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UCHWAIA NR XXXł215ł09 

RAŚŹ GMINŹ TARNÓW OPOLSKI 

 

 z dnia 22 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. 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, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), 

art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2003 r.  

Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 

poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 

319 oraz z 2007 Nr 127 ”oz. 880), oraz uchwaJy 
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim Nr XVI/125/08  

z dnia 10 kwietnia 2008 r. - po stwierdzeniu zgod-

no`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Tar-

nów O”olski, ”rzyjętego uchwaJą Nr XIV/91/99 Rady 
Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 

1999 r., uchwala się, co nastę”uje:  

 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, 

przyjętego uchwaJą Nr XII/75/03 Rady Gminy  
w Tarnowie Opolskim z dnia 27 listopada 2003 r. 

- zwanego dalej planem. 

2. Obszar zmiany planu obejmuje teren o po-

wierzchni 1 ha, ”oJowony w ”óJnocnej czę`ci wsi 
Przywory, po zachodniej stronie ul. Wiejskiej, 

oznaczony w obowiązującym ”lanie symbolami RP 
(tereny rolnicze) i RO (uprawy ogrodnicze).  

 

§ 2.1. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

”rzeznaczenia czę`ci terenów rolniczych i terenu 
upraw ogrodniczych, oznaczonych w zmienianym 

planie odpowiednio symbolami RP i RO na teren 

obiektów ”rodukcyjnych i usJugowych, skJadów  
i magazynów, oznaczony symbolem 1 P/U, oraz 

okre`lenie dla tego terenu ustaleL, o których mo-

wa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

z zastrzeweniem ust. 2. 

2. W niniejszej uchwale nie okre`la się:  
1) terenów niewystę”ujących w obszarze 

zmiany planu a wymienionych w ustawie o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako 

obowiązkowy ”rzedmiot ”lanu miejscowego: tere-

nów górniczych, terenów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy oraz terenów sJuwących organizacji im-

prez masowych; 

2) szczegóJowych zasad i warunków scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci. 

 

§ 3.1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany ”la-

nu są: 
1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) oznaczenia na rysunku zmiany planu:  

a) granice zmiany planu, 

b) ”rzeznaczenie terenu okre`lone od”owiedni-

mi symbolami literowymi,  

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania ｦ `ci`le okre`lone (obowiązujące), 
d) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej, 
e) granice strefy ochrony ”o`redniej ujęcia wód 

podziemnych. 

2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy stano-

wią zaJączniki: 
1) zaJącznik nr 1 ｦ rysunek planu w skali 

1:1000, 

2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

§ 4.1. Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie ozna-

czają: 
1) przeznaczenie podstawowe albo podstawo-

wa funkcja terenu - ”rzewawające ”rzeznaczenie 

terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i 

symbolem literowym; 

2) obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ budynki 

i budowle ”omocnicze, gos”odarcze, garawe, silo-

sy, konstrukcje stalowe i oporowe, parkingi, wiaty 

i inne urządzenia (naziemne i ”odziemne) - związa-

ne z funkcją ”odstawową lub ”eJniące wobec niej 

sJuwebną rolę; 
3) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopusz-

czalne zbliwenie elewacji frontowej budynku do 
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krawędzi jezdni ”rzylegJej drogi; do”uszcza się 
”rzekroczenie linii zabudowy ”rzez wystające ele-

menty budynku (okapy, gzymsy, schody ze-

wnętrzne, ram”y) w zakresie dozwolonym ”rzez 
przepisy techniczno-budowlane regulujące wyma-

gane odlegJo`ci budynków od granic dziaJki; 
4) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko - ”rzedsięwzięcia zaliczone do 
takiego rodzaju w ”rze”isach ”rawa ochrony `ro-

dowiska, 

5) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktualne 

w czasie realizacji ustaleL zmiany ”lanu. 
2. Innych nazw i okre`leL uwyto w ”lanie  

w znaczeniu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne  
z zakresu: planowania i zagospodarowania prze-

strzennego, prawa budowlanego, prawa wodnego, 

”rawa ochrony `rodowiska, ochrony gruntów rol-

nych i le`nych, dróg ”ublicznych, gos”odarki od-

padami. 

 

ŚziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagos”oda-

rowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego, ”arametry i wskauniki ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 5.1. Ustala się teren oznaczony symbolem  

1 P/U, o przeznaczeniu podstawowym: teren obiek-

tów ”rodukcyjnych i usJugowych, skJadów i maga-

zynów.  
2. Na terenie okre`lonym w ust. 1 ustala się 

mowliwo`ć realizacji nastę”ujących ”rzedsięwzięć, 
s”eJniających szczegóJowe warunki zmiany ”lanu: 

1) lokalizację obiektów ”rodukcyjnych wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi; 

3) lokalizację obiektów usJugowych wraz  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

4) lokalizację skJadów i magazynów wraz  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

5) lokalizację dróg i ”laców komunikacji we-

wnętrznej oraz zjazdu z ul. Wiejskiej; 

6) budowę wewnętrznej infrastruktury tech-

nicznej, podziemnej i nadziemnej; 

7) ”rzebudowę, rozbudowę, wymianę i zmianę 
funkcji budynków i urządzeL na inne funkcje ”ro-

dukcyjne, usJugowe i skJadowo ｦ magazynowe;  

8) ”rzeznaczenie na wywej wymienione cele za-

chodniej czę`ci obszaru zmiany ”lanu, znajdującej 
się obecnie w zasięgu zagrowenia ”owodzią stulet-

nią, jest do”uszczalne ”od warunkiem ”odwywsze-

nia tego terenu do ”oziomu ”rzylegJej ulicy Wiej-

skiej, realizowanego nasypami kontrolowanymi -  

z mas ziemnych lub skalnych oraz od”adów obo-

jętnych w rozumieniu ”rze”isów ustawy o od”a-

dach. 

3. Śla terenów 1 P/U ustala się nastę”ujące za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nieprzekraczalna linia zabudowy kubaturowej 

od ”rzylegJej drogi wojewódzkiej (ul. Wiejskiej w 
Przyworach) - w odlegJo`ci nie mniejszej niw 8 m 
od krawędzi jezdni. 

2) Od innych granic terenu 1 P/U nalewy za-

chować odlegJo`ci zabudowy uwzględniające ob-

niwoną no`no`ć gruntów nasy”owych w strefie 
sztucznie uksztaJtowanej skar”y doliny Odry.   

3) Liczba kondygnacji nowej zabudowy maga-

zynowej, produkcyjnej i socjalnej - nie większa niw 
2 kondygnacja nadziemne w tym uwytkowe ”od-

dasze w stromym dachu. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej budynków (do 
okapu dachu) - do 4,0 m. 

5) Wysoko`ć konstrukcji i budowli niekubatu-

rowych, mierzona od powierzchni terenu do naj-

wywszego ”unktu budowli - do 10 m, większa 
wysoko`ć dopuszczalna tylko w przypadku po-

trzeb technologicznych, uzasadnionych w projek-

cie budowlanym. 

6) Geometria dachów budynków - dachy dwu-

s”adowe, o symetrycznym nachyleniu ”oJaci ”od 
kątem 20  - 30 , z gJówną kalenicą usytuowaną 
”rosto”adle lub równolegle do ulicy, do”uszcza się 
takwe dachy ”Jaskie i jednos”adowe o nachyleniu 

”oJaci do 12 .   

7) W zagos”odarowaniu terenu, o”rócz zabu-

dowy i urządzeL sJuwących funkcjom ”odstawo-

wym nalewy ”rzewidzieć: 
a) drogi wewnętrzne i ”arkingi z miejscami ”o-

stojowymi w liczbie odpowiedniej dla funkcji tere-

nu, równiew dla osób nie”eJnos”rawnych, 
b) zieleL urządzoną i izolacyjną na nie mniej niw 

5 % powierzchni terenu.  

8) Rów biegnący w kierunku ”óJnocnym ”rzez 
teren 1 P/U nalewy w razie ”otrzeby skanalizować 
albo ”rzenie`ć na zachodnią granicę terenu 1 P/U. 

9) Śo”uszczenie do uwytkowania obiektów skJa-

dowych, magazynowych i produkcyjnych warunkuje 

się wy”osaweniem terenu w systemy kanalizacyjne  

i wodociągowe, w tym ”rzeciw”owarowe sieci hy-

drantowe. 

 

§ 6.1. Ustala się tereny zieleni urządzonej ZP  

w otoczeniu sąsiedniego, zakJadowego ujęcia wód 
podziemnych.  

2. Na terenach zieleni urządzonej ZP uwzględ-

nić zieleL trawiastą, `rednią i wysoką, dostosowa-

ną do warunków siedliskowych i funkcji terenu. 

 

§ 7.1. Ustala się tereny wód ”Jynących, ozna-

czone symbolem W.  

2. W uwytkowaniu wód (W) nalewy stosować 
nastę”ujące zasady: 

1) koryto cieku utrzymywać w od”owiednim 
stanie, nie do”uszczać do niekontrolowanego za-

rastania, modernizować w razie ”otrzeby; 
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2) zachować i chronić istniejącą ro`linno`ć ”rzy-

korytową; 
3) zabrania się zanieczyszczania wód `ciekami 

oraz w inny s”osób; 
4) zabrania się grodzenia wód w odlegJo`ci mniej-

szej niw 1,5 m od brzegów oraz zakazywania lub 
uniemowliwiania ”rzechodzenia ”rzez ten obszar. 

 

RozdziaJ 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temu komunikacji 

 

§ 8.1. ObsJuga komunikacyjna terenu objętego 
zmianą ”lanu: zjazdem z drogi wojewódzkiej  
nr 423 relacji Opole ｦ Kędzierzyn Koule, oraz dro-

gą wewnętrzną KDW.  

2. Parametry techniczne zjazdu i skrzywowania 
drogi wewnętrznej KDW z drogą wojewódzką po-

winny od”owiadać wymaganiom od”owiednich 
”rze”isów o drogach ”ublicznych. 
3. Parametry techniczne drogi wewnętrznej 

KDW i dróg zakJadowych nalewy dostosować do 
”ojazdów, których dojazd do dziaJki jest koniecz-

ny, ”owinny ”onadto umowliwiać awaryjny ”rze-

jazd samochodami ”owarniczymi. 
 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów infrastruktury technicznej 
 

§ 9. Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 
zmiany ”lanu w wodę:  

1) źao”atrzenie w wodę dla celów bytowych  
i ”rzeciw”owarowych - z istniejącej sieci zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodę wsi Przywory w ciągu  
ul. Wiejskiej.  

2) Śodatkowe zao”atrzenie w wodę - dla celów 
”rodukcyjnych i ”rzeciw”owarowych - z zakJado-

wego ujęcia wody ”odziemnej (studni) na terenie 
WZ, sąsiadującym z obszarem zmiany ”lanu.  

 

§ 10. W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala 
się: 

1) Od”rowadzenie `cieków bytowo - gospodar-

czych - do kanalizacji sanitarnej wsi Przywory. 

2) Od”rowadzenie `cieków technologicznych 
(”rzemysJowych) z terenu skJadów, magazynów, 
obiektów ”rodukcyjnych i usJugowych - do sieci 

kanalizacyjnej o której mowa w ”unkcie 1, ”o 
u”rzednim ”odczyszczeniu w urządzeniach zakJa-

dowych w przypadku przekroczenia dopuszczal-

nych wskauników zanieczyszczenia. 

3) Odprowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych z dachów, dróg, ”laców manewrowych  
i miejsc postojowych - zakJadową kanalizacją 
deszczową do studni ”rzelewowej z odstojnikiem 
szlamowym i separatorem, zlokalizowanej na są-
siedniej dziaJce nr 1137/273, i dalej do rowu me-

lioracyjnego (W) w zlewni rzeki Odry.  

§ 11. Ustala się zao”atrzenie obszaru zmiany 

”lanu w energię elektryczną w zakresie niskich 
na”ięć - liniami napowietrznymi i kablowymi  

z istniejącej na terenie 1 P/U stacji transformato-

rowej 15/0,4  kV, oznaczonej symbolem Et. 

 

§ 12.1. Ustala się mowliwo`ć budowy na ob-

szarze zmiany planu sieci rozdzielczej gazu.  

2. Śo”uszcza się korzystanie z gazu ”Jynnego  
i innych ”aliw ”Jynnych w systemie bez”rzewodo-

wym, w tym magazynowanie wymienionych paliw 

w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, lokalizo-

wanych zgodnie z wymaganiami ”rze”isów szcze-

gólnych. 
 

§ 13. W zakresie zaopatrzenia obszaru zmiany 

”lanu w energię cie”lną - ”rzewiduje się ogrzewa-

nie z wJasnych uródeJ cie”Ja z zaleceniem stoso-

wania ekologicznych no`ników (”aliwa gazowe, 
olejowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych 

uródeJ cie”Ja, o”alanych ”aliwami staJymi. 
 

§ 14.1. W zakresie gospodarki odpadami sta-

Jymi ustala się: 
1) gromadzenie od”adów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na wy-

sy”isko obsJugujące gminę; 
2) ”rzechowywanie od”adów zaliczonych do 

niebezpiecznych - w wyznaczonych i odpowiednio 

zabezpieczonych miejscach na terenie 1 P/U lub na 

terenie macierzystego zakJadu;  
3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi od”adami 

”rzemysJowymi - niebez”iecznymi i innymi niw 
niebezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie-

przeznaczonymi do wywozu na wysy”isko obsJu-

gujące gminę - wedJug decyzji i uzgodnieL wJa`ci-

wych organów, wydanych na ”odstawie ”rze”i-

sów szczególnych. 
2. Masy ziemne i skalne ”rzywowone i ”rzemiesz-

czane w związku z realizacją inwestycji zgodnych  
z ustaleniami zmiany planu, w szczególno`ci wyko-

rzystane do ksztaJtowania ”owierzchni terenów in-

westycji, nie są traktowane jako od”ady w rozumie-

niu ustawy o od”adach ”od warunkiem we ich zasto-

sowanie nie spowoduje ”rzekroczeL wymaganych 
standardów jako`ci gleby i ziemi, o których mowa  
w ”rze”isach ”rawa ochrony `rodowiska. 

 

RozdziaJ 4 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody oraz zasa-

dy ochrony ”rzeciw”owodziowej i ”rzed zagrowenia-

mi związanymi z osuwaniem się mas ziemnych 

 

§ 15.1. Ustala się ogólne zasady ochrony `ro-

dowiska naturalnego, w szczególno`ci wód ”od-

ziemnych, elementu `rodowiska najbardziej zagro-

wonego na obszarze zmiany ”lanu - znajdującego 

się w granicach gJównych `ródlądowych zbiorni-

ków wód ”odziemnych: 
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a) gromadzących wody ”iętra triasowego  
w utworach szczelinowo - krasowych, G.Z.W.P. 

Nr 333 ｭźbiornik O”ole - źawadzkieｬ ｦ wymaga-

jący najwywszej ochrony zasobów wodnych, 

b) gromadzących wody ”iętra triasowego  
w utworach szczelinowo-porowych, G.Z.W.P.  

Nr 335 ｭźbiornik Kra”kowice - Strzelce O”olskieｬ ｦ 

wymagający wysokiej ochrony zasobów wodnych. 

2. W związku z uwarunkowaniami wymienionymi 

w ust. 1 zakazuje się na obszarze zmiany ”lanu:   

1) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni 

`cieków z wyjątkiem urządzeL ”odczyszczających 
`cieki ”rzed ich od”rowadzeniem do sieci i urzą-
dzeL kanalizacyjnych;  

2) w”rowadzania nieoczyszczonych `cieków do 
ziemi, wód ”odziemnych i ”owierzchniowych z za-

strzeweniem ustaleL rozdz. 3, dotyczących od”rowa-

dzania wód o”adowych i rozto”owych z ”owierzchni 
niezanieczyszczanych. 

3. Powierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem 
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami 

szkodliwymi, mogącymi ”rzenikać do gruntu i wód 
”odziemnych, nalewy uszczelnić i zabez”ieczyć ”rzed 
s”Jywem zanieczyszczeL na tereny ”rzylegJe. 

4. S”osób ”rowadzenia dziaJalno`ci skJadowej  
i ”rzemysJowej na terenie 1 P/U nalewy dostoso-

wać do nakazów i zakazów okre`lonych w decy-

zjach administracyjnych ustanawiających strefy 
ochronne ujęcia wody, zgodnie z ”rze”isami usta-

wy Prawo wodne. 

5. Śo”uszcza się lokalizowanie na terenie 1 P/U 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, ”od warunkiem zgodno`ci rodzaju  
i zakresu ”rzedsięwzięcia z ustalonym w ”lanie 
”rzeznaczeniem terenu, szczegóJowymi warunkami 
jego zabudowy i zagospodarowania oraz z ustalo-

nymi w planie zakazami i ograniczeniami. 

6. W terenach zabudowanych i w miejscach 

dostę”nych dla ludzi nalewy za”ewnić dotrzymanie 

do”uszczalnych ”oziomów natęwenia ”ól elektro-

magnetycznych, zgodnie z wymaganiami odpo-

wiednich ”rze”isów szczególnych.  
 

§ 16.1. Na obszarze zmiany ”lanu nie normuje się 
dopuszczalnych poziomów haJasu, jednak haJas do-

cierający z terenów 1 P/U do terenów zabudowy 

mieszkaniowej, sąsiadującej z obszarem planu, nie 

mowe ”rzekraczać ”oziomów do”uszczalnych, okre-

`lonych w ”rze”isie szczególnym dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami.  

2. źe względu na wymienione wywej uwarunko-

wania - uciąwliwe akustycznie urządzenia na terenie 

1 P/U nalewy lokalizować w odlegJo`ci nie mniejszej 
niw 50 m od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN, znajdującej się ”oza granicami ”lanu. 
 

§ 17.1. W przypadku ustanowienia w obszarze 

”lanu terenów i obiektów objętych ”rawnymi for-

mami ochrony ”rzyrody, nalewy stosować s”osoby 

ich ochrony okre`lone w od”owiednich ”rze”isach 
odrębnych i decyzjach. 

2. Szczątki ro`lin lub zwierząt odkryte w trakcie 
robót ziemnych ”odlegają ochronie na mocy ”rze”i-

sów szczególnych; w razie ich odkrycia nalewy 
wstrzymać roboty mogące je uszkodzić oraz nie-
zwJocznie ”owiadomić o tym Wojewódzkiego Kon-

serwatora Przyrody lub Wójta Gminy Tarnów O”olski.  

 

§ 18.1. Czę`ć terenu 1 P/U, planowana do 

”odwywszenia nasy”ami ziemnymi, znajduje się  
w obniweniu dolinnym Odry, w obszarze zagrowe-

nia ”owodzią stuletnią (Q1), od”owiadającym za-

sięgowi katastrofalnej powodzi w 1997 r. 

2. Na obszarze wymienionym w ust. 1 nalewy 
stosować zabiegi ”rzeciwdziaJające rozmyciu na-

sy”ów ”rzez wody ”owodziowe - odpowiednie 

uformowanie i zagęszczenie nasy”ów oraz zwartą 
obudowę ro`linną skar”y.  

 

§ 19.1. W obszarze zmiany ”lanu wystę”ują te-

reny zagrowone osuwaniem się mas ziemnych, do 

których zaliczają się ”lanowane strome skarpy - 

uksztaJtowane z gruntów nasy”owych ”od kątem 
większym niw 20 ; zagrowenie osuwiskami mowe 
”otęgować nadmierne obciąwenie statyczne (bu-

dowlami) i dynamiczne (transport, wibracje prze-

mysJowe) szczególnie w okresach nasilonych o”a-

dów atmosferycznych i rozto”ów oraz w miej-

scach ”ozbawionych okrywy ro`linnej.   

2. W strefie zagroweL osuwiskowych obowiązuje 

szczegóJowe roz”oznanie geologiczno - inwynierskie 

”rzed s”orządzeniem ”rojektu budowlanego. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 20. W razie ujawnienia w czasie robót bu-

dowlanych i ziemnych ”rzedmiotu, co do którego 
istnieje ”rzy”uszczenie we jest on zabytkiem, nale-

wy niezwJocznie zawiadomić O”olskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytków w O”olu  
a jeweli nie jest to mowliwe - Urząd Gminy w Tar-

nowie O”olskim oraz zabez”ieczyć znalezisko  
i wstrzymać roboty mogące je uszkodzić - do cza-

su wydania od”owiednich zarządzeL.   
 

ŚziaJ III 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

 

RozdziaJ 1 

S”osób i termin tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i zagos”odarowania terenów 

 

§ 21. Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, te-

reny nim objęte nalewy uwytkować w dotychcza-

sowy sposób, ”od warunkiem we uwytkowanie to 
nie jest s”rzeczne z ”rze”isami odrębnymi. 
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RozdziaJ 2 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci 
 

§ 22. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki ”rocentowe dla naliczenia jedno-

razowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:  

1) tereny obiektów ”rodukcyjnych i usJugo-

wych, skJadów i magazynów 1 P/U - 20%; 

2) tereny wód ”Jynących WS - 20%; 

3) tereny zieleni urządzonej ZP - 20%. 

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

 

§ 23. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Przywory, ”rzyjęty uchwaJą Nr VI/ 
32/03 Rady Gminy Tarnowie Opolskim z dnia 27 

marca 2003 r. traci moc w obszarze objętym ni-

niejszą uchwaJą. 
 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Tarnów O”olski. 
 

§ 25. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronach internetowych Gminy Tarnów O”olski. 

 

§ 26. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa O”olskiego. 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
Rudolf Urban 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXX/215/09 

 Rady Gminy Tarnów O”olski  
z dnia 22 czerwca 2009 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, 

obejmującej teren obiektów ”rodukcyjnych i usJugo-

wych, skJadów i magazynów, w okresie jego wyJo-

wenia do ”ublicznego wglądu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 z ”óun. zm.) ｦ po za”oznaniu się z informacją 
Wójta Gminy Tarnów O”olski o braku uwag wnie-

sionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory 

w okresie jego wyJowenia do ”ublicznego wglądu, 
Rada Gminy Tarnów O”olski rozstrzyga nastę”ują-
co:  

 

1. Wójt Gminy Tarnów O”olski ”rzedJowyJ Radzie 

Gminy informację, we w okresie wyJowenia do ”u-

blicznego wglądu ”rojektu zmiany miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, 

nie wniesiono wadnych uwag do tego ”rojektu.  
2. Rada Gminy w Tarnowie Opolskim, wobec 

braku uwag ｦ odstę”uje od rozstrzygnięcia w za-

kresie o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXX/215/09 

 Rady Gminy Tarnów O”olski  
z dnia 22 czerwca 2009 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne Gminy Tarnów O”olski, za”isa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodaro-

wania wsi Przywory, obejmującej teren obiektów 
”rodukcyjnych i usJugowych, skJadów i magazy-

nów oraz o zasadach ich finansowania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.), w związku z art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2001 r. Nr 142, 
”oz. 1591 z ”óun. zm.), art. 167 ust. 2 ”kt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

”ublicznych (Śz. U. Nr 249, ”oz. 2104 z ”óun. 
zm.) ｦ Rada Gminy Tarnów O”olski, ”rzyjmuje 
nastę”ujące rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

stanowiących zadania wJasne Gminy Tarnów 
Opolski: 

 

1. W obszarze objętym zmianą miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, 

nie wystę”ują inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, stanowiące zadania wJasne Gminy Tar-

nów O”olski. 
2. Rada Gminy w Tarnowie O”olskim, uwzględ-

niając ”owywsze - odstę”uje od rozstrzygnięcia  
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
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