
Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 15 – 903 – Poz. 237 

 

237 

UCHWAIA Nr XXIłń43łŃ8 

 RADY GMINY TURAWA 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego czę`ci obszaru wsi Bierdzany 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 20 ustŁ 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zm.) oraz uchwaJy Rady Gminy Turawa  
Nr XIII/94/08 z 14 marca 2008 r. w sprawie przystą-
”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego czę`ci obszaru wsi Bierdzany 
dla obszaru koncentracji urządzeL obsJugi komunikacji  

i ruchu turystycznego oraz dziaJalno`ci gos”odarczych, 
skJadów, magazynów, hurtowni i przemysJu ”o stwier-

dzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Turawa 

ｦ zmiana Studium uchwalonego 13 sierpnia 2004 r. 

uchwaJą Nr XVIIIł148ł2004 ｦ Rada Gminy Turawa 

uchwala, co nastę”uje: 
  

 RozdziaJ ń 

 Prze”isy ogólne 

  

 § 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego czę`ci obszaru wsi Bierdzany w 
granicach oznaczonych na rysunku ”lanu, obejmujące-

go trzy dziaJki oznaczone w geodezyjnej ewidencji 
gruntów nastę”ującymi numerami: 

1) dziaJka nr 788ł150 ”oJowona w `rodkowej czę`ci 
wsi przy drodze krajowej nr 45 relacji Opole ｦ Klucz-

bork, ”o jej ”óJnocnej stronie; 
2) dziaJka nr 151 ”oJowona w `rodkowej czę`ci wsi 

przy drodze krajowej nr 45 relacji Opole ｦ Kluczbork, 

”o jej ”oJudniowej stronie; 
3) dziaJka nr 277ł155 ”oJowona ”rzy ulŁ Stawowej w 

obrębie istniejącej zabudowy wsiŁ 
 

§ 2Ł Integralną czę`ć uchwaJy stanowią: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 ｦ zaJącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag 
zgJoszonych do ”lanu ｦ zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji i fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy, wynika-

jących z ustaleL ”lanu ｦ zaJącznik nr 3Ł 
  

§ 3Ł1Ł źakres ustaleL ”lanu o”arty na wymogach 
okre`lonych w artŁ 15 ustŁ 2 i 3 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje: 

a) ”rzeznaczenie terenów wydzielonych liniami roz-

graniczającymi i oznaczonymi symbolami literowymi, 

b) zasady zabudowy, zagos”odarowania i ksztaJto-

wania Jadu ”rzestrzennego, okre`lone ”o”rzez ”arame-

try, wskauniki, w tym linie zabudowy, gabaryty obiek-

tów i wskauniki intensywno`ci zabudowy, 
c) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 

d) zasady obsJugi komunikacyjnej i wy”osawenia w in-

frastrukturę techniczną, 
e) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala 

się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ust. 4 ustawy. 

2Ł Na obszarze objętym ”lanem nie zachodzi ”otrze-

ba okre`lenia ustaleL dla ”ozostaJych pozycji wymie-

nionych w art. 15 ust. 2 ustawy. 

 

§ 4Ł Obowiązującymi ustaleniami na rysunku ”lanu 
są: 

1) granice terenu objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznacze-

niu wraz z symbolami literowymi oznaczającymi ”rze-

znaczenie ”odstawowe i uzu”eJniające; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

 

§ 5. Na obszarze objętym ”lanem wystę”ują gleby 
IV i V klasy. Na podstawie art. 7 ust. 2 poz. 3 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i le`nych nie zachodzi 
obowiązek wystę”owania o zgodę na zmianę ”rzezna-

czenia gruntów rolnych na cele nierolniczeŁ 
 w obrębie dziaJki Nr 788ł150 udziaJ klasy IV wy-

nosi 0,90 ha, w tym grunty orne 0,48 ha, Jąki trwaJe 
0,42 ha, 

 w obrębie dziaJki Nr 151 i 277ł155 Jączna ”o-

wierzchnia wynosi 0,84 ha, w tym caJo`ć to grunty 
orne klasy IV. 

