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UCHWAIA NR VIł22ł2Ńń1 

RAŚY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

 

z dnia 21 marca 2011 r. 

 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów eks”loatacji  
kruszywa naturalnego w Przyworach gmŁ Tarnów O”olski 

 

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

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

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

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

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

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

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

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; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. 

Nr 24, ”ozŁ 124 oraz uchwaJy Nr XXXVIIł263ł2009 
Rady Gminy Tarnów O”olski z dnia 21 grudnia 
2009 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów eks”loatacji kruszywa naturalnego  
w Przyworach,  

- po stwierdzeniu we nie naruszono studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Tarnów O”olski, ”rzyjętego 
uchwaJą Nr XIVł91ł99 Rady Gminy w Tarnowie 
O”olskim z dnia 30 grudnia 1999 rŁ, uchwala się co 
nastę”uje:  

 
ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNE 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego terenów eks”loatacji kru-

szywa naturalnego w Przyworach - zwany dalej 

planem. 

2. Plan obejmuje obszary zamierzonej eksploata-

cji i ”rzeróbki kruszywa naturalnego we wschodniej 
czę`ci wsi Przywory, na ”ograniczu z wsią Miedzia-

na, w tym czę`ć udokumentowanych zJów ｭPrzywo-

ry 1ｬ i ｭPrzywory Pole BｬŁ 
 

§ 2Ł Integralną czę`ć niniejszej uchwaJy sta-

nowią zaJączniki: 
1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali  

                                                      1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - 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. 

 

§ 3Ł1. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach ”lanu jest integracja dziaJaL ”odejmowa-

nych na obszarach planowanego, odkrywkowego 

wydobywania i ”rzeróbki kruszywa naturalnego, 
zmierzających do: 

1) wykonania u”rawnieL okre`lonych w konce-

sjach na wydobywanie ko”alin ze zJów kruszywa 
naturalnego udokumentowanych w obszarze planu 

”rzy za”ewnieniu bez”ieczeLstwa ”owszechnego; 

2) racjonalnej rekultywacji i ”rzeksztaJceL te-

renów ”ogórniczych oraz terenów sąsiadujących; 
3) ochrony `rodowiska naturalnego i kulturo-

wego. 

2. Ustalenia ”lanu ”owinny być inter”retowane  
i realizowane w zgodzie z zasadami zrównowawo-

nego rozwoju i minimalizacji konfliktów ”rzestrzen-

nych. 

 

§ 4Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny  
i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w tre`ci 
”lanu niwej wymienionymi symbolami literowymi: 

1) tereny odkrywkowego wydobywania i prze-

róbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone doce-

lowo do rekultywacji w kierunku wodnym i le-

`nym ｦ PG; 

2) obrzewa wyrobisk górniczych (”asy ochron-

ne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo 

przeznaczone do rekultywacji jako tereny zieleni 

niskiej i krzewiastej ｦ ZN; 

3) tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych ｦ KDW; 

4) ”odziemny wodociąg tranzytowy ø 90 mm ｦ W; 

5) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej, ozna-

czone graficznie; 

6) usytuowanie punktu poboru wody do celów 
”rzeciw”owarowych, oznaczone graficznieŁ 

 

§ 5Ł1Ł Na terenach o których mowa w § 4, 
ustalono w planie: 

1) ”rzeznaczenie terenów i linie rozgraniczają-
ce tereny o równych funkcjach lub równych zasa-

dach zagospodarowania; 
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2) zasady i parametry ksztaJtowania odkrywko-

wych wyrobisk górniczych oraz kierunki rekultywa-

cji i zagospodarowania terenów ”ogórniczych; 
3) szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
4) warunki i s”osób zagos”odarowania mas 

ziemnych i skalnych usuwanych albo przemiesz-

czanych w związku z wydobywaniem ko”alin  
i ich ”rzerabianiem oraz w związku inwestycjami 
realizowanymi na obszarze planu; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie prze”isów szczególnych; 

6) zasady realizacji systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej; 

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz uwytkowania terenów; 

8) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
10) stawki ”rocentowe na ”odstawie których 

ustala się o”Jatę o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2Ł W ”lanie nie okre`la się: 
1) terenów i zagadnieL nie wystę”ujących w je-

go obszarze a wymienionych jako obowiązkowy 
przedmiot planu miejscowego w przepisach o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: tere-

nów narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, 
terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy oraz tere-

nów sJuwących organizacji imprez masowych, zasad 

i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
2) przebiegu sieci rozdzielczych infrastruktury 

technicznej i zakJadowych dróg wewnętrznych; 
3) szczegóJowych rozwiązaL technicznych z za-

kresu górnictwa odkrywkowego, zabudowy, komu-

nikacji i infrastruktury. 

 

§ 6Ł1Ł Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są: 
1) tre`ć niniejszej uchwaJy; 
2) oznaczenia na rysunkach planu: 

a) granice 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, 
d) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, bądu równych zasadach zagos”odaro-

wania ｦ wskaunikowe, z do”uszczeniem ”rzesu-

nięć w kierunku terenu PG, 

e) kierunki dostę”no`ci komunikacyjnej i usy-

tuowanie ”unktu ”oboru wody do celów ”rze-

ciw”owarowychŁ 
2Ł Śo”uszczone ”rzesunięcia wskaunikowych li-

nii rozgraniczających, wyznaczających drogę we-

wnętrzną KDW oraz rozgraniczenie terenów PG i ZN 

mogą nastą”ić wyJącznie w kierunku terenu PG,  

w zakresie zgodnym z projektem zagospodarowania 

zJowa lub ”rojektem rekultywacji, s”orządzonymi  
i ”rzyjętymi zgodnie z od”owiednimi ”rze”isami 
prawa. 

