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Uchwa³a Nr VI /33 /03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279, 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, 2001r. Nr 5 poz. 42,
Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz.
1804, 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz.1112)
- Rada Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice, zwany dalej planem.
§2. 1. Plan obejmuje tereny wsi Kosorowice w granicach
okrelonych na rysunku planu w skali 1:5000.
2. Obszar planu od zachodu, wschodu i po³udnia wyznaczaj¹ granice administracyjne wsi Kosorowice, od po³udniowego wschodu - granica terenu górniczego kopalni wapienia "Tarnów Opolski", granica pó³nocna biegnie w wiêkszoci skrajem
kompleksu lenego.
§ 3. Ustalenia planu s¹ zgodne z zasadami polityki przestrzennej i kierunkami zagospodarowania przestrzennego, okrelonymi w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, przyjêtym uchwa³¹
Nr XIV/ 91 / 99 Rady Gminy Tarnowie Opolskim z dnia
30 grudnia 1999 r.
§ 4. Regulacje dotycz¹ce obszaru planu, zawarte w jego
ustaleniach zmierzaj¹ do:
1) rozwoju funkcji mieszkaniowej, umo¿liwiaj¹cej zwiêkszenie zaludnienia wsi o ok. 200 osób,
2) poprawy stanu technicznego wyposa¿enia wsi i dotychczasowych warunków zamieszkiwania,
3) rozwoju ró¿nych form dzia³alnoci gospodarczej z wykorzystaniem lokalnych zasobów pracy, surowców oraz walorów komunikacyjnych wsi,
4) ochrony rodowiska naturalnego i kulturowego,
5) rozwoju us³ug i urz¹dzeñ dla obs³ugi mieszkañców wsi.
§ 5. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny oznaczone
na rysunku i w treci planu symbolami:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN
2) tereny dominuj¹cej zabudowy rolniczej (zagrodowej) - MR
3) tereny us³ug publicznych, w tym:
a/ tereny us³ug owiaty i wychowania UO
b/ tereny us³ug wyznaniowych UW
c/ tereny us³ug sportu i rekreacji US
4) tereny us³ug komercyjnych w ogólnoci, z wyj¹tkiem
uci¹¿liwych us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ transportu - UC
5) tereny wielobran¿owej dzia³alnoci gospodarczej - DG
6) tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego - PE, PEf
7) tereny specjalistycznej produkcji rolniczej - RP

8) tereny u¿ytków rolnych (grunty orne i ³¹ki) - R
9) tereny zbiorników wodnych do hodowli ryb i raków z
towarzysz¹c¹ zieleni¹ - WL
10) tereny wód p³yn¹cych - WP
11) tereny zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i izolacyjnych - LZ
12) tereny zalesieñ ma³o wartociowych gruntów rolnych - LSp
13) tereny lasów - LS
14) tereny zieleni urz¹dzonej, nieczynny cmentarz - ZC
15) tereny komunikacji drogowej - KZ, KL, KD, KP, KW
16) tereny komunikacji kolejowej - KK
17) tereny i urz¹dzenia infrastruktury komunalnej i technicznej - W, NO, Ks, Kd, EE, ET, EG.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz warunki tego dopuszczenia
2) warunki zabudowy i zagospodarowania
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury komunalnej
4) zasady ochrony rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi
5) zasady ochrony rodowiska kulturowego.
§ 6. 1.W granicach planu przeznacza siê na cele zwi¹zane z zabudow¹ mieszkaniow¹, us³ugami, odkrywkow¹ eksploatacj¹ kopalin, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacj¹:
1) grunty rolne IV klasy o ³¹cznej powierzchni 0,12 ha,
objête zgod¹ Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej
nr GZU. pg.0602/Z-53797/6/90 z dnia 28 lutego 1990 r.
2) grunty rolne kl. V i VI o ³¹cznej powierzchni 30,95 ha,
objête zgod¹ Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu nr G. IX.7017/TO-5/90 z dnia 19 marca 1990 r.
3) grunty lene o powierzchni ok. 1,4 ha, objête zgod¹
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa nr P-2-2120/156/89 z dnia 12 lutego 1990 r.
4) grunty rolne IV klasy o powierzchni 3,92 ha i grunty rolne
V klasy wytworzone z gleb organicznych o powierzchni 11,95 ha
objête zgod¹ Wojewody Opolskiego nr R.V-KK-7711/14/03 z
dnia 14 marca 2003 r.
2.Pozosta³e tereny przeznaczone do zainwestowania, stanowi¹ce grunty rolne klas V i VI pochodzenia nieorganicznego,
nie wymagaj¹ uzyskania zgód na przeznaczenie na cele nierolnicze.
3.Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymienione w ust. 1 i 2 nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy sposób.
§ 7.1. Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki planu, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y:
1) rysunek w skali 1:5000, obejmuj¹cy ca³y obszar objêty
planem - plansza A,
2) rysunek w skali 1:2000, obejmuj¹cy obszar zabudowy
wsi - plansza B.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okrelonymi na rysunkach planu s¹:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) linie zabudowy - obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne,
3) kierunki dostêpnoci komunikacyjnej,
4) filary ochronne w granicach obszarów górniczych,
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§ 8. Okrelenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) przeznaczenie podstawowe albo podstawowa funkcja terenu - przewa¿aj¹ce przeznaczenie terenu, wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie drugorzêdne, mo¿liwe przy spe³nieniu warunków ustalonych planem,
3) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia techniczne (naziemne i podziemne), obiekty gospodarcze, us³ugowe i inne, zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu lub pe³ni¹ce
wobec niej s³u¿ebn¹ rolê,
4) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - cile okrelone na
rysunku planu usytuowanie ciany budynku wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cej przyleg³¹ ulicê,
5) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia okrelaj¹ca
dopuszczalne zbli¿enie cian budynku do granic dzia³ki,
6) zabudowa zagrodowa - zabudowa ³¹cz¹ca funkcjê
mieszkaniow¹ z rolnicz¹,
7) us³ugi publiczne - us³ugi o charakterze ogólnospo³ecznym, realizowane ca³kowicie lub z udzia³em funduszy i sk³adek
publicznych,
8) us³ugi komercyjne - us³ugi o charakterze rynkowym,
realizowane z funduszy niepublicznych,
9) us³ugi i inna dzia³alnoæ gospodarcza o charakterze
nieuci¹¿liwym - dzia³alnoæ w zakresie rzemios³a, handlu i innych us³ug, nie zaliczona do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, tak¿e takich, dla których obowi¹zek
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywania na rodowisko mo¿e byæ
stwierdzony przez w³aciwy organ, oraz nie powoduj¹ca uci¹¿liwoci na s¹siednich terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w szczególnoci:
a/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okrelone
w planie, w tym ha³asu od obs³uguj¹cych rodków transportu,
b/ przekroczenia dopuszczalnych wartoci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów,
c/ koniecznoci korzystania z transportu pojazdami o dopuszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony,
10) uci¹¿liwe us³ugi i obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ transportu - warsztaty blacharskie i lakiernicze, bazy transportowe i
sprzêtowe, stacje paliw, MOP (miejsca obs³ugi podró¿nych),
11) deszczowanie cieków - rozprowadzanie cieków na
gruntach rolnych poprzez zainstalowane w tym celu sta³e lub
przenone ruroci¹gi i urz¹dzenia zraszaj¹ce,
12) obszar górniczy - przestrzeñ w granicach której przedsiêbiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez w³aciwy organ,
13) obrze¿e wyrobiska - pas terenu przylegaj¹cy bezporednio do wyrobiska odkrywkowego, u¿ywany do celów towarzysz¹cych wydobywaniu kopaliny,
14) filar ochronny - czêæ z³o¿a kopaliny, wy³¹czona z planowanej eksploatacji w celu ochrony oznaczonych obiektów lub
terenów,
15) nieu¿yteczne masy ziemne i skalne - masy ziemne i
skalne przemieszczane w zwi¹zku z eksploatacj¹ z³o¿a kopaliny
i jej przerabianiem, w postaci nadk³adu, ska³ p³onnych i nieu¿ytecznych sk³adników kopaliny; zagospodarowane wed³ug ustaleñ planu - nie podlegaj¹ przepisom reguluj¹cym postêpowanie z odpadami,
16) zwa³owisko wewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane wewn¹trz wyrobiska
odkrywkowego,
17) zwa³owisko zewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane na powierzchni terenu,
poza wyrobiskiem odkrywkowym,
18) realizacja lokalnych celów publicznych - realizacja
inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których finansowa-

nie obci¹¿a w ca³oci lub w czêci bud¿et gminy (np. inwestycje
z zakresu sportu, dróg gminnych, sieci i niektórych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej),
19) realizacja ponadlokalnych celów publicznych - realizacja inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi mieszkañców, których finansowanie w ca³oci lub w czêci obci¹¿a bud¿et samorz¹du
wojewódzkiego albo bud¿et pañstwa,
20) rekultywacja - przywrócenie terenom przekszta³conym
postaci u¿ytecznej przyrodniczo i gospodarczo,
21) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.
DZIA£ II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
Rozdzia³ 1
Mieszkalnictwo, us³ugi, zieleñ urz¹dzona
§ 9. Na ustalonych w planie terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i standardy kszta³towania zabudowy :
1. MN - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z ogrodami przydomowymi:
1) na terenach istniej¹cej zabudowy zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez utrzymanie, przebudowê,
wymianê, budowê nowych budynków,
2) budynki mieszkalne realizowaæ jako wolno stoj¹ce lub
bliniacze,
3) wysokoæ nowej i przebudowywanej zabudowy - do
dwóch kondygnacji naziemnych,
4) linie nieprzekraczalne zabudowy - wed³ug rysunku planu, w razie braku odpowiednich ustaleñ obowi¹zuj¹ odleg³oci:
a/ 8 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic klasy zbiorczej (KZ)
b/ 6 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic klasy lokalnej (KL),
dojazdowej (KD) i ci¹gów pieszojezdnych (KP),
5) poziom pod³ogi parteru ustala siê na wysokoci 0,5 - 1,0 m
od powierzchni terenu,
6) w istniej¹cych zespo³ach mieszkaniowych nale¿y utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy i uk³ad kalenic - wyznaczone przez s¹siedni¹ zabudowê; w przypadku s¹siedztwa ulicy
KZ zachowaæ jednak odleg³oci linii zabudowy nie mniejsze ni¿
okrelone w punkcie 4,
7) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o z dopuszczeniem dachów wielospadowych oraz u¿ytkowego wykorzystania poddaszy, o dowolnym rozwi¹zaniu dowietlenia,
8) podstawowe elementy formy budynku - poziom pod³ogi
parteru, spadki po³aci dachowych, uk³ad kalenic, materia³ i kolor pokrycia dachów - kszta³towaæ jednolicie w ci¹gach obejmuj¹cych co najmniej 3 kolejne dzia³ki ,
9) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody, zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzchni
dzia³ki jednorodzinnej oraz 25% powierzchni dzia³ki o funkcji
mieszkaniowo - us³ugowej,
10) zalecana wysokoæ ogrodzenia dzia³ki - 1,2 m od powierzchni terenu, forma ogrodzenia a¿urowa lub ¿ywop³ot.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) realizacjê bliniaczych budynków mieszkalnych, gospodarczych i gara¿y, pod warunkiem spe³nienia wymagañ ochrony
po¿arowej, okrelonych w przepisach szczególnych,
2) lokalizowanie budynków jednorodzinnych z wbudowanymi pomieszczeniami us³ugowymi lub przeznaczonymi do innej dzia³alnoci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym, o
powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej
budynku mieszkalnego,
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3) realizacjê nie wiêcej ni¿ jednego obiektu towarzysz¹cej
zabudowy gospodarczej, w tym wolno stoj¹cego gara¿u, dostosowanej stylem i skal¹ do budynku mieszkalnego,
4) w przypadku lokalizowania us³ug, ustala siê obowi¹zek realizacji w granicy dzia³ki odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:
1) minimalna powierzchnia dzia³ki jednorodzinnej w zabudowie wolno stoj¹cej - 600 m2 przy szerokoci frontu dzia³ki
min. 18 m, w zabudowie bliniaczej odpowiednio - min.
400 m2 i 12 m,
2) podzia³ na dzia³ki przeprowadziæ zgodnie z ustaleniami
rysunku planu,
3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê korektê
linii rozgraniczaj¹cych dzia³ki, pod warunkiem zachowania zasad ich zagospodarowania i minimalnej powierzchni okrelonej w punkcie 1,
4) na terenach istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza siê wydzielanie nowych dzia³ek pod
warunkiem dostêpu do drogi publicznej oraz zachowania minimalnej powierzchni dzia³ki i jej szerokoci mierzonej w linii
zabudowy - okrelonych w punkcie 1.
4. W stosunku do zabudowy zabytkowej, przy ustalaniu
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uwzglêdniæ
warunki ochrony konserwatorskiej, wed³ug ustaleñ § 39.
§ 10. Na ustalonych w planie terenach zabudowy zagrodowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i
standardy kszta³towania zabudowy :
1. MR - tereny dominuj¹cej zabudowy zagrodowej z udzia³em zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z ogrodami i
obiektami s³u¿¹cymi produkcji rolniczej :
1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, przebudowê, wymianê, budowê nowych budynków,
2) wysokoæ budynków nowych i przebudowywanych 1 kondygnacja naziemna, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,
3) utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy, wyznaczon¹
przez zabudowê s¹siedni¹, w przypadku s¹siedztwa drogi KZ
zachowaæ jednak odleg³oci linii zabudowy nie mniejsze ni¿
okrelone w § 9 ust.1 pkt 4 ,
4) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o z dopuszczeniem dachów wielospadowych oraz u¿ytkowego wykorzystania poddaszy, o dowolnym rozwi¹zaniu dowietlenia,
5) formê zabudowy, elewacje, elementy cienne i dachowe, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,
6) powierzchnia dzia³ki w zabudowie zagrodowej - stosownie do potrzeb,
7) zabudowê gospodarcz¹ dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego, odstêpstwa dopuszcza siê w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi, tak¿e w odniesieniu do wysokoci.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) przekszta³cenia funkcji podstawowej istniej¹cych budynków i urz¹dzeñ na us³ugow¹ i wytwórcz¹ a tak¿e lokalizacjê
nowych obiektów us³ug komercyjnych z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla
których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na rodowisko zawsze jest wymagane,
2) chów i hodowlê zwierz¹t, z wyj¹tkiem zwierz¹t futerkowych miêso¿ernych, w obiektach o maksymalnej obsadzie
49 DJP (du¿ych jednostek przeliczeniowych wed³ug przepisu
szczególnego) pod warunkiem nieprzekraczania standardów ja-
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kociowych powietrza, w tym zapachowych, okrelonych w przepisie szczególnym - na przyleg³ych terenach MN oraz us³ug publicznych i komercyjnych,
3) wydzielanie nowych dzia³ek pod zabudowê zgodn¹ z
przeznaczeniem terenu przy zachowaniu minimalnych wielkoci dzia³ek okrelonych w § 9 ust. 3 pkt 1 oraz dostêpu do drogi
publicznej.
3. Ustalenia § 9 ust. 2 pkt 1 oraz § 9 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio.
§ 11.1. Ustala siê tereny us³ug publicznych z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi :
1) UO - us³ugi owiaty i wychowania,
2) US - us³ugi sportu i rekreacji (boiska sportowe),
3) UW - us³ugi wyznaniowe (kaplica katolicka z dzwonnic¹).
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê:
1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia z mo¿liwoci¹ przebudowy i rozbudowy istniej¹cych obiektów z zastrze¿eniem odpowiednich przepisów § 38 i § 39,
2) budowê nowych obiektów us³ugowych oraz obiektów
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹.
3.Dla terenów, o których mowa w ust. 1, jako obowi¹zuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustala siê:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - w zabudowie istniej¹cej wyznaczona dotychczasow¹ zabudow¹, w przypadku s¹siedztwa drogi KZ, zachowaæ jednak odleg³oci linii zabudowy
nie mniejsze ni¿ okrelone w § 9 ust.1 pkt 4,
2) nowe budynki powinny nawi¹zywaæ skal¹, ukszta³towaniem bry³y i materia³em do istniej¹cej i otaczaj¹cej zabudowy
3) wysokoæ zabudowy :
a/ na terenach US - jedna kondygnacja naziemna nie
wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
b/ na pozosta³ych terenach us³ug publicznych - do 2 kondygnacji naziemnych nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
4) zalecane dachy strome dwu lub wielospadowe,
5) w granicach dzia³ki w miarê istniej¹cych mo¿liwoci i stosownie do funkcji lokalizowaæ miejsca postojowe dla pojazdów ,
6) w realizacji obiektów u¿ytecznoci publicznej uwzglêdniæ koniecznoæ ich dostosowania do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 2, dopuszcza siê zmianê przeznaczenia na inne us³ugi o charakterze
publicznym.
§ 12. 1. Ustala siê tereny us³ug komercyjnych z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, oznaczone na rysunku planu UC - us³ugi
handlu, gastronomii, rzemios³a, inne - z wy³¹czeniem uci¹¿liwych us³ug i obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ transportu .
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach
UC ustala siê nastêpuj¹co:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy,
a/ w nowo wyznaczonych terenach: w odleg³oci 8 m od
ulic KZ, 6 m od pozosta³ych ulic,
b/ w zabudowie istniej¹cej: wyznaczone dotychczasow¹
zabudow¹,
2) wysokoæ obiektów kubaturowych - do 2 kondygnacji
naziemnych nie wliczaj¹c poddaszy u¿ytkowych, nie wiêksza jednak ni¿ 9 m licz¹c od poziomu terenu do kalenicy,
3) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
35 - 45o z dopuszczeniem dachów wielospadowych oraz u¿ytkowego wykorzystania poddaszy, o dowolnym rozwi¹zaniu dowietlenia,
4) formê zabudowy, elewacje, elementy cienne i dachowe, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,
5) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu, tak¿e dla osób niepe³nosprawnych - lokalizowaæ w granicach dzia³ki,
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6) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zieleñ
ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 20 % powierzchni
dzia³ki,
7) wielkoæ dzia³ki - odpowiednio do potrzeb i istniej¹cych
mo¿liwoci,
8) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego lub
mieszkania na potrzeby w³aciciela,
9) ustalenia § 11 ust. 3 pkt 6 stosuje siê odpowiednio .
§ 13. 1.Plan ustala teren zieleni urz¹dzonej: ZP - nieczynny cmentarz z XIX w.
2. Na terenie wymienionym w ust. 1 dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ i obiektów odpowiednich dla funkcji podstawowej - ma³ej architektury, owietlenia.
Rozdzia³ 2
Dzia³alnoæ gospodarcza, przemys³ wydobywczy
§ 14. Plan ustala tereny aktywizacji gospodarczej oraz
zasady ich zabudowy i zagospodarowania:
1. DG - tereny wielobran¿owej dzia³alnoci gospodarczej, w tym sk³adów, magazynów i dzia³alnoci wytwórczej:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych dróg i
ulic wed³ug ustaleñ rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do
9 m, chyba ¿e uzasadnione potrzeby technologiczne wymagaæ
bêd¹ wiêkszej,
3) wysokoæ budynków administracyjnych, socjalnych i
innych - do 2 kondygnacji naziemnych,
4) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ:
a/ miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej funkcji terenu, równie¿ dla osób niepe³nosprawnych,
b/ zieleñ urz¹dzon¹ na min. 20 % powierzchni,
c/ pasy zwartej zieleni izolacyjnej redniej i wysokiej z
udzia³em zimozielonej o szerokoci nie mniejszej ni¿ 5 m - od
strony zabudowy mieszkaniowej MN,
5) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wód podziemnych:
a/ pe³ne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych
i manewrowych oraz innych powierzchni nara¿onych na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi,
b/ wewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowo-przemys³owej
i zabezpieczenie przed sp³ywem zanieczyszczonych wód opadowych na tereny przyleg³e,
c/ na terenach baz transportowych i innych obiektów obs³ugi transportu - separatory paliw i olejów przed w³¹czeniem
wewnêtrznej sieci kanalizacyjnej do systemu zewnêtrznego,
6) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji,
2. PE - tereny odkrywkowego wydobywania oraz przeróbki
kopalin (kruszywa naturalnego) :
1) warunkiem prowadzenia eksploatacji z³o¿a kopaliny jest
posiadanie odpowiedniej koncesji, zgodnie z wymaganiami
przepisu szczególnego
2) w granicach obszarów górniczych z³ó¿ kruszywa naturalnego "Przywory" i "Przywory II" wyznacza siê filary ochronne,
oznaczone symbolem PEf, w których obowi¹zuje zakaz wydobywania kopalin:
a/ rzeki Strugi - o szerokoci 15 m, licz¹c od brzegów
koryta,
b/ przewodów podziemnych gazoci¹gu i kanalizacji komunalnej - o szerokoci 10 m od skrajnego elementu obudowy
przewodu,
c/ wybranych dróg publicznych, o szerokoci 10 m, licz¹c
od linii rozgraniczaj¹cych pasa drogowego,
d/ lasów, o szerokoci 12 m od granicy lasu,

3) sposób i kolejnoæ eksploatacji z³o¿a oraz sposób zagospodarowania nieu¿ytecznych mas ziemnych i skalnych pochodz¹cych z nadk³adu i z procesów uszlachetniania i sortowania kruszywa dostosowaæ do ustaleñ projektu zagospodarowania z³o¿a, sporz¹dzonego zgodnie z wymaganiami przepisu
szczególnego,
4) projekt zagospodarowania z³o¿a i projekt rekultywacji
musz¹ zapewniæ dostêp z drogi publicznej do nieruchomoci gruntowych odciêtych od tego dostêpu przez wyrobiska górnicze ,
5) glebê i grunty organiczne z nadk³adu z³o¿a (torfy) nale¿y
zwa³owaæ na wydzielonych zwa³owiskach i wykorzystaæ do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
6) nie zezwala siê na tworzenie trwa³ych zwa³owisk zewnêtrznych, dopuszcza siê tymczasowe zwa³owanie gleby i nieu¿ytecznych mas ziemnych i skalnych na obrze¿ach wyrobisk
górniczych i filarach ochronnych ,
7) ukszta³towanie powierzchni zwa³owisk wewnêtrznych
w wyrobiskach poeksploatacyjnych powinno nawi¹zywaæ do rzeby otaczaj¹cego terenu oraz planowanych funkcji docelowych
terenu,
8) nachylenie koñcowych skarp zwa³owisk oraz skarp nadwodnych zbiorników - nie wiêksze ni¿ 1: 2,
9) dla terenów poeksploatacyjnych ustala siê nastêpuj¹ce kierunki rekultywacji i zagospodarowania:
a/ kierunek wodny: zbiorniki wodne o funkcji hodowlanej
(hodowla ryb i raków) oraz przeciwpo¿arowej - w zawodnionych
wyrobiskach poeksploatacyjnych, ustalenia § 31, odnosz¹ce siê do
terenów oznaczonych symbolem WL, stosuje siê odpowiednio,
b/ kierunek leny: na zwa³owiskach wewnêtrznych, obrze¿ach zbiorników wodnych i na innych niezawodnionych terenach
poeksploatacyjnych oraz terenach po zlikwidowanym zak³adzie
przeróbczym.
Rozdzia³ 3
Komunikacja
§ 15. Sieæ obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych planem tworz¹ drogi publiczne :
1) KZ - drogi powiatowe, klasy Z (zbiorcze) o wymaganej,
minimalnej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m:
a/ droga nr 27 712 relacji Ozimek - Przywory, szerokoæ
istniej¹cego pasa drogowego w ci¹gu ul. Opolskiej 12 - 15 m,
b/ droga nr 27 829 relacji Kamieñ l¹ski - Kosorowice,
szerokoæ istniej¹cego pasa drogowego w granicach planu, w
ci¹gu ul. w. Jacka 10 - 12 m,
2) KL - drogi gminne, klasy L (lokalne) o wymaganej,
minimalnej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m poza
obszarem zabudowanym oraz 12 m w ci¹gach ulic :
a/ droga Kosorowice - Walidrogi (ul. Lena),
b/ droga Kosorowice - Przywory,
c/ droga Kosorowice - Oczyszczalnia,
3) KD - pozosta³e ulice i drogi gminne, klasy D (dojazdowe), o wymaganej, minimalnej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m poza obszarem zabudowanym oraz 10 m w
ci¹gach ulic (wyj¹tkowo, w przypadkach wskazanych na rysunku planu - 8,0 m), szerokoæ istniej¹cych pasów drogowych zró¿nicowana,
4) KP - ci¹gi pieszo-jezdne na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, o szerokoci w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych: 3 - 6 m.
§ 16. 1.Plan przewiduje budowê remonty i modernizacje
dróg publicznych, zmierzaj¹ce do poprawy istniej¹cych warunków komunikacji drogowej oraz - w miejscach gdzie jest to
mo¿liwe - uzyskania parametrów ustalonych klas, normowanych przepisem szczególnym :
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1) budowê obwodnicy KZ w ci¹gu drogi powiatowej Ozimek - Przywory o d³ugoci 2,6 km (w granicach planu) w przebiegu ustalonym rysunkiem planu i szerokoci w liniach rozgraniczenia - 30 m, w obrêbie skrzy¿owania wielopoziomowego - 60 m; w przebiegu obwodnicy przewiduje siê skrzy¿owania wskazane na rysunku planu : - wielopoziomowe (wiadukt)
z lini¹ kolejow¹ Wroc³aw - Bytom (KK)
- trzy skrzy¿owania zwyk³e lub skanalizowane z drogami
lokalnymi KL,
- trzy skrzy¿owania zwyk³e z drogami dojazdowymi KD,
2) poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej KZ Kosorowice - Kamieñ l. w ci¹gu ul. w. Jacka do 15 m (od wylotu
ul. Zap³otnej do granicy planu w kierunku Kamienia l.), oraz ul.
Zap³otnej i ul. Lenej, obs³uguj¹cych nowe zespo³y mieszkaniowe - do 10 m,
3) budowê nowych ulic dojazdowych KD w planowanych
zespo³ach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m; nie przewiduje siê
indywidualnych w³¹czeñ do planowanej obwodnicy ani nowych
w³¹czeñ do istniej¹cych dróg KZ,
4) remonty i przebudowy istniej¹cych dróg i skrzy¿owañ
KZ, KL, KD,
5) przy realizacji nowych dróg i przebudowie istniej¹cych
uwzglêdniæ koniecznoæ ich dostosowania do korzystania przez
osoby niepe³nosprawne, w szczególnoci poruszaj¹ce siê na
wózkach inwalidzkich.
2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg nale¿y organizowaæ,
zgodnie z ustalon¹ klas¹ drogi i zwi¹zanymi z ni¹ parametrami:
a) ruch ko³owy,
b) ruch rowerowy (cie¿ki rowerowe),
c) ruch pieszy,
d) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej,
e) infrastrukturê techniczn¹,
f) zieleñ.
3.Infrastrukturê techniczn¹ liniow¹, obiekty i urz¹dzenia
nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ realizowaæ na warunkach
uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.
4.Wyznacza siê kierunki dostêpnoci komunikacyjnej projektowanych i istniej¹cych terenów us³ug komercyjnych i dzia³alnoci gospodarczej - wed³ug rysunku planu.
§ 17. 1. Uzupe³niaj¹c¹ sieæ obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem tworz¹ drogi wewnêtrzne KW (gospodarcze, rolnicze i lene), w istniej¹cych liniach rozgraniczaj¹cych.
2. Ustalenia § 16 ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio.
§ 18.1. Ustala siê tereny komunikacji kolejowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KK.
2. W granicach terenów KK przewiduje siê:
1) remonty i modernizacje urz¹dzeñ transportu kolejowego, w tym wymianê podtorza i nawierzchni torowej,
2) modernizacjê sieci trakcyjnej oraz urz¹dzeñ zabezpieczenia ruchu kolejowego i ³¹cznoci,
3) renowacje i budowê urz¹dzeñ odwadniaj¹cych,
4) modernizacjê obiektów in¿ynieryjnych i budynków,
5) realizacjê skrzy¿owania dwupoziomowego z drog¹ powiatow¹ Przywory - Ozimek ,
3. Wzd³u¿ terenów, o których mowa w ust. 1 wskazuje siê
granice postulowanego przez zarz¹dcê kolei pasa rezerwy terenu, o szerokoci 20 m od osi skrajnych torów, przeznaczonego dla zasadniczej modernizacji linii kolejowej E - 30 (nr 132)
relacji Wroc³aw - Bytom.

Rozdzia³ 4
Infrastruktura techniczna i komunalna
§ 19.1. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
energiê elektryczn¹:
1) w zakresie rednich napiêæ - z GPZ Tarnów Opolski,
istniej¹cymi liniami napowietrznymi lub kablowymi 15 kV, oznaczonymi na rysunku planu symbolem EE 15 kV,
2) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cych stacji transformatorowych 15 / 0,4 kV:
a/ Kosorowice Opolska,
b/ Kosorowice Wie,
c/ Kosorowice Lena,
d/ Kosorowice Tarnowska (poza obszarem planu),
e/ Kosorowice - oczyszczalnia.
2. Przewiduje siê rozbudowê sieci kablowych rednich i
niskich napiêæ na wszystkich obszarach projektowanego zainwestowania oraz modernizacjê istniej¹cych i realizacjê nowych
stacji transformatorowych 15/ 0,4 kV, w szczególnoci:
a/ na terenach DG,
b/ w planowanych zespo³ach mieszkaniowych przy ul. Zap³otnej i ul. Lenej,
c/ na terenach PE i PEf.
3. Stacje transformatorowe i linie, o których mowa w ust. 2
realizowaæ w miarê pojawiaj¹cych siê potrzeb w miejscach wyznaczonych wed³ug koncepcji programowo- przestrzennych i
projektów zagospodarowania terenu - bez potrzeby zmian planu.
4. Istniej¹ce napowietrzne linie elektroenergetyczne rednich i niskich napiêæ nale¿y w miarê potrzeb i mo¿liwoci skablowaæ na odcinkach koliduj¹cych z planowanym zainwestowaniem, prowadzenie kabli w pasach ci¹gów komunikacyjnych i
liniach granicznych dzia³ek nie wymaga zmian planu.
§ 20. Ustala siê zasady zaopatrzenia obszaru planu w
wodê:
1) dla celów bytowych, us³ugowych, produkcyjnych i przeciwpo¿arowych - z ujêæ wodoci¹gu gminnego "Tarnów Opolski",
przewodami oznaczonymi na rysunku planu symbolem W,
2) przewiduje siê rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na terenach planowanego zainwestowania o nowe odcinki sieci rozdzielczej w liniach rozgraniczenia projektowanych ulic.
§ 21. 1.W zakresie gospodarki ciekowej ustala siê:
1) odprowadzenie cieków komunalnych - do miêdzygminnej oczyszczalni w Kosorowicach, sieci¹ kanalizacyjn¹ grawitacyjno - t³oczn¹, g³ówne przewody sieci oznaczono na rysunku planu symbolem Ks,
2) odprowadzenie cieków opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej, której przewody oznaczono na rysunku planu
symbolem Kd, dopuszcza siê odprowadzanie cieków opadowych do wód lub do ziemi pod warunkiem spe³nienia odpowiednich wymagañ okrelonych w przepisie szczególnym,
3) odprowadzenie cieków przemys³owych - z terenów DG,
UC, - do sieci kanalizacyjnej o której mowa w punkcie 1, w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaników zanieczyszczenia - po uprzednim podczyszczeniu w urz¹dzeniach zak³adowych ,
4) odprowadzenie wód pochodz¹cych z odwadniania odkrywkowej kopalni wapienia "Tarnów Opolski" - do cieku Struga
kolektorem kanalizacji deszczowej Kd biegn¹cym przez obszar
planu.
2. Na obszarze planu wyklucza siê lokalizowanie przydomowych oczyszczalni cieków.
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3. Na terenach oznaczonych symbolami MN, MR, UC i us³ug
publicznych dopuszcza siê sytuowanie bezodp³ywowych urz¹dzeñ do gromadzenia cieków bytowych i zorganizowany system odbioru i przewozu tych cieków do oczyszczalni - do czasu
pe³nej realizacji planowanego systemu kanalizacji zbiorowej.
§ 22. 1.Wyznacza siê tereny obiektów i urz¹dzeñ gospodarki ciekowej: NO - teren miêdzygminnej oczyszczalni cieków.
2. Na terenie wymienionym w ust. 1 obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) nieprzekraczalne linia zabudowy od przyleg³ej drogi KD - 6 m,
2) wysokoæ budynków administracyjnych i socjalnych do 2 kondygnacji, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,
3) wysokoæ zabudowy technologicznej i magazynowej do 9 m, chyba ¿e potrzeby technologiczne wymagaj¹ wiêkszej,
4) zalecane dachy strome dwu i wielospadowe,
5) zrzut oczyszczonych cieków w okresie istnienia i odwadniania kopalni "Tarnów Opolski" - do cieku Struga poni¿ej
terenów stawów WL, za porednictwem podziemnego kolektora,
6) zrzut oczyszczonych cieków po likwidacji i zakoñczeniu
odwadniania kopalni "Tarnów Opolski" - bezporednio do rzeki
Odry poza obszarem planu, odpowiednio przystosowanym i
przed³u¿onym kolektorem o który mowa w punkcie 6,
7) wzd³u¿ granic terenu NO, z wyj¹tkiem granicy pó³nocnej
przyleg³ej do planowanych terenów zadrzewieñ i zakrzewieñ o
funkcji izolacyjnej, urz¹dziæ wewnêtrzne pasy zieleni izolacyjnej
o szerokoci min. 5 m, zieleñ urz¹dzona powinna stanowiæ nie
mniej ni¿ 20% powierzchni terenu,
8) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ gara¿e i miejsca postojowe dla pojazdów w liczbie odpowiedniej dla funkcji
terenu.
§ 23. Ustala siê mo¿liwoæ budowy na obszarze planu
sieci rozdzielczej gazu, zasilanej z gazoci¹gu wysokiego cinienia, relacji Zdzieszowice - Ozimek, oznaczonego na rysunku planu
symbolem EG DN 250 4 MPa, za porednictwem stacji gazowej
(redukcyjno- pomiarowej), zlokalizowanej na terenie LSp przy
skrzy¿owaniu gazoci¹gu z ul. Len¹.
§ 24. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu w energiê
ciepln¹ - przewiduje siê ogrzewanie z w³asnych róde³ ciep³a,
zalecone stosowanie ekologicznych noników energii (paliwa
gazowe, olejowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a opalanych paliwami sta³ymi.