 

§ 6. Tre`ć uchwaJy ujęta zostaJa w czterech rozdzia-

Jach: 
 RozdziaJ 1 - Prze”isy ogólne 

 RozdziaJ 2 - Ustalenia szczegóJowe dotyczące 
przeznaczenia, sposobu zagospodarowania i zabudowy 

oraz ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego w obrębie tere-

nów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o charak-

terze obowiązującym 

 RozdziaJ 3 - Ustalenia z zakresu ochrony `ro-

dowiska, ochrony ”rzyrody, obsJugi komunikacyjnej  
i infrastruktury technicznej 

 RozdziaJ 4 - Prze”isy koLcoweŁ 
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§ 7.1. Przyjęte w uchwale ”ojęcia, nazwy i okre`le-

nia nalewy rozumieć nastę”ująco: 
1) teren ｦ obszar funkcjonalny wyznaczony liniami 

rozgraniczającymi; 
2) dziaJka budowlana ｦ nieruchomo`ć gruntowa lub 

dziaJka gruntu, której wielko`ć, cechy geometryczne, 

dostę” do drogi ”ublicznej i urządzeL infrastruktury 

technicznej s”eJniają wymogi realizacji obiektów bu-

dowlanych, wynikające z odrębnych ”rze”isów i aktów 
prawa miejscowego; 

3) przeznaczenie podstawowe lub funkcje podsta-

wowe ｦ ”rzeznaczenie, które ”rzewawa na terenie wy-

dzielonym liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbo-

lem literowym; 

4) ”rzeznaczenie uzu”eJniające lub do”uszczalne ｦ 

”rzeznaczenie wzbogacające funkcję ”odstawową 
oznaczoną symbolem literowym na drugim miejscu; 

5) urządzenia towarzyszące ｦ zagospodarowanie 

towarzyszące funkcji podstawowej, takie jak: zaplecze 

parkingowo - garawowe, obiekty gos”odarcze związane 
z ”odstawową funkcją terenu; 

6) linie rozgraniczające obowiązujące ｦ linie okre`la-

jące obowiązujące ”rzeznaczenie terenuŁ źmiana ”rze-

biegu linii obowiązujących wymaga zmiany planu; 

7) linie zabudowy nieprzekraczalne ｦ linie zamykają-
ce obszar, na którym do”uszcza się wznoszenie budyn-

ków i budowli nadziemnych nie będących liniami ”rze-

syJowymi, sieciami uzbrojenia terenu i związanymi  
z nimi urządzeniamiŁ Podstawę odniesienia stanowi 

obrys zewnętrzny rzutu budynku Jącznie z trwale zwią-
zanymi elementami, jak schody, werandy, przedsionki, 

podcienie, arkady, kolumny itp.; 

8) powierzchnia zabudowy ｦ ”owierzchnia zajęta 
”rzez wszystkie budynki na terenie objętym liniami roz-

graniczającymi liczona na podstawie rzutu poziomego 

budynków i 50 % ”owierzchni utwardzonej, jak ”lace, 
dojazdy, podjazdy; 

9) powierzchnia biologicznie czynna ｦ grunt rodzimy 

”okryty ro`linno`cią oraz wody ”owierzchniowe na 

dziaJce budowlanej; 
10) zabudowa usJugowa ｦ budynek lub zes”óJ bu-

dynków i urządzeL towarzyszących ”rzeznaczony do 
”eJnienia funkcji zas”okajających ”otrzeby ludno`ci, o 
Jącznej ”owierzchni uwytkowej nie większej niw 400 m2; 

11) usJugi bytowe ｦ usJugi komercyjne z zakresu 
handlu, gastronomii, rzemiosJa ty”u szewc, krawiec, 

fryzjer, obsJugi administracyjno - prawnej, naprawy 

s”rzętu AGŚ i elektronicznego i inne ”odobnego cha-

rakteru; 

12) zakJady usJugowo - produkcyjne ｦ drobne zakJa-

dy wytwórczo-usJugowe zatrudniające do 10 ”racow-

ników, takie jak: ”iekarnictwo, wędliniarstwo, stolar-

stwo, `lusarstwo, na”rawa samochodów i inne nie 
wymagające s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na 

`rodowisko; 

13) wysoko`ć zabudowy ｦ wysoko`ć mierzona od 
”oziomu terenu w najniwszym ”unkcie obrysu budynku 

do kalenicy lub najwywszego ”unktu na ”okryciu kuba-

tury budynku, bez kominów, masztów i antenŁ 
2. Pojęcia niezdefiniowane w uchwale nalewy rozu-

mieć zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ 
 

§ 8Ł Na obszarze objętym ”lanem wystę”ują nastę-
”ujące kategorie ”rzeznaczenia terenu oznaczone na 
rysunku odrębnymi symbolami literowymi: 

UKS  - teren ”rojektowanej stacji ”aliw ”Jynnych  
i gazowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

U/P - teren usJug handlowo - gastronomicznych  

z dopuszczeniem rzemie`lniczych zakJadów ”rodukcyj-

no - usJugowych, 

UH - teren usJug handlowych z dopuszczeniem 

drobnej gastronomii, 

KD - tereny przeznaczone pod pas drogowy drogi 

krajowej nr 45 relacji Opole ｦ Kluczbork. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dotyczące ”rzeznaczenia, 
sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów 

 

§ 9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem UKS, plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ stacja ”aliw ”Jyn-

nych i gazowych z urządzeniami towarzyszącymi; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające do”uszczalne ｦ usJu-

gi z zakresu handlu, gastronomii urządzeL obsJugi ”o-

drównych i mieszkaL dla obsJugi urządzeL funkcji pod-

stawowej i uzu”eJniającej; 
3) obowiązujące wskauniki urbanistyczno - architek-

toniczne: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ 10,0 m od linii 

rozgraniczającej teren ｦ wedJug oznaczenia na rysunku 
planu, 

b) wskaunik intensywno`ci zabudowy ｦ maksymalny 

60,0 %, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ mini-

malny ｦ 20 %, 

d) wysoko`ć obiektów towarzyszących i usJugo-

wych ｦ do 12,0 m, 

e) geometria dachów ｦ dostosowana do funkcji  

i wymogów technologicznych, a w ”rzy”adku obiektów 

dopuszczonych- dostosowana do zabudowy w sąsiedz-

twie; 

4) zjazd na teren stacji z drogi publicznej ｦ na wa-

runkach okre`lonych w § 15 ”kt 1a; 
5) wy”osawenie terenu w infrastrukturę techniczną: 
Obowiązuje ”eJne wy”osawenie terenu w energię 

elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną i deszczową  
i instalacje odgromowe w zakresie wymaganym w 

”rze”isach w s”rawie wymogów technicznych, jakim 
”owinny od”owiadać stacje ”aliw ”Jynnych i gazowych 

ｦ w o”arciu o rozbudowę urządzeL i instalacji dostęp-

nych bądu budowę uródeJ i instalacji wJasnych; 

6) nakazuje się: 
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a) wprowadzenie zielonej strefy izolacyjnej od tere-

nów ”oJowonych ”o wschodniej i zachodniej stronie 
dziaJki, - w postaci sz”aleru drzew i krzewów, 

b) wy”osawenie terenu w elementy infrastruktury 
”rzeciw”owarowej, w tym sieć hydrantów w ilo`ci i na 
zasadach okre`lonych w ”rze”isach szczególnych; 

7) zakazuje się: 
a) lokalizację obiektów handlowych o ”owierzchni 

uwytkowej s”rzedawy ”owywej 400,0 m2, 

b) lokalizację baz, skJadów i magazynów o charakte-

rze hurtowym, 

c) lokalizację zabudowy mieszkaniowej niezwiązanej 

z obsJugą stacji i urządzeL towarzyszących, 
d) od”rowadzanie nie oczyszczonych `cieków sani-

tarnych i o”adowych bez”o`rednio do gruntu, 
e) budowy obiektów i instalacji mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko, wymagających s”orządze-

nia raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko, z wyjąt-

kiem infrastruktury technicznej związanej z funkcjono-

waniem stacji paliw. 

 

§ 10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem U/P, plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: - usJugi handlowe, 
gastronomiczne i rzemiosJo ”rodukcyjno ｦ usJugowe; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające do”uszczalne ｦ za-

kJady wytwórczo - ”rodukcyjne, skJady i magazyny 
materiaJów budowlanych i obsJugi rolnictwa; 

3) obowiązujące wskauniki urbanistyczno - architek-

toniczne: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne obowiązujące wg 
oznaczenia na rysunku planu: 

 od strony drogi krajowej nr 45 ｦ 10 m od linii 

rozgraniczającej teren- wg oznaczenia na rysunku pla-

nu, 

 od strony drogi gminnej, w ”oJudniowej czę`ci 
terenu ｦ 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu, 

b) intensywno`ć zabudowy, maksimum 60,0 %, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ mini-

mum 20 %, 

d) wysoko`ć zabudowy usJugowej ｦ do 8,0 m, 

e) wysoko`ć zabudowy ”rodukcyjnej ｦ wg wymo-

gów technologicznych, 

f) geometria dachów ｦ dachy s”adowe, nawiązujące 
do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie, kryte materia-

Jem ceramicznymŁ W ”rzy”adkach uzasadnionych tech-

nologią ｦ do”uszcza się dachy ”Jaskie; 

4) wjazd gJówny ｦ od strony drogi gminnej w ”oJu-

dniowej czę`ci terenu; 

5) obowiązujące wskauniki miejsc ”ostojowych:  
1 miejsce na 30 m2 ”owierzchni uwytkowej usJugowej  
i produkcyjnej; 

6) do”uszcza się: 
a) realizację doj`ć ”ieszych Jączących teren objęty 

”lanem z drogą ”ubliczną, 

b) lokalizację wolnostojących reklam i masztów re-

klamowych, 

c) budowę obiektów i instalacji mogących wymagać 

s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko; 

7) nakazuje się: 
a) od”rowadzanie `cieków i zanieczyszczonych wód 

o”adowych do lokalnej ”rzydomowej oczyszczalni `cie-

ków o ”arametrach stosownych do realizowanego ”ro-

filu i wielko`ci usJug i ”rodukcji - lub szczelnego zbior-

nika bezodpJywowego i wywóz nieczysto`ci do 
oczyszczalni na zasadach obowiązujących w Gminie 

Turawa, 

b) zachowanie wymogów ochrony `rodowiska wynika-

jących z faktu ”oJowenia terenu w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko ｦ Turawskie, 

c) prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami po-

”rzez minimalizację wytwarzania od”adów, selekcję, 
odzysk i wywóz ”ozostaJo`ci na wyznaczone w Gminie 

miejsce skJadowania, 

d) wprowadzenie zieleni izolacyjnej od strony drogi 

krajowej i terenów graniczących z terenem objętym 
planem; 

8) zakazuje się: 
a) budowy obiektów i instalacji wymagających s”o-

rządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko  
z wyjątkiem urządzeL infrastruktury technicznej stano-

wiącej element wy”osawenia terenu, 

b) zagos”odarowywania terenu w s”osób uciąwliwy 

dla terenów sąsiadujących w zakresie ”rzykrych za”a-

chów, haJasu, s”Jywu wód o”adowych i uciąwliwej 

obsJugi trans”ortowej, 
c) budowy budynków inwentarskich dla chowu i ho-

dowli bydJa i trzody chlewnej o wielko`ci ”owywej 40 ŚJP, 
d) budowy obiektów handlowych o ”owierzchni ”o-

wywej 400,0 m2, 

e) od”rowadzania nieoczyszczonych `cieków bez”o-

`rednio do gruntu, 

f) skJadowania, ”rzechowywania i magazynowania 
materiaJów niebez”iecznych z ”unktu widzenia ”rze”i-

sów o ochronie `rodowiska. 

 

§ 11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UH plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: usJugi handlowe;  

2) przeznaczenie uzu”eJniające do”uszczalne - usJugi 
rzemie`lnicze, drobna gastronomia; 

3) obowiązujące wskauniki urbanistyczno - architek-

toniczne: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ 6,0 m od ”oJu-

dniowej linii rozgraniczającej teren - wg oznaczenia na 

rysunku planu, 

b) maksymalna intensywno`ć zabudowy 0,30, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ mini-

mum 50,0 %, 

d) wysoko`ć zabudowy ｦ 1 kondygnacja, do 4,0 m, 

e) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ do 8,0 m, 

f) geometria dachu ｦ zaleca się dach dwus”adowy, 

”ochylenie ”oJaci dachowych 30 ｦ 450, pokrycie da-

chówką lub materiaJem dachówko”odobnym, przy 
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czym obowiązuje generalna zasada dostosowania 

ksztaJtu dachów do form istniejących w sąsiedztwie; 

4) wjazd gJówny ｦ od strony ul. Stawowej; 

5) obowiązujący wskaunik miejsc ”ostojowych ｦ  

1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni handlowo ｦ 

usJugowej; 

6) do”uszcza się - wykorzystanie infrastruktury 

technicznej istniejącej na ”osesji wJa`ciciela dziaJki ”o-

Jowonej w bez”o`rednim sąsiedztwie terenu objętego 

planem; 

7) nakazuje się dostosowanie s”osobu zagos”oda-

rowania terenu do warunków geologiczno - gruntowych  

i gruntowo - wodnych wystę”ujących na ”rzedmioto-

wym terenie. 

 

§ 12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD, plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren przeznaczony 

pod pas drogowy drogi krajowej nr 45, relacji Opole ｦ 

Kluczbork; 

2) do”uszcza się zagos”odarowanie związane ze 
zjazdem publicznym na teren stacji; 

3) zakazuje się sytuowanie ”rzyJączy mediów 
wzdJuw drogi krajowej; 

4) zakazuje się umieszczania reklamŁ 
 

 RozdziaJ 3 

 Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska, ochrony 
”rzyrody, obsJugi komunikacyjnej i infrastruktury tech-

nicznej 

 

 § 13. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody  
i krajobrazu ｦ plan ustala: 

1) Na wszystkich trzech dziaJkach objętych ”lanem 

obowiązuje nakaz racjonalnego gos”odarowania zaso-

bami ”rzyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównowawone-

go rozwoju i wymogami Obszaru Chronionego Krajo-

brazu Lasy Stobrawsko - Turawskie obejmującego 
swym zasięgiem obszar objęty ”lanemŁ W s”osobie 

zagos”odarowania obowiązują standardy, wJa`ciwe dla 
przeznaczenia terenu w zakresie emisji zanieczyszczeL 
”owietrza, wód ”odziemnych, gleby i haJasu, utrzyma-

ne w granicach obowiązujących i do”uszczalnych 
norm: 

a) w zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem obowiązuje zasada stosowania proekolo-

gicznych systemów s”alania i ”aliw dla celów grzew-

czych i technologicznych, 

b) w zakresie ochrony wód i gleby ”rzed zanie-

czyszczeniem w”rowadza się bezwzględny zakaz od-

prowadzania zanieczyszczonych `cieków do gleby, 

ziemi i wód ”owierzchniowych oraz obowiązek zorgani-

zowanego, selektywnego gospodarowania odpadami, 

c) w zakresie ochrony ”rzed haJasem obowiązuje za-

chowanie ”oziomu do”uszczalnego haJasu na granicy 

terenu ”rzeznaczenia wg norm okre`lonych w ”rze”i-

sach szczególnychŁ 

2) Na wszystkich terenach objętych ”lanem obowią-
zuje zakaz budowy obiektów i instalacji mogących zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko, zaliczonych do ”rzed-

sięwzięć wymagających s”orządzenia ra”ortu o oddziaJy-

waniu na `rodowiskoŁ 
3) W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w sy-

tuacji nie wystę”owania w obrębie ”lanu form kwalifi-
kujących się do ochrony ”rawnej, szczególne znaczenie 
”rzy”isuje się zasadzie harmonijnego ksztaJtowania 
zabudowy w symbiozie z istniejącym zagos”odarowa-

niem wsi, przy zachowaniu duwego udziaJu terenów 
biologicznie czynnych. 

 

§ 14. Na terenach objętych ”lanem nie wystę”ują 
obszary i obiekty z zakresu dóbr kultury i zabytków, 
wymagające uregulowaL w o”arciu o ustalenia ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

§ 15.1) W zakresie obsJugi komunikacyjnej plan 

ustala, wJączenie ”rojektowanych terenów do istnieją-
cego ukJadu drogowego ”oJowonego poza obszarem 

objętym ”lanem 

a) ｦ stacja ”aliw ”Jynnych, usytuowana w ”lanie 

na dziaJce nr 788ł150, oznaczona symbolem UKS, 
będzie obsJugiwana ”rzez drogę krajową nr 45 relacji 
Opole ｦ Kluczbork poprzez zjazd publiczny wyposawony 
w dodatkowe pasy ruchu, to jest ”as lewoskrętu dla 
pojazdów jadących od strony O”ola, i ”as wyJączenia 
dla ”ojazdów jadących od strony Kluczborka Usytu-

owanie zjazdu winno za”ewnić maksymalne oddalenie 
od skrzywowania drogi krajowej nr 45 z drogą woje-

wódzką nr 463 oraz uwzględnić w”Jyw ”rojektowanej 
”rzebudowy tego skrzywowania na skrzywowanie ty”u 
rondo i wynikającą stąd zmianę organizacji ruchu, 

b) obiekty usJugowo - produkcyjne usytuowane na 

dziaJce nr 151 oznaczone symbolem U/P ｦ obsJugiwane 

będą ”rzez istniejącą drogę gminną ”oJowoną za ”oJu-

dniową granicą terenu objętego ”lanem, 

c) obiekt handlowo - usJugowy usytuowany na 
dziaJce nr 277/155 oznaczony symbolem UH ｦ obsJu-

giwany będzie ”rzez istniejącą ulicę Stawową graniczą-
cą z terenem objętym ”lanemŁ 

2) Wskauniki miejsc ”arkingowych dla obsJugi ”o-

szczególnych terenów objętych ”lanem, - obowiązują 
wedJug ustaleL zawartych w § 9, 10 i 11 uchwaJyŁ 

 

§ 16. W zakresie infrastruktury technicznej plan 

w”rowadza obowiązek ”eJnego wy”osawenia we 
wszystkie niezbędne media w o”arciu o rozbudowę 
istniejących urządzeL i sieci, bądu budowę wJasnych 
urządzeL o wymaganych standardach, realizowanych 

”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci: 
a) w zakresie energetyki ｦ dostawa energii i ”odJą-

czenie - na warunkach dysponenta sieci, 

b) w zakresie zao”atrzenia w wodę ｦ z sieci wodo-

ciągowej wsi, na warunkach zarządcy wodociągu, 
c) w zakresie od”rowadzania `cieków i zanieczysz-

czonych wód deszczowych z terenu UKS i U/P ｦ do 
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lokalnych oczyszczalni lub szczelnych zbiorników bez-

od”Jywowych do czasu budowy systemu kanalizacyj-

nego wsiŁ Wywóz nieczysto`ci, do oczyszczalni gmin-

nej, na warunkach obowiązujących w Gminie, 

d) cie”Jo, dla celów grzewczych i technologicznych, 

z wJasnych uródeJ o wysokich standardach ”roekolo-

gicznych w zakresie urządzeL i rodzaju paliw, 

e) w zakresie Jączno`ci, wJączenie do istniejącej sie-

ci, na zasadach indywidualnego wyboru. 

 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 17Ł Przyjęty w ”lanie s”osób zagos”odarowania 
poszczególnych dziaJek nie ”rzewiduje ”odziaJu i scaleL 
nieruchomo`ciŁ 

 

§ 18Ł Inwestycji celu ”ublicznego o znaczeniu lokal-

nym nalewących do zadaL wJasnych gminy ｦ w planie 

nie ”rzewiduje sięŁ 
 

§ 19Ł Na ”odstawie artŁ 36 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe,  

w stosunku do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci obję-
tych ”lanem, sJuwące naliczeniu jednorazowej o”Jaty 
uiszczanej ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci w ”rzy”adku 
ich zbycia w ciągu 5-ciu lat od dnia, w którym ustale-

nia ”lanu staJy się obowiązujące: 
1) teren oznaczony symbolem UKS  - 30 %; 

2) teren oznaczony symbolem U/P  - 30 %; 

3) teren oznaczony symbolem UH  - 20 %; 

4) tereny oznaczone symbolem KD -     0%. 

 

§ 20. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych ko”alnych szczątków ro`lin lub 
zwierząt ｦ na inwestorze ciąwy obowiązek niezwJocz-

nego ”owiadomienia Wojewody O”olskiego lub Wójta 
Gminy Turawa. 

 

§ 21Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale ｦ tereny 

objęte ”lanem ”ozostają w uwytkowaniu dotychczaso-

wym. 

 

§ 22. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami 

niniejszej uchwaJy obowiązują ”rze”isy ustaw szcze-

gólnychŁ 
 

§ 23. UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu w Śzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i na stronie in-

ternetowej Gminy Turawa. 

 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Turawa. 

 

§ 25. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni 
od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

 Rady Gminy 

     Franciszek Mykietów 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXIł143ł08 

 Rady Gminy Turawa 

           z dnia 18 grudnia 2008 r. 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowe-

go ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci wsi 
Bierdzany obejmującego dziaJki nr 788ł150,151,277/155 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492), Rada Gminy Turawa rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

- w okresie wyJowenia wymienionego wywej ”rojektu 
”lanu do ”ublicznego wglądu - nie zgJoszono uwag wy-

magających rozstrzygnięcia w trybie ”rzywoJanych ”rze-

”isówŁ 
źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXIł143ł2008 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141. 

poz. 1492) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 

poz. 558, Nr 113, poz.964, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 3 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48, Nr 45, poz. 391, 

Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,  

Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 77, Nr 93, poz. 

890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, 

poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), Rada Gminy w Turawie 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
okre`lone w miejscowym ”lanie zagos”odarowa-

nia przestrzennego czę`ci wsi Bierdzany obejmującym 
dziaJki nr 788/150, 151 i 277/155 inwestycje z zakre-

su infrastruktury technicznej realizowane będą w za-

kresie ustalonym w uchwale, w caJo`ci na koszt inwe-

storów, bez obciąwania budwetu Gminy. 
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