3Ł Śo”uszczalne zasięgi odkrywkowego wydo-

bywania kruszywa wyznaczają granice terenów PG; 

zasięgi te wymagają ”otwierdzenia dokumentami  
i decyzjami wymienionymi w § 9 ustŁ 1 ”kt 1Ł 

 

§ 7Ł W granicach ”lanu ”rzeznacza się na cele 
nierolnicze grunty rolne o powierzchni 8,65 ha, 

będące w caJo`ci gruntami ornymi klasy VI, nie 
wymagającymi odrębnej zgody na przeznaczenie 

na cele nierolnicze, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 22 lutego 1995 rŁ o ochronie gruntów rol-

nych i le`nych, obowiązującymi w czasie s”orzą-
dzania planu. 

 

§ 8Ł1Ł Okre`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
oznaczają: 

1) przeznaczenie podstawowe albo podstawowa 

funkcja terenu - ”rzewawające przeznaczenie terenu, 

wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i symbo-

lem literowym lub literowym i liczbowym; 

2) drugorzędne ”rzeznaczenie terenu ｦ prze-

znaczenie terenu mowliwe ”rzy zachowaniu funk-

cji podstawowej terenu; 

3) teren górniczy - teren objęty ”rzewidywany-

mi, szkodliwymi w”Jywami robót górniczych zakJa-

du górniczego; 
4) obszar górniczy ｦ ”rzestrzeL w granicach 

której ”rzedsiębiorca jest u”rawniony do wydo-

bywania ko”aliny oraz ”rowadzenia robót górni-

czych związanych z wykonywaniem koncesji; 
5) zJowe ko”aliny - naturalne nagromadzenie 

mineraJów i skaJ oraz innych substancji staJych, 
gazowych i ciekJych, których wydobywanie mowe 

”rzynie`ć korzy`ć gos”odarczą; 
6) s”ąg zJowa ｦ dolna ”Jaszczyzna kontaktowa 

warstwy ko”aliny z utworami ”od`cielającymi zJowe; 
7) roboty górnicze - wykonywanie, zabezpie-

czanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych  
w związku z dziaJalno`cią regulowaną ”rze”isami 
ustawy ”rawo geologiczne i górnicze; 

8) zakJad górniczy - wyodrębniony technicznie  

i organizacyjnie zes”óJ `rodków sJuwących bez”o-

`rednio do wydobywania ko”aliny ze zJowa, w tym 
wyrobiska górnicze, obiekty budowlane i budowle 
oraz związane z nimi technologicznie obiekty i urzą-
dzenia sJuwące do ”rzeróbki ko”aliny; 

9) odkrywkowe wyrobisko górnicze - ”rzestrzeL 
w nieruchomo`ci gruntowej, ”owstaJa w wyniku 
robót górniczych, ”rowadzonych z ”owierzchni 

terenu; 

10) obrzewe wyrobiska - pas terenu przylega-

jący bez”o`rednio do odkrywkowego wyrobiska 
górniczego, uwywany do robót górniczych zwią-
zanych z wydobywaniem kopaliny; 
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11) pas ochronny - czę`ć obrzewa wyrobiska, 
o normowanej minimalnej szeroko`ci, zalewnej od 
”rzeznaczenia terenu lub rodzaju obiektu sąsiadu-

jącego z wyrobiskiem; 
12) filar ochronny - czę`ć zJowa ko”aliny, wy-

Jączona z eksploatacji w celu ochrony oznaczo-

nych obiektów lub terenów; 

13) masy ziemne i skalne - materiaJ skalny 
usuwany albo ”rzemieszczany w związku z wy-

dobywaniem kruszywa naturalnego wraz z jego 

”rzerabianiem a takwe usuwany bądu ”rzemiesz-

czany w związku z realizacją inwestycji w obsza-

rze ”lanu, obejmujący: nadkJad zJowa wraz z gle-

bą, ”rzerosty skaJy ”Jonnej w zJowu, inne grunty 
rodzime oraz frakcje kruszywa wyodrębnione w 
”rocesach jego ”rzeróbki; masy ziemne i skalne 
zagospodarowane na warunkach i w sposób 
okre`lony w ”lanie - nie ”odlegają ”rze”isom re-

gulującym ”ostę”owanie z odpadami; 

14) zwaJowanie wewnętrzne mas ziemnych  
i skalnych - ”race ziemne będące jednym z eta-

”ów ”rocesu rekultywacji wyrobisk ”oeks”loata-

cyjnych, polegające na od”owiednim rozmiesz-

czeniu mas ziemnych i skalnych wewnątrz wyro-

bisk poeksploatacyjnych dla uzyskania wJa`ciwe-

go uksztaJtowania rzeuby rekultywowanego terenu; 

15) ”rojekt zagos”odarowania zJowa - projekt 

s”orządzony i ”rzyjęty zgodnie z wymaganiami 
prawa geologicznego i górniczego; 

16) rekultywacja - ”rzywrócenie terenom 
”rzeksztaJconym, w tym odkrywkowym wyrobi-

skom górniczym, ”ostaci uwytecznej przyrodniczo 

lub gospodarczo; 

