywu tych obiektów na stan i jako�æ wód pod-
ziemnych w ich otoczeniu.

§ 24. Wy³¹cza siê z wydobywania kopalin filar ochronny w
z³o¿u wapieni "Izbicko II", wyznaczony i wskazany na rysunku
planu w celu ochrony przyleg³ej zabudowy mieszkaniowej.

§ 25. 1. W granicach planu - na terenach GE, GO, P, DG/ZL
- wystêpuj¹ zagro¿one stanowiska ro�lin naczyniowych objê-
tych czê�ciow¹ ochron¹ gatunkow¹:  dziewiêæsi³u bez³odygo-
wego i centurii pospolitej.

2. Przed przyst¹pieniem do robót górniczych lub innych
mog¹cych spowodowaæ zniszczenie stanowisk ro�lin o których

mowa w ust. 1, zaleca siê przeniesienie  nadaj¹cych siê do tego
chronionych ro�lin do biotopów zastêpczych o podobnych wa-
runkach siedliskowych, lecz nie zagro¿onych eksploatacj¹ ko-
palin (np. na tereny GZ, na których zakoñczono wydobywanie
kopalin) - wybranych po konsultacji z Wojewódzkim Konserwa-
torem Przyrody.

§ 26. Ha³as docieraj¹cy do terenów oznaczonych w planie
symbolami MN, MW nie powinien przekraczaæ dopuszczalnych
poziomów okre�lonych w przepisie szczególnym dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

§ 27. Plan ustala  obiekt podlegaj¹ce ochronie konserwa-
torskiej - stanowisko archeologiczne na dzia³kach nr 1031 i 1032
w Izbicku (punkt osadniczy z okresu neolitu i �redniowiecza)
oznaczony na rysunku planu i w ewidencji numerem 10.

§ 28.1. O terminach i zakresie prowadzenia robót ziem-
nych, zwi¹zanych ze zdejmowaniem nadk³adu ze z³o¿a wapieni
"Izbicko II"  nale¿y z wyprzedzeniem powiadomiæ Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków.

2. W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych
w trakcie prac górniczych i robót ziemnych nale¿y powiadomiæ
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w³a�ciwy urz¹d gmi-
ny oraz podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

DZIA£ III
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 29. Prawne skutki realizacji ustaleñ planu w zakresie
górnictwa odkrywkowego oraz dzia³alno�ci towarzysz¹cej, w
szczególno�ci skutki szkód górniczych spowodowanych:

a) górniczymi robotami strza³owymi,
b) odwadnianiem z³o¿a wapieni,
 ponosi podmiot posiadaj¹cy koncesjê na wydobywanie

kopalin ze z³o¿a wapieni "Izbicko II".

§ 30. 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 dla terenów oznaczonych
symbolami: GEp, GOp, GEZ, GEZp - w  wysoko�ci  30 %,  dla
pozosta³ych terenów w wysoko�ci  0 %.

§ 31. W granicach obszaru planu trac¹ moc:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gminy Izbicko, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXIV/149/94 Rady
Gminy w Izbicku z dnia 25 maja 1994r. og³oszon¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego z 1994r. Nr 21 poz.181
wraz z pó�n. zm.,

b) plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów
Opolski, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90 Gminnej Rady Naro-
dowej w Tarnowie Opolskim z dnia 6 grudnia 1990 r. wraz z
pó�niejszymi   zmianami.

§ 32. Wykonanie uchwa³y w zakresie odnosz¹cym siê do
Gminy Tarnów Opolski powierza siê Wójtowi Gminy Tarnów
Opolski.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon


