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UCHWAIA NR XXXVIIł262/09 

 RAŚŹ GMINŹ TARNÓW OPOLSKI 

 

 z dnia 21 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. 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. 

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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 

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

waniu 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 

poz. 880), oraz uchwaJ Rady Gminy w Tarnowie 
Opolskim: - Nr XVI/127/08 z dnia 10 kwietnia 

2008 r. - Nr XVII/129/08 z dnia 12 maja 2008 r. 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Tarnów O”olski, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XIV/91/99 Rady Gminy w Tarnowie 
O”olskim z dnia 30 grudnia 1999 r., uchwala się 
co nastę”uje: 

 

ŚźIAI I. PRźśPISŹ OGÓLNś  
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Tarnów 
O”olski, ”rzyjętego uchwaJą Nr XII/75/03 Rady 
Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 27 listopada 

2003 r. - zwanego dalej planem.  

2. źmianą ”lanu obejmuje się:  
1) przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

10 wyodrębnionych terenów, ”oJowonych w rów-
nych miejscach Tarnowa Opolskiego, wskaza-

nych na rysunkach zmian planu w skali 1:1000;  

2) od”owiednią czę`ć ustaleL ogólnych  
i szczegóJowych w zakresie:  

a) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych  

b) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji,  

c) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, w tym usta-

leL szczegóJowych w zakresie gos”odarki `cie-

kami,  

d) zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrody,  
e) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków,  
f) zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci.  
3) ”rze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe.  
3. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są za-

Jączniki:  
1) zaJączniki nr 1 ｦ 7, rysunki zmiany planu w 

skali 1:1000, oznaczone jako rys. 1 ｦ rys. 7,  

2) zaJącznik nr 8 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,  

3) zaJącznik nr 9 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania.  

 

§ 2.1. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

”rzeznaczenia, zasad obsJugi komunikacyjnej oraz 
warunków zabudowy i zagos”odarowania:  

1) terenu ”rzedstawionego na rys. 1, ”oJowo-

nego w rejonie ulic: Gen. Zawadzkiego, Celnej, 

FioJkowej, Tuli”anowej, SJonecznikowej, Rówanej  
i Krokusowej, oznaczonego wcze`niej jako teren 
s”ecjalistycznej ”rodukcji zwierzęcej (RP), teren 
dziaJalno`ci gos”odarczej (ŚG), teren zieleni izola-

cyjnej (ZI), teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej (MN), teren lasów (LS), teren stacji 
transformatorowej (ET); zmiana przeznaczenia na: 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN-1, tereny elektroenergetyki (stacji transforma-

torowych) ET, teren lasów ZL;  

2) terenu ”rzedstawionego na rys. 1, ”oJowo-

nego u wylotu ulic Kani, Le`nej i Kwiatowej, 
oznaczonego wcze`niej jako teren s”ecjalistycznej 
”rodukcji zwierzęcej (RP), teren dziaJalno`ci go-

spodarczej (DG), teren stacji transformatorowej 

(ET); zmiana przeznaczenia na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN-2, ;  

3) terenu ”rzedstawionego na rys. 2, ”oJowo-

nego ”omiędzy ulicami: Nakielską, Cmentarną, 
PowstaLców _ląskich, oznaczonego wcze`niej 
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej (MN), teren usJug komercyjnych (UC), teren 

uwytków rolnych i ogrodów (R); zmiana ”rzezna-
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czenia na teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej MN-3 i teren usJug U-1;  

4) terenu ”rzedstawionego na rys. 2, ”oJowo-

nego ”rzy zbiegu ulic PowstaLców _ląskich  
i Ogórkowej, oznaczonego wcze`niej jako teren 
uwytków rolnych i ogrodów (R); zmiana ”rzezna-

czenia na teren zabudowy zagrodowej RM;  

5) terenu ”rzedstawionego na rys. 3, ”oJowo-

nego na za”leczu ul. _w. Marcina, oznaczonego 
wcze`niej jako teren uwytków rolnych i ogrodów 
(R); zmiana przeznaczenia na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN-4;  

6) terenu ”rzedstawionego na rys. 3, ”oJowo-

nego ”rzy ul. Ko”ernika, oznaczonego wcze`niej 
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej (MN), teren uwytków rolnych i ogrodów (R); 
zmiana przeznaczenia na teren sportu i rekreacji 

lub teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

US/MN;  

7) terenu ”rzedstawionego na rys. 4, ”oJowo-

nego w rejonie skrzywowania ul. Nowej i ul. Kora-

szewskiego, oznaczonego wcze`niej jako teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), 

teren usJug komercyjnych (UC), teren uwytków 
rolnych i ogrodów (R), teren lasów (LS), teren 
zieleni izolacyjnej (ZI); zmiana przeznaczenia na 

teren drogi lokalnej KDL w ”óJnocnym ”rzedJuwe-

niu obwodnicy Tarnowa Opolskiego, teren zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-5, teren 

usJug U-2, teren zieleni izolacyjnej ZI i zieleni 

urządzonej ZP;  

8) terenu ”rzedstawionego na rys. 5, ”oJowo-

nego przy zbiegu ul. ks. Klimasa i ul. Gen. Za-

wadzkiego, oznaczonego wcze`niej jako teren 
uwytków rolnych i ogrodów (R), teren s”ecjali-
stycznej ”rodukcji zwierzęcej (RP), teren zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN); zmiana 

przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN-6 oraz tereny rolnicze lub zie-

leni urządzonej R/ZP;  

9) terenu ”rzedstawionego na rys. 6, ”oJowo-

nego ”rzy drodze Jączącej ul. PowstaLców _l.  
z ul. Cmentarną, oznaczonego wcze`niej jako 
teren uwytków rolnych i ogrodów (R); zmiana 
przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN-7;  

10) terenu przedstawionego na rys. 7, ”oJowo-

nego ”rzy ul. Śworcowej, oznaczonego wcze`niej 
jako teren uwytków rolnych i ogrodów (R); zmiana 
”rzeznaczenia na teren usJug U-3.  

2. Śla terenów wymienionych w ust. 1 okre-

`lono nowe ustalenia, o których mowa w art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

z wyJączeniem zagadnieL nie wystę”ujących  
w obszarach zmiany planu a wymienionych  

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym jako obowiązkowy ”rzedmiot ”la-

nu miejscowego: terenów górniczych, terenów 

rehabilitacji istniejącej zabudowy, terenów nara-

wonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, terenów 
zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych, tere-

nów rehabilitacji istniejącej zabudowy, terenów 
wymagających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą 
uchwaJą, dotyczącym s”osobu zagos”odarowania 
terenów wymienionych w ust. 1, ich obsJugi ko-

munikacyjnej i infrastrukturalnej - obowiązują 
nadal odpowiednie ustalenia zmienianego planu.  

 

§ 3.1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany 

”lanu są:  
1) tre`ć niniejszej uchwaJy,  
2) oznaczenia na rysunkach zmiany planu:  

a) granice zmian planu,  

b) ”rzeznaczenie terenów, okre`lone od”o-

wiednimi symbolami literowymi,  

c) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania ｦ `ci`le okre`lone (obowiązujące),  
d) granice strefy ochrony ”o`redniej ujęcia 

wód ”odziemnych.  
2. Linie rozgraniczające i linie ”odziaJów we-

wnętrznych, okre`lone w obja`nieniach rysunków 
planu jako orientacyjne, mogą być korygowane  
w uzasadnionych ”rzy”adkach, w s”osób nie 
zmieniający ”rzyjętych rozwiązaL urbanistycznych 
albo w zakresie dopuszczonym w odpowiednich 

”rze”isach szczegóJowych zmiany ”lanu.  
3. Śo”uszcza się dokonywanie ”odziaJów nie-

ruchomo`ci gruntowych takwe w innych miej-

scach niw wskazano na rysunkach zmiany ”lanu 
pod warunkiem zachowania ustalonego w planie 

podstawowego lub dopuszczonego przeznaczenia 

terenu, dostę”u kawdej z wydzielonych dziaJek do 
drogi publicznej oraz wyznaczenia granic i rozmia-

rów nowych dziaJek w s”osób umowliwiający ich 
zabudowę i zagos”odarowanie zgodne z od”o-

wiednimi warunkami zmiany ”lanu i ”rze”isów 
szczególnych.  

 

§ 4.1. W granicach zmiany planu przeznacza 

się na cele niele`ne grunty le`ne objęte zgodą 
Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Natural-

nych i Le`nictwa nr P - 2-2120/156/89 z dnia 

12.02.1990 r. (dziaJka 177/2 oraz fragmenty 
dziaJek nr 177/1 i 159/2 w obrębie Tarnów O”ol-

ski, o Jącznej ”owierzchni 1,0 ha).  
2. PozostaJe tereny ”rzeznaczone do zainwe-

stowania, ”osiadają zgody na przeznaczenie na 

cele nierolnicze wymienione w zmienianym planie 

albo ich nie wymagają.  
3. Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, grun-

ty wymienione w ust. 1 i 2 nalewy uwytkować  
w dotychczasowy s”osób.  
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§ 5.1. Okre`lenia i nazwy uwyte w uchwale 

zmieniającej ”lan oznaczają:  
1) budynki i urządzenia towarzyszące ｦ bu-

dynki gospodarcze, budynki inwentarskie, budyn-

ki ”omocnicze, garawe, ogrody zimowe, wiaty, 
urządzenia techniczne naziemne i ”odziemne, 
”arkingi i inne urządzenia związane z funkcją te-

renu albo ”eJniące wobec niej sJuwebną rolę;  
2) front dziaJki - czę`ć dziaJki która ”rzylega do 

drogi z której odbywa się wjazd lub wej`cie na 
dziaJkę;  

3) elewacja frontowa - `ciana budynku znajdu-

jąca się najbliwej frontu dziaJki;  
4) linia zabudowy:  

a) obowiązująca - okre`lone w ”lanie usytu-

owanie elewacji frontowej budynku ”oJowonego 
najbliwej ”rzylegJej ulicy, względem linii rozgrani-

czającej tą ulicę; jest to równocze`nie linia nie-

”rzekraczalna dla ”ozostaJych budynków na 
dziaJce;  

b) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopusz-

czalne zbliwenie elewacji budynku do linii rozgra-

niczającej ”rzylegJą ulicę;  
c) istniejąca - linia wyznaczona przez elewacje 

frontowe budynków usytuowanych ”rzy tej samej 
drodze (ulicy) po obu stronach nowej zabudowy, 

przy czym:  

- w ”rzy”adku nierównej odlegJo`ci linii zabu-

dowy sąsiednich budynków od drogi mowna wy-

brać odlegJo`ć ”o`rednią; jeweli wyznaczona wg 
”owywszych zasad linia istniejącej zabudowy jest 
niezgodna z ”rze”isem szczególnym nalewy zasto-

sować się do wymagaL tego ”rzepisu;  

- do”uszcza się ustalenie innej linii zabudowy 
istniejącej w sąsiedztwie zabudowy zabytkowej, 
jeweli odstę”stwo zostanie od”owiednio uzasad-

nione w projekcie budowlanym;  

d) do”uszcza się ”rzekroczenie linii zabudowy 
o których mowa w ”unktach a, b, c, przez wysta-

jące elementy budynku (oka”y, gzymsy, balkony, 
schody zewnętrzne, tarasy, ram”y) w zakresie 
dozwolonym przez przepisy techniczno - budow-

lane dotyczące odlegJo`ci budynków od granic 
dziaJki;  

5) wysoko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 

wysoko`ć `ciany frontowej budynku mierzona od 
”oziomu terenu ”rzed gJównym wej`ciem :  

a) w budynku z dachem ”Jaskim - do górnej 
krawędzi elewacji frontowej Jącznie z attyką,  

b) w budynku ze stromym dachem - do najniw-
szej krawędzi ”oJaci dachu (oka”u) w elewacji 
frontowej;  

6) dach ”Jaski - dach o nachyleniu nie więk-

szym niw 12o;  

7) usJugi nieuciąwliwe - dziaJalno`ć w zakresie 
rzemiosJa, handlu i innych usJug, nie zaliczona do 
”rzedsięwzięć mogących zawsze i ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, oraz nie 

”owodująca uciąwliwo`ci na sąsiednich terenach 
zabudowy mieszkaniowej, w szczególno`ci :  

a) emisji haJasu o ”oziomie ”rzekraczającym 
normy okre`lone w ”lanie,  

b) ”rzekroczenia do”uszczalnych warto`ci stę-
weL substancji zanieczyszczających ”owietrze,  
w tym emisji nie”rzyjemnych za”achów,  

c) konieczno`ci korzystania z trans”ortu ”o-

jazdami o do”uszczalnej masie ”owywej 3,5 tony;  
8) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, aktualne w czasie reali-

zacji ustaleL ”lanu.  
2. Innych nazw i okre`leL uwyto w nin. uchwa-

le w znaczeniu obja`nionym w zmienianym ”lanie 
albo w ”rze”isach odrębnych.  

 

ŚźIAI II. PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś  
 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-

darowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
przestrzennego, parametry i wszkauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  

 

§ 6.1. Tereny oznaczone symbolami: od MN-1 

do MN-7 - przeznaczenie podstawowe: tereny 

planowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wraz z budynkami i urządzeniami towa-

rzyszącymi oraz ogrodami ”rzydomowymi.  
2. Dopuszczalne przeznaczenie oraz zmiany  

i uzu”eJnienia istniejącej zabudowy na terenach 
wymienionych w ust. 1:  

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), 

wymiana istniejących budynków mieszkalnych 
oraz budynków i urządzeL towarzyszących;  

2) budowa nowych obiektów i urządzeL towa-

rzyszących na dziaJkach zabudowanych;  
3) usJugi nieuciąwliwe ”rowadzone ”rzez wJa-

`ciciela nieruchomo`ci w lokalu uwytkowym, zaj-

mującym nie więcej niw 30% Jącznej ”owierzchni 
budynku mieszkalnego i towarzyszącego, usytu-

owanym w którym` z tych budynków.  
3. źabudowę terenów MN-1 do MN-7 realizo-

wać z zachowaniem niwej okre`lonych warunków 
w zakresie usytuowania, gabarytów i formy ar-

chitektonicznej budynków:  
1) linia zabudowy: wskazana na rysunkach 

zmiany ”lanu jako obowiązująca lub nie”rzekra-

czalna;  

2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków zgodne z wymaganiami 
”rze”isu szczególnego, ”rzy czym do”uszcza się:  

a) sytuowanie budynków `cianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych bez”o`rednio ”rzy grani-

cy jeweli wJa`ciciele sąsiadujących dziaJek budow-

lanych wystą”ią o ”ozwolenie budowlane na re-

alizację budynków tak samo usytuowanych,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 17 – 904 – Poz. 254 

 

o takiej samej wysoko`ci, ”odobnej funkcji oraz 
”odobnej geometrii dachu (t.zw. budynki bliunia-

cze), w takim ”rzy”adku nie do”uszcza się ”óu-
niejszej zmiany lokalizacji jednego z budynków,  

b) sytuowanie jednego wolnostojącego budyn-

ku gos”odarczego lub garawu o dJugo`ci nie więk-

szej niw 5,5 m oraz wysoko`ci (mierzonej wedJug 
wymagaL ”rze”isów techniczno-budowlanych) 

nie większej niw 3,0 m bez”o`rednio ”rzy granicy;  
3) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni dziaJki: nie większy niw 30%;  
4) wskaunik ”owierzchni czynnej biologicznie 

w stosunku do ”owierzchni dziaJki: nie mniejszy 
niw 50%, w ”rzy”adku lokalizowania na dziaJce 
usJug ｦ nie mniejszy niw 40%;  

5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: 

jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze 

uwytkowe;  
6) ”oziom ”odJogi ”arteru ustala się na wyso-

ko`ci 0,5 - 1,2 m od powierzchni terenu;  

7) wysoko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego (mierzoną wg ustaleL § 5 ust. 1  
”kt 5) ustala się jako kontynuację wysoko`ci 
elewacji frontowych sąsiednich budynków miesz-

kalnych, ”oJowonych ”rzy tej samej ulicy na dziaJ-
kach ”rzylegających do dziaJki zabudowywanej; 

w ”rzy”adku równych wysoko`ci do”uszcza się 
wybór wysoko`ci ”o`redniej; wysoko`ć elewacji 
frontowej budynku mieszkalnego, wznoszonego na 

dziaJce nie ”rzylegającej do innej dziaJki zabudo-

wanej przy tej samej ulicy - nie większa niw 4,3 m;  
8) szeroko`ć elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego ”owinna uwzględniać warunki do-

tyczące sytuowania budynków na dziaJce, usta-

lone w ”unkcie 2, nie mowe jednak ”rzekraczać 
16,0 m; do”uszcza się zwiększenie tej szeroko`ci 
do nie więcej niw 20,0 m w ”rzy”adkach gdy 

front dziaJki stanowi jej dJuwszy bok.  
9) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwu-

spadowy lub wielospadowy o symetrycznym 

nachyleniu ”oJaci ”od kątem 25o - 45o, pokryty 

dachówką lub ”odobnym materiaJem;  
10) usytuowanie gJównej kalenicy budynku 

mieszkalnego: w ”ierwszym budynku dla którego 
wydano ”ozwolenie na budowę ”rzy danej ulicy - 
równolegJe lub ”rosto”adJe do dJuwszych granic 
dziaJki; w kolejnych budynkach mieszkalnych 
realizowanych ”rzy tej samej ulicy obowiązuje 
usytuowanie jednej z kalenic takie jak w pierw-

szym budynku;  

11) s”osób do`wietlenia ”oddasza: oknami  
w `cianach szczytowych, lukarnami, oknami ”o-

Jaciowymi; zaleca się jednolity s”osób do`wietle-

nia ”oddasza w ciągach zabudowy ”rzy tej samej 
ulicy;  

12) do”uszcza się budowę na dziaJce nie wię-
cej niw dwóch budynków towarzyszących jedno-

kondygnacyjnych z dachem stromym dwuspado-

wym, wielos”adowym lub ”Jaskim, w tym garawu 

jedno lub dwustanowiskowego, o wysoko`ci 
mniejszej niw budynku mieszkalnego; budynki te 
mowna realizować jako wolnostojące lub zJączone 
z budynkiem mieszkalnym; wystrój zewnętrzny  
i materiaJ ”okrycia dachów budynków towarzy-

szących dostosować do budynku mieszkalnego;  
13) do”uszcza się usJugi nieuciąwliwe ”rowadzo-

ne ”rzez wJa`ciciela nieruchomo`ci w lokalu uwyt-

kowym zajmującym nie więcej niw 30% Jącznej 
”owierzchni budynku mieszkalnego i towarzyszące-

go, usytuowanym w którym` z tych budynków;  
14) w ”rzy”adku lokalizowania usJug, ustala 

się obowiązek realizacji w granicach dziaJki od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla pojaz-

dów, wedJug ustaleL § 13;  
15) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeL 

monolitycznych (bez ”rze`witów) wzdJuw fronto-

wej granicy dziaJki, wymagana ”owierzchnia 
”rze`witów ogrodzenia ”owywej wysoko`ci 0,6 m 
ｦ nie mniejsza niw 25%, wysoko`ć ogrodzenia 
dziaJki - nie większa niw 1,8 m, zalecana - 1,2 m.  

 

§ 7.1. Tereny oznaczone symbolem RM - prze-

znaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagro-

dowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych  

i hodowlanych wraz z budynkami, urządzeniami 
towarzyszącymi, ogrodami i sadami, z udziaJem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Dopuszczalne przeznaczenie oraz zmiany  

i uzu”eJnienia istniejącej zabudowy na terenach 
wymienionych w ust. 1:  

1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), 

wymiana istniejących budynków mieszkalnych 
oraz budynków i urządzeL towarzyszących;  

2) budowa nowych obiektów i urządzeL towa-

rzyszących na dziaJkach zabudowanych;  
3) usJugi nieuciąwliwe ”rowadzone ”rzez wJa-

`ciciela nieruchomo`ci.  

3. W zabudowie zagrodowej RM obowiązują 
zakazy i ograniczenia:  

1) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco w”Jynąć na `rodowisko;  

2) ograniczenie wielko`ci chowu i hodowli 
zwierząt do 5 ŚJP (duwych jednostek ”rzeliczenio-

wych wedJug ”rze”isu szczególnego) oraz obowią-
zek za”ewnienia od”owiednich warunków utrzy-

mania zwierząt i stosowania ”re”aratów zmniej-

szających wytwarzanie substancji zJowonnych;  
3) zakaz chowu i hodowli zwierząt futerko-

wych mięsowernych.  
4. Nową zabudowę oraz wymianę i rozbudowę 

(nadbudowę) budynków na terenie RM nalewy 
realizować z zachowaniem niwej okre`lonych wa-

runków w zakresie usytuowania, gabarytów  
i geometrii dachów:  

1) linia zabudowy: wskazana na rysunku 

zmiany planu jako nieprzekraczalna;  
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2) od ”ozostaJych granic dziaJki nalewy zacho-

wać odlegJo`ci budynków zgodne z wymaganiami 
”rze”isów szczególnych, ”rzy czym do”uszcza 
się:  

a) sytuowanie budynków `cianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych bez”o`rednio ”rzy grani-

cy jeweli wJa`ciciele sąsiadujących dziaJek budow-

lanych wystą”ią o ”ozwolenie budowlane na re-

alizację budynków tak samo usytuowanych,  
o takiej samej wysoko`ci, ”odobnej funkcji oraz 
”odobnej geometrii dachu (t.zw. budynki bliunia-

cze), w takim ”rzy”adku nie do”uszcza się ”óu-
niejszej zmiany lokalizacji jednego z budynków,  

b) sytuowanie jednego wolnostojącego budyn-

ku gos”odarczego lub garawu o dJugo`ci nie więk-

szej niw 5,5 m oraz wysoko`ci (mierzonej wedJug 
wymagaL ”rze”isów techniczno-budowlanych) 

nie większej niw 3,0 m bez”o`rednio ”rzy granicy;  
3) budynek inwentarski oraz `ciana budynku 

gospodarczego z otworami okiennymi lub 

drzwiowymi nie mogą być sytuowane w odlegJo-

`ci mniejszej niw 8,0 m od budynków mieszkal-

nych oraz budynków uwyteczno`ci ”ublicznej;  
4) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni dziaJki oraz wskaunik ”o-

wierzchni czynnej biologicznie: nie normuje się;  
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: 

nie większa niw dwie kondygnacje nadziemne ”lus 
”oddasze uwytkowe;  

6) wysoko`ć budynków gos”odarczych i in-

wentarskich oraz budowli rolniczych - do 8,0 m 

od ”owierzchni terenu, do”uszcza się wysoko`ć 
większą tylko w ”rzy”adkach uzasadnionych ”o-

trzebami technologicznymi;  

7) ”oziom ”odJogi ”arteru budynku mieszkal-

nego - ustala się na wysoko`ci 0,5 - 1,2 m od 

powierzchni terenu;  

8) szeroko`ć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego: nie większa niw 20,0 m, ”owinna 
”onadto uwzględniać warunki dotyczące sytuowa-

nia budynków na dziaJce, ustalone w ”unkcie 2;  
9) geometria dachu budynku mieszkalnego: 

dach stromy, dwuspadowy lub wielospadowy  

o symetrycznym nachyleniu ”oJaci ”od kątem 
25o- 45o, ”okryty dachówką lub ”odobnym mate-

riaJem; usytuowanie gJównej kalenicy: równolegJe 
lub ”rosto”adJe do dJuwszych granic dziaJki; nie 
do”uszcza się dachów stromych jednos”adowych 
(”ul”itowych) i dachów o niesymetrycznym na-

chyleniu ”oJaci;  
10) do`wietlenie ”oddasza: oknami w `cia-

nach szczytowych, lukarnami, oknami ”oJacio-

wymi;  

11) zabudowę gos”odarczą dostosować ce-

chami i stylem do budynku mieszkalnego, od-

stę”stwa do”uszcza się w ”rzy”adkach uzasad-

nionych potrzebami technologicznymi;  

12) w ”rzy”adku lokalizowania usJug, ustala 
się obowiązek realizacji w granicach dziaJki od-

powiedniej liczby miejsc postojowych dla pojaz-

dów, wedJug ustaleL § 13.  
 

§ 8.1. Tereny oznaczone symbolami od U-1 do 

U-3, ”rzeznaczenie ”odstawowe: zabudowa usJu-

gowa - usJugi komercyjne i ”ubliczne.  
2. Na terenach usJug U do”uszcza się:  
1) budowę nowych obiektów usJugowych oraz 

obiektów i urządzeL towarzyszących, wzbogaca-

jących funkcję ”odstawową, z wykluczeniem 
”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko oraz obiektów handlo-

wych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²;  
2) ”rzebudowę i remonty budynków istnieją-

cych;  

3) mowliwo`ć realizacji wydzielonych pomiesz-

czeL mieszkalnych dla ”otrzeb wJa`ciciela i ”ra-

cowników;  
4) mowliwo`ć zmiany funkcji istniejących bu-

dynków i urządzeL na inne funkcje usJugowe,  
z wykluczeniami jak w punkcie 1).  

3. Na terenach usJug U obowiązują nastę”ują-
ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne lub obo-

wiązujące, wedJug ustaleL rysunków zmiany ”la-

nu;  

2) wskaunik ”owierzchni zabudowy w stosun-

ku do ”owierzchni dziaJki: nie normuje się;  
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niw 20 % ”owierzchni dziaJki, 
niwszy wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej 
do”uszcza się jeweli zostanie od”owiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) nowe budynki ”owinny nawiązywać gaba-

rytami i architekturą do otaczającej zabudowy, z 
uwzględnieniem wymagaL technologicznych, 
związanych z funkcją zabudowy;  

5) liczba kondygnacji ｦ jedna kondygnacja 

nadziemna ”lus ”oddasze uwytkowe;  
6) ”oziom ”odJogi ”arteru ustala się na wyso-

ko`ci 0,5 - 1,0 m od powierzchni terenu, z wy-

jątkiem ”rzy”adków gdy ze względów technolo-

gicznych wymagany jest inny poziom;  

7) szeroko`ć elewacji frontowej budynków: 
nie ustala się;  

8) dachy budynków: strome, dwus”adowe lub 
wielos”adowe o symetrycznym nachyleniu gJów-

nych ”oJaci ”od kątem 25o - 45o, pokryte da-

chówką lub ”odobnym materiaJem, do”uszcza się 
takwe dachy ”Jaskie;  

9) w granicach dziaJki nalewy urządzić od”o-

wiednią liczbę miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów, 
wedJug od”owiednich ustaleL § 13;  

10) w realizacji obiektów usJugowych 
uwzględnić konieczno`ć ich ”rzystosowania do 
korzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawne.  
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§ 9.1. Teren oznaczony symbolem US/MN - 

przeznaczenie podstawowe: teren sportu i rekre-

acji, teren imprez kulturalnych i masowych z za-

budową i urządzeniami towarzyszącymi; ”rzezna-

czenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna na czę`ci lub caJo`ci terenu.  
2. Ustala się warunki i szczegóJowe zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu US/MN 

przy realizacji przeznaczenia podstawowego (US):  

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy obiektów 
kubaturowych - 6 m od linii rozgraniczających 
”rzylegJe ulice,  

2) liczba kondygnacji budynków: jedna kondy-

gnacja nadziemna ”lus ”oddasze uwytkowe,  
3) dachy budynków - strome, dwuspadowe 

lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

gJównych ”oJaci ”od kątem 25o - 45o, dopuszcza 

się takwe dachy ”Jaskie;  
4) wysoko`ć obiektów niekubaturowych ｦ nie 

większa niw 12 m;  
5) formę zabudowy, elewacje, elementy 

`cienne i dachowe, ogrodzenia - stosować zgod-

nie z regionalnymi tradycjami, z uwzględnieniem 
wymagaL związanych z funkcją terenu;  

6) wielko`ć ”owierzchni zabudowy, szeroko`ci 
elewacji frontowych oraz geometrię dachów: 
dostosować do funkcji obiektu;  

7) udziaJ ”owierzchni czynnej biologicznie: nie 
normuje się;  

8) w zagos”odarowaniu terenów uwzględnić 
w miarę ”otrzeb i mowliwo`ci:  

a) boiska do gier sportowych,  

b) kubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne  

i higieniczno-sanitarne,  

c) zieleL urządzoną z elementami maJej archi-

tektury,  

d) drogi wewnętrzne i ”arkingi;  
9) ”rzewidzieć urządzenia odwadniające, za-

”ewniające s”rawne od”rowadzanie wód o”ado-

wych i roztopowych z nawierzchni boisk oraz 

szczelnych nawierzchni dróg wewnętrznych  
i ”arkingów;  

10) do obiektów s”ortowo-rekreacyjnych po-

winny być do”rowadzone utwardzone doj`cia  
o minimalnej szeroko`ci 1,5 m, ”rzystosowane do 
korzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawne, ”oru-

szające się na wózkach;  
11) doj`cia i otoczenie obiektów uwytkowa-

nych ”o za”adnięciu zmroku nalewy wy”osawyć  
w o`wietlenie elektryczne.  

3. W przypadku realizacji zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej obowiązują ustalenia doty-

czące terenów MN, okre`lone w § 6.  
 

§ 10.1. Teren oznaczony symbolem R/ZP - 

przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze; prze-

znaczenie do”uszczalne: tereny zieleni urządzonej 
- publicznej.  

2. Przy realizacji przeznaczenia podstawowego 

(R) obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odaro-

wania:  

1) zachowanie dotychczasowej funkcji terenu - 

”olowych u”raw rolniczych, sadów i ogrodni-

czych upraw gruntowych;  

2) utrzymanie w odpowiednim stanie istnieją-
cych zadrzewieL ”rzydrownych i sku”isk zakrze-

wieL `ród”olnych;  
3) utrzymanie w od”owiednim stanie rowów 

melioracyjnych i dróg gos”odarczych;  
4) do”uszcza się:  
a) prowadzenie sieci napowietrznych i pod-

ziemnych infrastruktury technicznej wraz z towa-

rzyszącymi urządzeniami, nie ”owodujące ko-

nieczno`ci uzyskiwania zgody na ”rzeznaczenie 
gruntów rolnych na cele nierolnicze,  

b) w”rowadzanie nowych zadrzewieL i za-

krzewieL `ród”olnych i ”rzydrownych - w zakresie 

nie zmieniającym ”odstawowej funkcji terenu.  

5) w przypadku realizacji przeznaczenia do-

puszczalnego ｦ zieleni urządzonej (ZP) obowiązują 
ustalenia ust. 3.  

3. Tereny oznaczone symbolami: ZP - tereny 

zieleni urządzonej (”ublicznej) oraz ZI - tereny 

zieleni izolacyjnej; tereny te nalewy ”rzeznaczyć 
na sz”alery drzew w ”oboczach terenów komuni-

kacji (ulic) oraz zieleL ”arkową i skwery z zielenią 
niską i `rednią, z uwzględnieniem wymagaL doty-

czących strefy kontrolowanej wzdJuw gazociągu 
śG Ø 25Ń 4 MPa, okre`lonych w § 24 ust. 2 
zmienianego planu.  

 

RozdziaJ 2 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych  

 

§ 11.1. W granicach zmiany ”lanu ustala się 
tereny przestrzeni publicznych, powszechnie do-

stę”nych:  
1) teren sportu i rekreacji US/MN w przypadku 

realizacji przeznaczenia podstawowego  

2) tereny komunikacji - drogi (ulice) publiczne 

KDD, teren zieleni urządzonej w ”rzy”adku realiza-

cji przeznaczenia dopuszczalnego na terenie R/ZP.  

2. W ksztaJtowaniu ”rzestrzeni ”ublicznych 
nalewy uwzględniać od”owiednie ustalenia szcze-

góJowe zmiany ”lanu dla terenów wymienionych 
w ust. 1, ”onadto ustala się mowliwo`ć, ”o uzy-

skaniu zezwolenia zarządcy drogi (ulicy) lub inne-

go terenu przestrzeni publicznej:  

1) w”rowadzania elementów maJej architektu-

ry, znaków informacyjnych, hydrantów, kabin 
telefonicznych, o`wietlenia i zieleni urządzonej - 

w dostosowaniu do warunków lokalnych;  
2) lokalizowania maJych obiektów usJugowych 

(handlowych, gastronomicznych, w tym ogród-

ków letnich) w obiektach o ”owierzchni w obry-
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sie zewnętrznym nie większej niw 15 m², nie wy-

magających ”ozwolenia budowlanego i nie ”owo-

dujących zagroweL bez”ieczeLstwa ruchu drogo-

wego;  

3) umieszczania reklam nie ”owodujących za-

growenia bez”ieczeLstwa ruchu drogowego, na 
no`nikach reklamowych o ”owierzchni nie więk-

szej niw 3 m², ”rzy zachowaniu odstę”u ”omiędzy 
”oszczególnymi no`nikami ｦ co najmniej 50 m; 

ograniczenie to nie dotyczy:  

a) terenu US/MN w przypadku realizacji prze-

znaczenia podstawowego,  

b) tablic reklamowych i informacyjnych zwią-
zanych bez”o`rednio z ”rzeznaczeniem terenów 
”rzylegających do ”rzestrzeni ”ublicznych.  

 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji  

 

§ 12.1. źewnętrzne i lokalne ”owiązania ko-

munikacyjne obszarów zmiany ”lanu za”ewniają 
drogi ”ubliczne o znaczeniu gminnym, z wyrów-
nieniem:  

1) KDL - odcinek planowanej drogi gminnej ｦ 

zachodniej obwodnicy Tarnowa Opolskiego wraz 

z wJączeniem do ”lanowanego obej`cia Tarnowa 
w ciągu drogi ”owiatowej nr 1712 O relacji Ozi-

mek - Przywory, planowana klasa drogi L - lokal-

na, dJugo`ć odcinka w granicach zmiany ”lanu ｦ 

0,52 km, szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
16,0 m. Śostę”no`ć na odcinku objętym zmianą 
planu - ograniczona do skrzywowaL z ul. Nową  
i ul. Koraszewskiego oraz z bocznych dróg dojaz-

dowych;  

2) KDD ｦ gminne drogi dojazdowe, istniejące  
i planowane, o nawierzchni twardej, przewidywa-

na klasa D - dojazdowa, szeroko`ć w liniach roz-

graniczających 10,0 m lub 8,0 m wedJug rysun-

ków zmiany ”lanu; dJugo`ć nowych dróg wyzna-

czonych dodatkowo na obszarach zmiany planu: 

1,14 km, dostę”no`ć nieograniczona.  
2. Uzu”eJniającą sieć obsJugi komunikacyjnej 

obszarów objętych zmianą ”lanu tworzą drogi 
wewnętrzne:  

1) gminne - ciągi ”ieszo-jezdne KP,  

2) drogi wewnętrzne KDW (dojazdowe, go-

spodarcze, rolnicze), w istniejących lub ”lanowa-

nych liniach rozgraniczających;  
3. Szeroko`ci nowych dróg wewnętrznych,  

w tym ciągów ”ieszo-jezdnych KP, okre`lają ry-

sunki zmiany planu.  

 

§ 13. Ustala się wskauniki liczby miejsc ”ar-

kingowych dla samochodów osobowych, wyma-

ganych w granicach objętych zmianą ”lanu tere-

nów usJug UUS oraz w przypadku realizowania 

usJug na terenach MN:  

1) 2 - 4 stanowiska /100 m² ”owierzchni 
uwytkowej, nie mniej niw 2 stanowiska w ”rzy-

”adku mniejszej ”owierzchni niw 100 m², lub:  
2) 2 - 3 stanowiska /10 osób jednocze`nie ko-

rzystających z usJug, nie mniej niw 2 stanowiska;  
3) liczba miejsc ”arkingowych dla ”ojazdów 

osób nie”eJnos”rawnych: 1 miejsce na kawdych 
12 miejsc parkingowych.  

 

§ 14. 1.  W obszarach zmiany planu przewidu-

je się ”o”rawę istniejących warunków komunika-

cji drogowej poprzez:  

1) budowę oraz remonty i ”rzebudowę gmin-

nych dróg ”ublicznych KDL, KDD i skrzywowaL  
w ciągu tych dróg - do uzyskania ”arametrów 
ustalonych klas, normowanych przepisem szcze-

gólnym, wedJug ustaleL § 12 i rysunków zmiany 

planu, z dopuszczeniem realizacji innego rozwią-
zania skrzywowaL ”lanowanej obwodnicy KŚL  
z ul. Nową i ul. Koraszewskiego;  

2) remonty i ”rzebudowę istniejących dróg 
wewnętrznych biewących ”otrzeb.  

2. W realizacji ”rzedsięwzięć wymienionych  
w ust. 1 nalewy uwzględnić:  

1) ”otrzeby osób nie”eJnos”rawnych, ”orusza-

jących się na wózkach inwalidzkich;  
2) ”otrzeby w zakresie dróg ”owarowych, 

zgodnie z wymaganiami ”rze”isów o ochronie 
”rzeciw”owarowej;  

3) ochronę akustyczną sąsiadujących terenów, 
na których obowiązują do”uszczalne ”oziomy 
haJasu.  

3. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidual-

nego z drogi ”ublicznej wymienionej w § 12 mowe 
nastą”ić ”o uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi 
w drodze decyzji administracyjnej, na warunkach 

okre`lonych w tej decyzji.  
 

§ 15.1. W liniach rozgraniczających ulic i dróg 
w obszarach zmiany ”lanu nalewy realizować, 
stosownie do lokalnych potrzeb, zgodnie z usta-

loną klasą drogi i jej ”arametrami:  
1) ruch koJowy;  
2) ruch rowerowy (`ciewki rowerowe w ”obo-

czach dróg ”ublicznych);  

3) ruch pieszy (chodniki);  

4) urządzenia obsJugi komunikacji zbiorowej 
(zatoki autobusowe, przystanki);  

5) infrastrukturę techniczną nie związaną bez-

”o`rednio z komunikacją drogową, w tym hydran-

ty ”rzeciw”owarowe;  
6) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrow-

ne, ”rze”usty, kanalizację deszczową);  
7) zieleL ”rzyuliczną.  
2. Infrastrukturę techniczną liniową nie zwią-

zaną z drogą - ”rzewody wodociągowe i kanaliza-

cyjne nalewy ”rowadzić w ukJadach ”odziemnych, 
przewody sieci elektroenergetycznej i telekomuni-

kacyjnej jako podziemne lub napowietrzne - na 
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warunkach uzgodnionych z wJa`ciwym zarządcą 
drogi i okre`lonych w stosownej decyzji.  
 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej  
 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia obszarów zmia-

ny ”lanu w energię elektryczną obowiązują od-

powiednie ustalenia planu zmienianego, z zastrze-

weniem we istniejące na”owietrzne linie elektro-

energetyczne E15kV, ”rzecinające kolizyjnie tere-

ny planowanego zainwestowania MN-1, MN-2, 

MN-5, U-2U-3 nalewy skablować na odcinkach 
kolizyjnych.  

 

§ 17. W zakresie zao”atrzenia obszarów zmia-

ny ”lanu w wodę obowiązują od”owiednie usta-

lenia planu zmienianego, przy czym:  

1) w miarę ”otrzeb ”rzewiduje się wymianę 
istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej oraz jej 

rozbudowę na terenach ”lanowanego zainwesto-

wania, z uwzględnieniem wymagaL w zakresie 
ochrony ”rzeciw”owarowej,  

2) do”uszcza się wykonywanie i eks”loatację 
dodatkowych ujęć wód ”odziemnych na obsza-

rach zmiany ”lanu ”o s”eJnieniu warunków ”rze-

widzianych w ”rze”isach szczególnych.  
 

§ 18. W zakresie gos”odarki `ciekowej na ob-

szarach zmiany ”lanu ustala się nastę”ujące za-

sady:  

1. Od”rowadzanie `cieków komunalnych - sie-

cią kanalizacji zbiorowej, grawitacyjną i grawita-

cyjno ｦ tJoczną, do międzygminnej oczyszczalni 

w Kosorowicach, przy czym:  

1) ”rzewiduje się budowę gJównych i rozdziel-

czych ”rzewodów sieci kanalizacyjnych wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi, z wyJączeniem 
stacji zlewnych `cieków;  

2) do”uszcza się:  
a) do czasu zrealizowania zbiorowego systemu 

kanalizacji budowę i czasowe korzystanie z bez-

od”Jywowych, szczelnych urządzeL do groma-

dzenia `cieków,  
b) budowę indywidualnych urządzeL do 

oczyszczania `cieków (oczyszczalni ”rzydomo-

wych) ze sto”niem biologicznym lub równorzęd-

nie skutecznym systemem oczyszczania `cieków, 
”od warunkiem we realizacja tych urządzeL nie 
naruszy ustaleL decyzji administracyjnych usta-

nawiających strefę ochronną ujęcia wód ”od-

ziemnych oraz nie będzie s”rzeczna z ”rze”isami 
odrębnymi, w szczególno`ci dotyczącymi:  

- ilo`ci `cieków oczyszczanych (nie więcej niw 
5 m³/dobę),  

- do”uszczalnych warto`ci wskauników zanie-

czyszczenia oczyszczonych `cieków, od”rowa-

dzanych do wód i ziemi,  

- minimalnej warstwy gruntu ”omiędzy miej-

scem w”rowadzania `cieków do ziemi a najwyw-
szym uwytkowym ”oziomem wodono`nym,  

- minimalnych odlegJo`ci elementów oczysz-

czalni od granic dziaJki, ulic i ciągów ”ieszych.  
2. Od”rowadzanie wód o”adowych i rozto”o-

wych:  

1) z terenów o nawierzchni utwardzonej - do 

sieci kanalizacji deszczowej - krytej i otwartej,  

z wyJączeniem ”owszechnego korzystania z ro-

wów odwadniających jezdnie ulic; docelowymi 
odbiornikami tych wód mogą być, o”rócz kanali-
zacji deszczowej, takwe studnie i rowy chJonne, 
pod warunkiem zastosowania na wylotach kanali-

zacji deszczowej odpowiednich urządzeL oczysz-

czających (odstojników szlamów i ”iasku, se”ara-

torów olejów),  
2) niezanieczyszczone wody opadowe i rozto-

powe z posesji zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i zabudowy zagrodowej - mogą być 
od”rowadzane do gruntu na wJasnym terenie,  
w s”osób nie ”owodujący zalewania nieruchomo-

`ci sąsiednich,  
3) do”uszcza się z od”rowadzenie niezanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych  
z dachów, dróg wewnętrznych oraz z ”arkingów 
o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 0,1 ha na tere-

nach usJug - do wód i gruntu na wJasnym terenie 
nieutwardzonym, ”od warunkiem s”eJnienia wy-

magaL ”rze”isów szczególnych dotyczących 
w”rowadzania `cieków do wód lub do ziemi  

3. Od”rowadzanie `cieków ”rzemysJowych - 

do sieci kanalizacji komunalnej, po uprzednim 

podczyszczeniu w urządzeniach zakJadowych  
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

wskauników zanieczyszczenia.  
 

§ 19. W zakresie zao”atrzenia obszarów zmia-

ny ”lanu w energię cie”lną obowiązują od”o-

wiednie ustalenia planu zmienianego, przy czym:  

1) ”rzewiduje się ogrzewanie z wJasnych uró-
deJ cie”Ja z zastosowaniem ekologicznych no`ni-

ków energii (”aliwa gazowe, olejowe, energia 
elektryczna) lub niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja 
o”alanych ”aliwami staJymi;  

2) do”uszcza się indywidualne korzystanie  
z gazu ”Jynnego i innych ”aliw ”Jynnych w sys-

temie bezprzewodowym, w tym magazynowanie 

wymienionych paliw w nadziemnych i podziem-

nych zbiornikach, lokalizowanych zgodnie z wy-

maganiami ”rze”isów odrębnych.  
 

§ 20. W zakresie telekomunikacji na obszarach 

zmiany ”lanu obowiązują odpowiednie ustalenia 

planu zmienianego.  

 

§ 21. W zakresie gos”odarki od”adami staJymi 
na obszarach zmiany ”lanu obowiązują od”owied-

nie ustalenia planu zmienianego, przy czym odpady 
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w ”ostaci mas ziemnych z wyko”ów budowlanych 
nalewy ”rzeznaczyć do ksztaJtowania ”owierzchni 
terenów inwestycji oraz do rekultywacji terenów 
zdegradowanych na terenie gminy.  

 

§ 22.1. Przewody podziemne sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, napowietrzne linie elektro-

energetyczne niskich na”ięć, na”owietrzne linie 
telekomunikacyjne oraz urządzenia i obiekty to-

warzyszące tym sieciom - nalewy sytuować  
w ”asach rozgraniczenia ulic i dróg, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcami dróg.  
2. Śo”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rzewodów 

o których mowa w ust. 1 wraz z urządzeniami  
i obiektami towarzyszącymi (n”. stacji transfor-

matorowych, ”rze”om”owni `cieków, szaf tele-

komunikacyjnych, kabin telefonicznych, pom-

”owni) a takwe nowych kablowych i napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych `redniego na”ię-
cia - na nieruchomo`ciach gruntowych sąsiadują-
cych z ulicami i drogami lub na terenach rolni-

czych R, w uzgodnieniu z wJa`cicielami tych nie-

ruchomo`ci.  
 

RozdziaJ 5 

źasady ochrony `rodowiska i przyrody  

 

§ 23. W zakresie zasad ochrony `rodowiska  
i ”rzyrody na obszarach zmiany ”lanu obowiązują 
ustalenia dotychczasowe, przy czym:  

1) okre`lenie: ｭ”rzedsięwzięcia mogące zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
zawsze wymagane jest s”orządzenie ra”ortu  
o oddziaJywaniu na `rodowiskoｬ zastę”uje się 
okre`leniem: ｭ”rzedsięwzięcia mogące zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowiskoｬ,  

2) okre`lenie: ｭ”rzedsięwzięcia mogące zna-

cząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
mowe być wymagane s”orządzenie ra”ortu o od-

dziaJywaniu na `rodowiskoｬ zastę”uje się okre-

`leniem: ｭ”rzedsięwzięcia mogące ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowiskoｬ,  

3) na obszarach zmiany ”lanu odstę”uje się od 
zakazu lokalizowania indywidualnych urządzeL do 
oczyszczania `cieków ustalonego w § 31 ust. 1 
”kt 3 ”lanu zmienianego, zastę”ując ten zakaz 
ustaleniami § 18 ust. 1 ”kt 2.b niniejszej uchwaJy,  

4) realizacja ”rzedsięwzięć wymienionych  
w ”unkcie 1 i 2 wymaga wcze`niejszego ”rze-

”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowisko 
w zakresie i w s”osób okre`lony w od”owiednich 
”rze”isach szczególnych,  

5) stwierdzone oddziaJywanie na `rodowisko 
”rzedsięwzięć wymienionych w ”unkcie 1 i 2 ”o-

winno być badane, monitorowane i analizowane  
w zakresie i z częstotliwo`cią wynikającą z ”rze”i-

sów szczególnych oraz decyzji administracyjnych; 

dotyczy to zwJaszcza oddziaJywaL na wody ”od-

ziemne, powietrze i klimat akustyczny,  

6) w § 31 ”lanu zmienianego do”isuje się na 
koLcu ustę” 4 o brzmieniu: ｭw strefach ochron-

nych ujęcia wód ”odziemnych ｭTarnów O”olskiｬ 
obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wymie-

nione w decyzji administracyjnej ustanawiającej 
te strefyｬ.  

 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony dzidzictwa kulturowego i za-

bytków, w tym terenów i obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie przepi-

sów szczególnych  
 

§ 24. W zakresie zasad ochrony `rodowiska 
kulturowego na obszarach zmiany ”lanu obowiązu-

ją od”owiednie ustalenia ”lanu zmienianego z na-

stę”ującymi zastrzeweniami:  
1. Lista obiektów zabytkowych wymienionych 

w zmienianym ”lanie ”odlega weryfikacji i ujęciu  
w gminnej ewidencji zabytków o której mowa  
w ”rze”isach ustawy o ochronie zabytków i o”iece 
nad zabytkami.  

2. źakres ochrony konserwatorskiej obiektów 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymaga 
zachowania bryJy obiektu i dachu co do ksztaJtu  
i rodzaju materiaJu, ”odziaJów w elewacji, formy 
stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architek-

tonicznego; prace projektowe, remontowe oraz 

zamiar rozbudowy i ”rzebudowy tych obiektów 
podlegają o”iniowaniu ”rzez organ konserwator-

ski - O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
źabytków.  