17) projekt rekultywacji ｦ ”rojekt s”orządzony  
i ”rzyjęty zgodnie z wymaganiami ustawy o ochro-

nie gruntów rolnych i le`nych; 
18) ”rzedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub 

”otencjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko - 
”rzedsięwzięcia zaliczone do takiego rodzaju w ”rze-
”isach ustaw dotyczących ochrony `rodowiska; 

19) budynki i urządzenia towarzyszące ｦ budyn-

ki produkcyjne, gospodarcze, magazynowe, admini-

stracyjne, socjalne, ”omocnicze, garawe, urządzenia 
i obiekty techniczno-produkcyjne (naziemne i pod-

ziemne), parkingi, wiaty i inne - związane z ”odsta-

wową lub drugorzędną funkcją terenu albo ”eJniące 

wobec nich sJuwebną rolę; 
20) ”rze”isy szczególne - przepisy ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktual-

ne w czasie realizacji ustaleL ”lanuŁ 
2Ł Innych nazw i okre`leL uwyto w ”lanie w zna-

czeniu nadanym ”rzez ”rze”isy szczególne z zakre-

su: planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

”rawa geologicznego i górniczego, ”rawa budowla-

nego, ”rawa wodnego, ”rawa ochrony `rodowiska, 
ochrony gruntów rolnych i le`nych, dróg ”ublicz-

nych, gos”odarki nieruchomo`ciami, gos”odarki 
odpadami. 

ŚZIAI II 
PRZEPISY SZCZśGÓIOWś 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagos”o-

darowania, zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego, ”arametry i wskauniki ksztaJto-

wania wyrobisk odkrywkowych i zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu 

 

Górnictwo odkrywkowe, ”rodukcja, skJady  
 

§ 9Ł1. Tereny oznaczone symbolami PG o prze-

znaczeniu podstawowym: tereny odkrywkowego 

wydobywania kruszywa naturalnego, przeznaczone 

docelowo do rekultywacji w kierunku wodnym lub 

le`nym - jako zbiorniki wodne o funkcji rekreacyjnej, 

hodowlanej i ”rzeciw”owarowej oraz lasy gos”odar-

czeŁ Przeznaczenie drugorzędne: tereny ”rzeróbki 
kruszywa naturalnegoŁ Na terenach tych obowiązu-

ją nastę”ujące zasady zagos”odarowania w zakre-

sie dziaJalno`ci górniczej: 
1) realizacja ustaleL ”lanu, dotyczących wyko-

nywania robót górniczych, mowe nastą”ić ”o s”eJ-
nieniu od”owiednich wymagaL ”rawa geologiczne-

go i górniczego, w szczególno`ci ”o udokumento-

waniu zasobów ko”aliny w od”owiednich granicach 
i kategoriach roz”oznania, ustaleniu obszaru górni-

czego i terenu górniczego, uzyskaniu koncesji na 

wydobywanie ko”aliny, ”rzyjęciu bez zastrzeweL 
”rojektu zagos”odarowania zJowa i ”lanu ruchu za-

kJadu górniczego ”rzez wJa`ciwe organy; 
2) s”osób, kolejno`ć i gJęboko`ć eks”loatacji 

zJów dostosować do ustaleL koncesji na wydoby-

wanie ko”alin i ”rojektu zagos”odarowania zJowa,  
z uwzględnieniem ”asów ochronnych z zakazem 
wydobywania ko”aliny, o których mowa w ustŁ 4; 

3) zakazuje się wywozu ”oza granice wsi Przy-

wory i Miedziana mas ziemnych i skalnych pocho-

dzących z nadkJadu zJowa kruszywa w obszarze 

planu (w tym gleby) - ze względu na duwe za”otrze-

bowanie mas ziemnych i skalnych, niezbędnych dla 
”rze”rowadzenia efektywnej rekultywacji terenów 
”ogórniczych, wynikające ze szczególnych warun-

ków wodnych w tym obszarze (znaczne deniwela-

cje s”ągu zJowa, ”oziom wód gruntowych wystę”u-

jący miejscami na gJęboko`ci równej lub bliskiej 
s”ągowi zJowa); 

4) glebę z nadkJadu miejscowych zJów kruszywa 
nalewy zwaJować selektywnie na tymczasowych 
zwaJowiskach zewnętrznych - do czasu wykorzy-

stania jej do rekultywacji wierzchowin zwaJowisk 
wewnętrznych i obrzewy wyrobisk; w miarę mowli-
wo`ci glebę nalewy zdejmować i zwaJować ”oza 
okresem lęgowym ”taków i innych drobnych zwie-

rząt bytujących w obszarze ”lanu, trwającym od 
kwietnia do wrze`nia; 
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5) masy ziemne i skalne ”owstające w związ-

ku z eks”loatacją i ”rzeróbką kruszywa natural-

nego nalewy wykorzystywać do ksztaJtowania 
”owierzchni terenów ”ogórniczych w ramach ich 
rekultywacji, wedJug zasad i kierunków okre`lo-

nych w rozdzŁ 2; szczegóJowe warunki i s”osób 
wykorzystania mas ziemnych i skalnych do rekul-

tywacji okre`lone zostaną w ”rojekcie zagos”oda-

rowania zJowa i w ”rojekcie rekultywacji; 
6) w ”rzy”adku zawodnienia zJów kruszywa 

naturalnego wystę”ujących w obszarze ”lanu, 
wydobywanie ko”aliny nalewy ”rowadzić s”od 
lustra wody w basenach eksploatacyj-nych, bez 

stosowania staJego, znaczącego obniwania natu-

ralnego poziomu wody; 

7) nachylenie skar” koLcowych wyrobisk od-

krywkowych ”owinno za”ewnić od”orno`ć na 
osuwiska, nie ”owinno jednak być większe niw 

1:1,5 (okŁ 35°); 
8) wysoko`ć budynków i innych obiektów ku-

baturowych nie ”owinna być większa niw 6,0 m, 
za` wysoko`ć urządzeL wydobywczych i ”roduk-

cyjnych ｦ nie większa niw 12,0 m, chyba we uza-

sadnione względy technologiczne wymagają 
większej wysoko`ci; 

9) do”uszcza się: 
a) wykorzystywanie wód ko”alnianych, ”o-

chodzących z basenów eks”loatacyjnych do ce-

lów ”rodukcyjnych i socjalnych, w s”osób zgod-

ny z przepisami prawa wodnego, 

b) czasowe obniwenie lustra wody w basenach 
eks”loatacyjnych ”rzez czę`ciowe wy”ompowa-

nie wody, jeweli wymaga tego ”rzyjęta technolo-

gia robót wydobywczych, 
c) lokalizację budynków i urządzeL towarzy-

szących funkcji ”odstawowej i drugorzędnej tere-

nu, ”od warunkiem ich likwidacji ”o zakoLczeniu 
eks”loatacji zJowa ｦ w zakresie ustalonym w pro-

jekcie rekultywacji, 

d) lokalizację tymczasowych, zwaJowisk we-

wnętrznych i zewnętrznych (nad”oziomowych) 
gleby i innych mas ziemnych z nadkJadu miejsco-

wych zJów kruszywa, ”od warunkiem ich likwidacji 
”o zakoLczeniu eks”loatacji zJowa, w zakresie usta-

lonym w projekcie rekultywacji; 

10) w zakresie rekultywacji i zagospodarowa-

nia terenów PG ”o zakoLczeniu dziaJalno`ci gór-

niczej obowiązują od”owiednio kierunki i zasady 
okre`lone w rozdzŁ 2Ł 

2. Tereny oznaczone symbolem ZN, o przezna-

czeniu ”odstawowym: obrzewa odkrywkowych 

wyrobisk górniczych (”asy ochronne) z zakazem 
wydobywania kopalin, docelowo przeznaczone do 

rekultywacji jako tereny ”rzej`ciowej (ekotonowej) 
zieleni niskiej i krzewiastej. Na terenach tych ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

1) szeroko`ć obrzewy wyrobisk nie ”owinna 
być mniejsza niw minimalna szeroko`ć ”asów 
ochronnych wyrobisk odkrywkowych, okre`lona 
w ”rze”isie szczególnym: 

a) od uwytków rolnych ｦ 6,0 m, 

b) od ”odziemnego wodociągu tranzytowego 
(W) - równa ”odwójnej gJęboko`ci posadowienia 

plus 6,0 m (razem 8,0 m), 

c) od ”ublicznych dróg koJowych ｦ 10,0 m; 

2) do”uszcza się na terenach ZN: 

a) zdejmowanie i przemieszczanie gleby w ca-

Jym okresie dziaJalno`ci górniczej, 
b) zwaJowanie zewnętrzne mas ziemnych i skal-

nych oraz gleby na nad”oziomowych zwaJowiskach 
tymczasowych ｦ w okresie ”rowadzenia dziaJalno-

`ci górniczej, do czasu wykorzystania tych mas do 
rekultywacji, 

c) lokalizację dróg trans”ortu technologicznego 
oraz urządzeL związanych z dziaJalno`cią zakJadu 
górniczego i ”rzeróbki kruszywa. 

3) ustalenia ustę”u 1 ”kt 3, 4, 5, 7, 8, doty-

czące terenów PG stosuje się od”owiednio; 
4) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania 

terenów ZN ”o zakoLczeniu dziaJalno`ci górniczej 
obowiązują od”owiednio kierunki i zasady okre-

`lone w rozdzŁ 2. 

 

RozdziaJ 2 

Tereny wymagające ”rzeksztaJceL i rekulty-

wacji 

 

§ 10Ł Ustala się kierunki i zasady rekultywacji 
terenów ”rzeksztaJconych odkrywkowym wydo-

bywaniem i ”rzeróbką kruszywa naturalnego,  
w tym takwe - warunki i s”osób zagos”odarowa-

nia mas ziemnych i skalnych ”ochodzących  
z dziaJalno`ci górniczej i ”rzeróbki kruszywa, 
prowadzonej na obszarze planu: 

1. Warunki w zakresie rekultywacji projekto-

wanych terenów odkrywkowego wydobywania 
ko”alin i związanych z tym robót górniczych, 
oznaczonych symbolami PG: 

1) kierunek rekultywacji zawodnionych wyrobisk 

ｦ wodny, planowana funkcja zbiornika wodnego lub 

kilku odrębnych zbiorników: retencyjna, krajobra-

zowa, ”rzyrodnicza (zwiększenie biorównorodno`ci), 
rekreacyjna, ”rzeciw”owarowa (”unkty czer”ania 
wody), hodowlana w zakresie ograniczonym do 

zarybieL gatunkami rodzimymi dla odJowów węd-

karskich lub innej formy gospodarki rybackiej, mow-
liwej do zrealizowania w stawach niespuszczalnych; 

2) kierunek rekultywacji wyrobisk niezawod-

nionych ｦ le`ny, ”referowane lasy gospodarcze  

o dodatkowej funkcji ochronnej (wodochronnej); 

3) nachylenie skarp docelowych wyrobisk po-

górniczych, takwe ”oniwej linii wodnej, ”owinno 
za”ewniać ich trwaJą stabilno`ć i od”orno`ć na 
”owstawanie osuwisk, jednak nie ”owinno być 
większe niw 1:1,5 (ok. 35º); 
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4) czę`ć skar” ”odwodnych ”rzyszJego zbior-

nika uksztaJtować z maJym s”adkiem, dla umow-
liwienia rozwoju ro`linno`ci ”rzybrzewnej i ”o-

wstania tarlisk ryb; 

5) dno wyrobisk niezawodnionych, przezna-

czonych do rekultywacji le`nej ”owinno być wy-

niesione nie mniej niw 0,5 m ”onad ”oziom wody 
w sąsiadujących zbiornikach; 

6) wzdJuw brzegów zbiorników wodnych, na 
wysoko`ci 0,5 ｦ 1,0 m ”owywej linii wodnej 
uksztaJtować `ciewkę gruntową, za”ewniającą 
s”eJnienie warunków bez”ieczeLstwa i dostę”no-

`ci akwenu w celach rekreacyjno - wypoczynko-

wych i wędkarskich; 
7) skJad gatunkowy ”lanowanych zalesieL ”owi-

nien od”owiadać warunkom siedliskowym oraz ”o-

winien uwzględniać ro`linno`ć ”otencjalną terenu; 
8) uwytkowanie terenów zrekultywowanych  

w kierunku le`nym ”owinno być zgodne z zasa-

dami hodowli lasu i realizowane wedJug ”lanu 
urządzenia lasu; 

9) do”uszcza się: 
a) uksztaJtowanie urozmaiconej linii brzegowej 

”lanowanych docelowo zbiorników wodnych, 
takwe ”ozostawienie wys” i ”óJwys”ów, 

b) drugorzędne zagos”odarowanie czę`ci wyro-

bisk niezawodnionych w kierunku rekreacyjno-

wypoczynkowym ｦ jako ką”ieliska z ”lawą, urzą-
dzeniami i otoczeniem rekreacyjno - wypoczynko-

wym, jednokondygnacyjnymi budynkami, parkin-

giem i odpowiednim dojazdem; w takim przypadku 

skarpy podwodne graniczące z ”lawą na terenie 
zagos”odarowania rekreacyjnego nalewy uksztaJto-

wać ze s”adkami od”owiednimi dla ką”ieliskaŁ 
2. Warunki w zakresie rekultywacji projekto-

wanych obrzewy odkrywkowych wyrobisk górni-

czych, oznaczonych symbolem ZN: 

1) kierunek rekultywacji po odtworzeniu war-

stwy zdjętej gleby ｦ zieleL niska i krzewiasta, 
”rzej`ciowa (ekotonowa) ”omiędzy otaczającymi 
terenami rolniczymi a lasami i zbiornikami wod-

nymi w wyrobiskach ”ogórniczych; 
2) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić: 
a) zieleL niską i krzewiastą, dostosowaną do 

warunków siedliskowych, za wyjątkiem gatun-

ków obcych, 
b) `ciewki ”ieszo-rowerowe lub wewnętrzne 

drogi gruntowe, 

c) w miejscu oznaczonym na rysunku planu, 

”oJowonym ”rzy drodze gminnej KDW nalewy 
urządzić ”unkt czer”ania wody do celów prze-

ciw”owarowych z od”owiednim ”odjazdem dla 
samochodów ”owarniczychŁ 

 

§ 11Ł1Ł Rekultywację terenów ”ogórniczych  
w obszarze ”lanu nalewy zakoLczyć nie ”óuniej niw 
w okresie 3 lat od zakoLczenia dziaJalno`ci górni-

czej. 

2. Na terenach zrekultywowanych dopuszcza 

się ”rowadzenie sieci na”owietrznych i ”odziem-

nych infrastruktury technicznej wraz z towarzy-

szącymi urządzeniamiŁ 
 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

 

§ 12Ł1Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną ob-

szaru ”lanu drogą gminną, oznaczoną w ”lanie 
symbolem KDW, poprzez: 

1) zjazdy bez”o`rednie; 
2) drogi zakJadowe, dojazdowe do obiektów 

zakJadu górniczego, realizowane wedJug biewą-
cych potrzeb. 

2. Parametry techniczne gminnej drogi we-

wnętrznej KDW, o szeroko`ci w istniejących liniach 

rozgraniczających 4,0 ｦ 6,0 m, oraz jej odlegJo`ć od 
skar” wyrobisk górniczych na terenie PG, nalewy 
dostosować do ”ojazdów, których ”rzejazd będzie 
konieczny; do”uszcza się ”oszerzenie ”asa drogi 
KDW, w takim ”rzy”adku nalewy zachować mini-

malną szeroko`ć ”asa ochronnego wyrobisk od-

krywkowych, okre`loną w § 9 ustŁ 2Ł 
 

§ 13Ł1Ł W liniach rozgraniczających dróg nale-

wy realizować, stosownie do lokalnych ”otrzeb 
oraz ustalonej klasy drogi: 

1) ruch koJowy, z uwzględnieniem ”otrzeb w za-

kresie dróg ”owarowych, zgodnie z wymaganiami 

”rze”isów o ochronie ”rzeciw”owarowej; 
2) ruch rowerowy (`ciewki rowerowe i ich 

oznaczenia); 

3) infrastrukturę techniczną liniową, nie zwią-
zaną bez”o`rednio z komunikacją drogową; 

4) urządzenia odwodnieniowe (rowy ”rzydrow-
ne, przepusty); 

5) znaki drogowe i zieleL ”rzydrownąŁ 
2Ł Infrastrukturę techniczną liniową, nie związa-

ną z drogą nalewy ”rowadzić w ukJadach ”odziem-

nych, przewody sieci elektroenergetycznej i teleko-

munikacyjnej - jako podziemne lub napowietrzne, na 

warunkach uzgodnionych z zarządcą drogiŁ 
 

RozdziaJ 4 

Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji 

systemów infrastruktury technicznej 
 

§ 14Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 
”lanu w wodę: 

1) dla celów ”rodukcyjnych ｦ z wydzielonych 

basenów eks”loatacyjnych kruszywa (osadników 
pulpy mineralnej) w obiegu zamkniętym; 

2) dla celów socjalnych i ”rzeciw”owarowych - 
z ”lanowanych, zawodnionych basenów eks”lo-

atacyjnych kruszywa, w razie potrzeby po odpo-

wiednim uzdatnieniu; 
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3) dla celów ”rzeciw”owarowych ”o zakoL-
czeniu eksploatacji kruszywa - z planowanych, 

zawodnionych basenów ”oeks”loatacyjnych; 
usytuowanie punktu poboru wody wskazano przy 

drodze KDW na rysunku planu; 

4) zao”atrzenie w wodę dla celów ”itnych ｦ 

”rzyJączem z gminnego wodociągu tranzytowego 
Ø 90 mm Miedziana ｦ Przywory (W) lub z zakJa-

dowego ujęcia wód ”odziemnych (studni wierco-

nej), s”eJniającego wymagania ”rze”isów ustawy 
- prawo wodne. 

 

§ 15Ł W zakresie gos”odarki `ciekowej ustala 
się: 

1) objęcie obszaru ”lanu ”lanowaną gminną 
siecią grawitacyjno-tJoczną kanalizacji komunalnej 

z istniejącą juw oczyszczalnią `cieków w Kosoro-

wicach; 

2) do czasu zrealizowania kanalizacji komunal-

nej do”uszcza się: 
a) od”rowadzenie `cieków bytowo - gospodar-

czych z zakJadu górniczego i ”rzeróbczego kruszy-

wa oraz z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych 

na zrekultywowanym terenie PG - do szczelnego, 

bezod”Jywowego zbiornika `cieków, okresowo 
o”równianego, ”od warunkiem za”ewnienia ich od-

bioru i oczyszczania, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”o-

wych z ”owierzchni narawonych na zanieczysz-

czenie substancjami szkodliwymi - wewnętrzną 
siecią kanalizacji deszczowo-”rzemysJowej do 
szczelnego, bezod”Jywowego zbiornika wybieral-

nego `cieków ”od warunkiem za”ewnienia ich 
odbioru i oczyszczania, lub do urządzeL ”od-

czyszczających `cieki deszczowe do wymaga-

nych ”arametrów (osadniki zawiesin, se”aratory 
substancji ropopochodnych i.t.p.) przed zrzutem 

do wód lub ziemi; 
3) od”rowadzenie niezanieczyszczonych wód 

o”adowych i rozto”owych z dachów i otwartych 
powierzchni utwardzonych ｦ do gruntu i wód na 
terenie wJasnym, w s”osób nie ”owodujący za-

lewania sąsiednich nieruchomo`ciŁ 
 

§ 16Ł Ustala się zasady zao”atrzenia obszaru 
”lanu w energię elektryczną: 

1) w zakresie `rednich na”ięć ｦ elektroenerge-

tyczną linią kablową lub na”owietrzną E15kV  

o na”ięciu znamionowym 15kV, do”rowadzoną 
na obszar ”lanu jako odgaJęzienie linii 15 kV zasi-

lającej ”obliski zakJad górniczy ｭMiedzianaｬ; 
2) w zakresie niskich na”ięć - linią na”o-

wietrzną lub kablową z istniejącej sJu”owej stacji 
transformatorowej 15ł0,4 kV na terenie zakJadu 

górniczego ｭMiedzianaｬ; 
3) do”uszcza się realizację w granicach ”lanu 

odrębnej stacji transformatorowej 15ł0,4 kVŁ 
 

§ 17Ł W zakresie zaopatrzenia obszaru planu 

w energię cie”lną - ”rzewiduje się wykorzystanie 
do ogrzewania obiektów socjalnych i administra-

cyjnych wJasnych, bezemisyjnych lub niskoemi-

syjnych uródeJ cie”Ja, zasilanych energią elek-

tryczną lub ”aliwami ekologicznymiŁ 
 

§ 18Ł1. Przewody podziemne sieci infrastruk-

turalnych oraz urządzenia i obiekty towarzyszące 
tym sieciom - nalewy sytuować w ”asach rozgra-

niczenia dróg na warunkach uzgodnionych z za-

rządcą drogiŁ 
2. W przypadkach uzasadnionych warunkami 

lokalnymi do”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rze-

wodów o których mowa w ustŁ 1 wraz z urzą-
dzeniami i obiektami towarzyszącymi ”rzez nieru-

chomo`ci gruntowe poza pasami rozgraniczenia 

dróg, w uzgodnieniu z wJa`cicielami tych nieru-

chomo`ciŁ 
 

§ 19Ł1. W zakresie gospodarki odpadami sta-

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

tenerach i zorganizowany system wywozu na 

wysy”isko obsJugujące gminę; 
2) od”ady zaliczone do niebez”iecznych nalewy 

”rzechowywać w wyznaczonych i od”owiednio 
zabezpieczonych miejscach; 