3. Wszelkie prace w obiektach zabytkowych  

i roboty ziemne na obszarach udokumentowanych 

stanowisk archeologicznych, oraz w ich bezpo-

`rednim otoczeniu, wymagają uzgodnienia z Wo-

jewódzkim Konserwatorem źabytków i uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego.  

4. Nawarstwienia kulturowe i przedmioty  

o cechach zabytku odkryte w trakcie robót ziem-

nych ”odlegają ochronie na mocy ”rze”isów 
szczególnych; w razie ich odkrycia nalewy 
wstrzymać roboty mogące je uszkodzić oraz nie-

zwJocznie zawiadomić O”olskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora źabytków lub Wójta Gminy 
Tarnów O”olski.  

 

RozdziaJ 7 

źasady i warunki scalania i podziaJu nierucho-

mo`ci  
 

§ 25.1. Scaleniem i ”odziaJem nieruchomo`ci 
nalewy objąć tereny ”rzeznaczone ”od ”lanowane 
zes”oJy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolami: MN-1 (czę`ć), MN-2, MN-3, 

MN-5, wraz z ulicami: KDL, KDD oraz drogami 

wewnętrznymi KDW i KP.  
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2. Wtórny ”odziaJ terenów wymienionych  
w ust. 1 nalewy ”rze”rowadzać zgodnie z ustale-

niami rysunku ”lanu, do”uszczalne są korekty 
granic oznaczonych w planie jako orientacyjne, 

nie zmieniające zasadniczych cech ”odziaJów 
projektowanych.  

3. W zakresie minimalnej powierzchni i szero-

ko`ci dziaJki zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej obowiązują od”owiednie ustalenia zmie-

nianego planu.  

4. SzczegóJowy zakres i kolejno`ć scaleL usta-

la Wójt Gminy Tarnów O”olski.  
 

ŚźIAI III. PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś I KOK-
COWE  

 

RozdziaJ ń 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i zagospodarowania terenów  
 

§ 26. Śo czasu zrealizowania ustaleL zmiany 
”lanu, tereny nim objęte nalewy uwytkować  
w dotychczasowy s”osób - jeweli to uwytkowanie 
nie jest s”rzeczne z ”rze”isami szczególnymi.  

 

RozdziaJ 2 

Stawki procentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomosci  

 

§ 27. 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 wymienio-

nej ustawy - w granicach terenów oznaczonych 
w planie symbolami:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej - MN 15 %;  

2) tereny zabudowy zagrodowej - RM 15 %;  

3) tereny zabudowy usJugowej - U 25 %;  

4) teren przeznaczenia alternatywnego, ozna-

czony jako - US/MN 5 %;  

5) teren sportu i rekreacji - US 5 %;  

6) tereny rolnicze ｦ R 5 %;  

7) tereny zieleni urządzonej - ZP 5 %  

8) teren przeznaczenia alternatywnego ozna-

czony jako - R/ZP 5 %;  

9) tereny zieleni izolacyjnej - ZI 5 %;  

10) tereny dróg ”ublicznych - KDL, KDD 5 %;  

11) tereny dróg wewnętrznych ｦ KDW, KP 5 %;  

12) tereny elektroenergetyki (stacje transfor-

matorowe) - ET 5 %;  

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe  
 

§ 28. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, stanowiącymi zadania wJasne 
gminy Tarnów O”olski, są w granicach zmiany 
planu:  

1) budowa, rozbudowa i przebudowa gmin-

nych dróg ”ublicznych: KDL KDD;  

2) ”rzebudowa gminnych dróg wewnętrznych 
KDW ciągów ”ieszo-jezdnych KP;  

3) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej;  
4) budowa sieci i urządzeL kanalizacji komu-

nalnej i deszczowej;  

5) urządzenie terenów zieleni ”ublicznej (ZP);  

6) budowa, rozbudowa i przebudowa obiek-

tów s”ortu i rekreacji na terenie US/MN.  

 

§ 29. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Tarnów O”olski, ”rzyjęty uchwaJą 
Nr III/16/02 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim  

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Śziennik Urzędowy 
Województwa O”olskiego Nr 12 z 2003 r. poz. 

314) traci moc w zakresie wskazanym niniejszą 
uchwaJą.  

 

§ 30. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Tarnów O”olski.  
 

§ 31. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronie internetowej Gminy Tarnów O”olski.  

 

§ 32. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

 Gminy Tarnów O”olski 
Rudolf Urban 

 

 

 

 

*ł Wojewoda Opolski wydaJ rozstrzygnięcie nadzor-

cze Nr IG.VI-NC-7042-02/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

stwierdzające niewawno`ć czę`ci niniejszej uchwaJy ｦ 

opublikowane pod poz. 258. 
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źaJącznik nr 1.1 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr ńŁ2 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr ńŁ3 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr ńŁ4 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 2Łń 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 2Ł2 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 4Łń 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 4Ł2 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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źaJącznik nr 5 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 17 – 921 – Poz. 254 

 

źaJącznik nr 6 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 17 – 922 – Poz. 254 

 

źaJącznik nr 7 

do UchwaJy nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 17 – 923 – Poz. 254 

 

źaJącznik nr 8 

do uchwaJy Nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Tarnów Opolski w okresie powtórnego wyJowe-

nia do publicznego wglądu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.) - ”o za”oznaniu się z informa-

cją Wójta Gminy Tarnów O”olski o braku uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Tarnów O”olski, okresie jego ”owtórnego wyJo-

wenia do ”ublicznego wglądu, Rada Gminy  
w Tarnowie Opolskim rozstrzyga co nastę”uje: 

 - Rada Gminy w Tarnowie Opolskim, wobec 

braku uwag  ｦ odstę”uje od rozstrzygnięcia  
w tym zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

źaJącznik nr 9 

do uchwaJy Nr XXXVII/262/09 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, stano-

wiących zadania wJasne Gminy Tarnów Opolski, 
zapisanych w zmianie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opol-

ski oraz o zasadach ich finansowania 

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 ze 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, poz. 1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ｦ 

Rada Gminy Tarnów O”olski ”rzyjmuje nastę”u-

jące rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, sta-

nowiących zadania wJasne Gminy Tarnów O”ol-

ski: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, ujęte w zmianie ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego wsi Tarnów O”olski, nalewące do 
zadaL wJasnych Gminy Tarnów O”olski obejmują 
budowę gminnych dróg o ”arametrach: 

1) klasy ｭŚｬ, o Jącznej dJugo`ci ok. 1350 mb, 
2) klasy ｭLｬ o dJugo`ci ok. 500 mb.  
i budowę sieci wodociągowej o dJugo`ci  oko-

Jo 1800 mb. 

2. Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 
zadaL gminnych w zakresie wymienionym  
w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”i-

sami o finansach publicznych:  

1) `rodki wJasne, fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;  

2) kredyty, ”owyczki ”referencyjne. 
3. Terminy realizacji inwestycji drogowych, 

wymienionych w ”unkcie 1 ustalane będą we-

dJug wieloletniego ”lanu inwestycyjnego Gminy 

Tarnów O”olski.  
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