3) ”ostę”owanie z wytwarzanymi od”adami 
niebez”iecznymi i innymi niw niebez”ieczne, oraz 
odpadami komunalnymi nie przeznaczonymi do 

wywozu na wysy”isko obsJugujące gminę - we-

dJug decyzji i uzgodnieL wJa`ciwych organów, 
wydanych na ”odstawie ”rze”isów szczególnychŁ 

2Ł Śo dnia 1 maja 2012 rŁ nie mają zastosowa-

nia przepisy ustawy o odpadach i ustawy o odpa-

dach wydobywczych w odniesieniu do mas ziem-

nych i skalnych usuwanych lub przemieszczanych 

w związku z wydobywaniem i ”rzeróbką kruszywa 
na obszarze planu oraz zagospodarowanych zgod-

nie z ustaleniami planu. 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody 

 

§ 20Ł1Ł Ze względu na ”oJowenie obszaru ”la-

nu: 

- w bardzo wrawliwym na zanieczyszczenie ob-

szarze ｭIąk Groszowickichｬ (zlewnia rzeki Strugi, 
do”Jywu Odry), z ”Jytkim wystę”owaniem wód 
gruntowych pozbawionych naturalnej izolacji od 

powierzchni terenu, 

- w obszarze 25 - letniego s”Jywu wód do 
wielostudniowego ujęcia wody dla mŁ O”ola 
ｭGrotowice ｦ Utrataｬ; 

- w granicach obszaru najwywszej ochrony 
gJównego zbiornika wód ”odziemnych: GZWP 
333 ｭO”ole ｦ Zawadzkieｬ (zbiornik gromadzący 
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wody w `rodkowotriasowych utworach szczeli-
nowo-porowych), 

- w granicach GZWP 335 ｭKra”kowice ｦ Strzel-

ce O”olskieｬ (zbiornik gromadzący wody w dolno-

triasowych utworach szczelinowo-porowych), 

okre`lono w nim, o”rócz ustaleL `ci`le adre-

sowanych, szczególne zasady ochrony `rodowi-

ska wód ”odziemnych i ”owierzchniowychŁ 
2Ł W związku z uwarunkowaniami wymienio-

nymi w ustŁ 1 ustala się na obszarze ”lanu: 
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do ziemi, wód ”odziemnych i ”owierzch-

niowych z zastrzeweniem ustaleL rozdzŁ 4, doty-

czących od”rowadzania wód o”adowych i rozto-

powych z powierzchni niezanieczyszczanych; 

2) nakaz uszczelnienia ”owierzchni zagrowo-

nych zanieczyszczeniem produktami ropopochod-

nymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogą-
cymi ”rzenikać do gruntu i wód ”odziemnych 
oraz zabez”ieczenia tych ”owierzchni ”rzed s”Jy-

wem zanieczyszczeL na tereny ”rzylegJe; 
3) nakaz ujmowania wód o”adowych i rozto”o-

wych z zanieczyszczanych twardych powierzchni 

komunikacyjnych i ”rzemysJowych w system kana-

lizacyjny i podczyszczania w odstojnikach zawiesin 

oraz separatorach substancji ropopochodnych przed 

ich od”rowadzeniem do wód; 
4) nakaz monitorowania stopnia zanieczyszcze-

nia wód w basenach eks”loatacyjnych kruszywaŁ 
 

§ 21Ł W obszarze ”lanu mogą być lokalizowa-

nie ”rzedsięwzięcia mogące zawsze lub ”oten-

cjalnie znacząco oddziaJywać na `rodowisko, pod 

warunkiem zgodno`ci rodzaju i zakresu ”rzedsię-
wzięcia z ustalonym w ”lanie ”rzeznaczeniem 
terenu, szczegóJowymi warunkami jego zagos”o-

darowania oraz z ustalonymi w planie zakazami, 

nakazami i ograniczeniami. 

 

§ 22Ł W miejscach dostę”nych dla ludzi nalewy 
za”ewnić dotrzymanie do”uszczalnych ”oziomów 
natęwenia ”ól elektromagnetycznych, zgodnie  
z wymaganiami od”owiednich ”rze”isów szcze-

gólnychŁ 
 

§ 23Ł1. W przypadku ustanowienia w obszarze 

”lanu terenów i obiektów objętych ”rawnymi for-

mami ochrony przyrody, nalewy stosować s”osoby 
ich ochrony okre`lone w od”owiednich ”rze”isach 
odrębnych i decyzjachŁ 

2Ł W razie odkrycia ko”alnych szczątków ro`lin 
lub zwierząt nalewy ”owiadomić o tym Regionalne-

go Śyrektora Ochrony _rodowiska w O”olu a jeweli 
nie jest to mowliwe - Wójta Gminy Tarnów O”olskiŁ 

3Ł W okresie lęgowym większo`ci gatunków 
zwierząt tŁjŁ w miesiącach od kwietnia do wrze-

`nia nalewy ograniczyć do niezbędnego minimum 
”race ”rzygotowawcze nowych terenów ”od 

eks”loatację kruszywa, w szczególno`ci nie nale-

wy w tym okresie usuwać i zwaJować glebyŁ 
 

§ 24Ł1Ł W okresie ”rowadzenia dziaJalno`ci gór-

niczej i ”rzeróbki kruszywa na obszarze ”lanu nie 
wystą”ią kategorie terenów dla których w ”rze”i-

sach dotyczących ochrony `rodowiska ustalono 
dopuszczalne poziomy haJasuŁ 

2. Po zrealizowaniu planowanej rekultywacji 

terenów ”ogórniczych, na terenie PG mogą wy-

stą”ić tereny rekreacyjno-wypoczynkowe na któ-
rych będą obowiązywaJy od”owiednie ogranicze-

nia do”uszczalnych ”oziomów haJasuŁ 
 

RozdziaJ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 25Ł1Ł W razie ujawnienia w czasie robót wy-

dobywczych i innych robót ziemnych ”rzedmiotów, 
co do których mowe istnieć ”rzy”uszczenie we są 
one zabytkiem, nalewy niezwJocznie zawiadomić 
O”olskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków w O”olu a jeweli nie jest to mowliwe - Urząd 
Gminy w Tarnowie O”olskim oraz zabez”ieczyć 
znalezisko i wstrzymać roboty mogące je uszkodzić 
- do czasu wydania od”owiednich zarządzeLŁ 

2Ł Ze względu na lokalizację ”rawnie chronione-

go stanowiska archeologicznego nr 1 w Miedzianej 

(”radziejowy `lad osadniczy) w bez”o`rednim oto-

czeniu terenu planowanej eksploatacji odkrywkowej 

kruszywa, ustala się obowiązek uzgadniania z O”ol-

skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ro-

bót ziemnych związanych ze zdejmowaniem nad-

kJadu i wydobywaniem ko”aliny do gJęboko`ci  
1,0 m ”Ł”ŁtŁ w ”asie terenu o szeroko`ci 50 m na 
”óJnoc od drogi KDW; roboty te ”owinny być ”ro-

wadzone pod nadzorem archeologicznym. 

 
ŚZIAI III 
PRZśPISY PRZśJ_CIOWś I KOKCOWś 

 

RozdziaJ ń 

S”osób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i zagos”odarowania terenów 

 

§ 26Ł Śo czasu zrealizowania ustaleL ”lanu, 
tereny nim objęte nalewy uwytkować w dotych-

czasowy s”osób, ”od warunkiem we uwytkowanie 
to nie jest s”rzeczne z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

RozdziaJ 2 

Stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci 
 

§ 27Ł Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki ”rocentowe dla naliczenia jedno-
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razowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

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

1) tereny odkrywkowego wydobywania i prze-

róbki kruszywa naturalnego, ”rzeznaczone docelowo 
do rekultywacji w kierunku wodnym ｦ PG: 30%; 

2) obrzewa wyrobisk górniczych (”asy ochron-

ne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo 

przeznaczone do rekultywacji jako zieleL niska  
i krzewiasta ｦ ZN: 10%; 

3) tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych  
                                             - KDW: 10 %. 

 

RozdziaJ 3 

Postanowienia koLcowe 

 

§ 28Ł1Ł W obszarze ”lanu nie wystę”ują usta-

lone inwestycje celu publicznego, zaliczane do 

zadaL wJasnych gminy Tarnów O”olskiŁ 
2Ł Prawne i finansowe skutki realizacji ustaleL 

”lanu w zakresie dziaJalno`ci górniczej i ”rzeróbki 
kruszywa naturalnego ”onoszą ”odmioty ”rowa-

dzące tą dziaJalno`ć, do czasu ”rzekazania tere-

nów zrekultywowanych innym ”odmiotomŁ 
 

§ 29Ł Miejscowy plan zagospodarowania prze-

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

z dnia 27 marca 2003 r. traci moc w obszarze 

objętym niniejszą uchwaJąŁ 
 

§ 30Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Tarnów O”olskiŁ 
 

§ 31Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronach internetowych Gminy Tarnów O”olskiŁ 

 

§ 32Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy  

Rudolf Urban 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr VIł22ł2011 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego terenów eks”loatacji kruszy-

wa naturalnego w Przyworach w okresie wyJowe-

nia do ”ublicznego 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.), Rada Gminy w Tarnowie Opol-

skim, wobec braku uwag ｦ odstę”uje od roz-

strzygnięcia w zakresie, o którym mowa w artŁ 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VIł22/2011 

Rady Gminy Tarnów O”olski 
z dnia 21 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-
cych zadania wJasne gminy Tarnów O”olski, oraz 
zasad ich finansowania. 

 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), w związku z artŁ 7 ustŁ 1 

pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. 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”ujące rozstrzy-

gnięcie w s”rawie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, stanowiących zadania 
wJasne gminy Tarnów Opolski: 

 

1Ł W obszarze objętym miejscowym ”lanem 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów eks-

ploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach, 

nie wystę”ują inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowiące zadania wJasne gminy 
Tarnów O”olskiŁ 

2. Rada Gminy w Tarnowie Opolskim, 

uwzględniając ”owywsze - odstę”uje od rozstrzy-

gnięcia o którym mowa w artŁ 20 ustŁ 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym. 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr VIł22ł2011 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 21 marca 2011 r. 
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