§ 25. W zakresie telekomunikacji plan przewiduje:
1) utrzymanie istniej¹cego przebiegu kabli ³¹cznoci dalekosiê¿nej, dopuszcza siê ich modernizacjê i wymianê a tak¿e
prowadzenie nowych linii kablowych w zakresie nie powoduj¹cym trwa³ego przeznaczenia na ten cel gruntów rolnych lenych,
2) rozbudowê istniej¹cej sieci abonenckiej na terenach
planowanego zainwestowania a tak¿e instalacjê ogólnie dostêpnych kabin telefonicznych,
3) dopuszczenie budowy stacji telefonii komórkowej, z
wy³¹czeniem terenów MN, MR, us³ug publicznych i komercyjnych oraz obszarów i obiektów podlegaj¹cych ochronie konserwatorskiej, o których mowa w § 38.
§ 26. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi ustala siê:
1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i
zorganizowany system wywozu na wysypisko obs³uguj¹ce gminê,
2) wykorzystanie odpadów w postaci mas ziemnych z wykopów budowlanych do kszta³towania powierzchni terenów inwestycji oraz przeznaczanie nadwy¿ek tych gruntów do rekultywacji terenów zdegradowanych na terenie gminy,

3) postêpowanie z odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi - wed³ug decyzji i uzgodnieñ w³aciwych organów,
wydanych na podstawie przepisu szczególnego.
§ 27.1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz napowietrzne linie elektroenerge-tyczne rednich i
niskich napiêæ i telekomunikacyjne - nale¿y prowadziæ w pasach rozgraniczenia ulic i dróg, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dcami tych dróg.
2. Dopuszcza siê przeprowadzenie przewodów o których
mowa w ust. 1, przez nieruchomoci gruntowe s¹siaduj¹ce z
ulicami, je¿eli wymagaj¹ tego lokalne warunki - w uzgodnieniu z
w³acicielami tych nieruchomoci.
Rozdzia³ 5
Rolnictwo i lenictwo
§ 28.1. Plan ustala obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej :
1) R - tereny u¿ytków rolnych,
2) RP - tereny specjalistycznej produkcji rolnej,
3) LZ - zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne i izolacyjne,
4) WL - tereny zbiorników wodnych do hodowli ryb i raków
z towarzysz¹c¹ zieleni¹,
5) WP - tereny wód p³yn¹cych .
2. Na terenach u¿ytków rolnych - gruntów ornych i u¿ytków
zielonych - oznaczonych na rysunku planu symbolem R obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) zachowanie podstawowej funkcji terenów - upraw rolnych,
2) utrzymanie istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych a tak¿e wprowadzanie nowych - w zakresie nie zmieniaj¹cym podstawowej funkcji terenu,
3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów melioracyjnych i dróg gospodarczych,
4) dopuszcza siê:
a/ budowê obiektów s³u¿¹cych produkcji rolnej pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej (z wy³¹czeniem bezporedniego w³¹czenia do dróg powiatowych KZ) i niezbêdnych
sieci infrastruktury technicznej,
b/ prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, nie
powoduj¹ce trwa³ego przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze
c/ zalesianie gruntów rolnych klas V i VI innych ni¿ wskazuje plan, je¿eli powierzchnia pojedynczego kompleksu zalesieñ nie przekracza 1 ha.
§ 29.1. Ustala siê tereny zadrzewieñ i zakrzewieñ - LZ, na
których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania :
1) wiod¹ca funkcja terenów zadrzewieñ i zakrzewieñ przyrodnicza i izolacyjna,
2) sk³ad gatunkowy planowanych nasadzeñ powinien
odpowiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do tzw.
rolinnoci potencjalnej terenu,
3) u¿ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu.
§ 30. Na terenach specjalistycznej produkcji rolniczej RP
- obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu stosuje siê odpowiednio warunki okrelone w § 14 ust. 1,
2) wielkoæ obsady i sposób hodowli zwierz¹t dostosowaæ do zakazów i ograniczeñ ustalonych w § 34,
3) dopuszcza siê przekszta³cenia i zmianê funkcji terenu
RP na inn¹ - z uwzglêdnieniem ograniczeñ o których mowa w § 34.
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§ 31. Ustala siê tereny zbiorników wodnych z towarzysz¹c¹ zieleni¹ - WL, na których ustala siê nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:
1) podstawowa funkcja terenów - zbiorniki wodne do
prowadzenia gospodarki rybackiej - hodowli ryb i raków,
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zbiorniki wody do celów
przeciwpo¿arowych i rekreacyjnych ,
3) zachowaæ i chroniæ istniej¹c¹ zieleñ w otoczeniu wód,
4) dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ oraz pojedynczych
1 - kondygnacyjnych obiektów kubaturowych s³u¿¹cych funkcji
podstawowej i uzupe³niaj¹cej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i wodê oraz odprowadzenie cieków - wed³ug ogólnych zasad, obowi¹zuj¹cych
na terenach zabudowy zagrodowej MR.
§ 32. Ustala siê tereny wód p³yn¹cych - cieku Struga wraz
z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, oznaczone symbolem WP, oraz
zasady ich u¿ytkowania:
1) ciek i urz¹dzenia wodne utrzymywaæ w odpowiednim
stanie, modernizowaæ w razie potrzeby,
2) zachowaæ i chroniæ istniej¹c¹ zieleñ w otoczeniu wód,
3) dopuszcza siê wykorzystanie wód Strugi do zasilania
stawów do prowadzenia gospodarki rybackiej, je¿eli spe³niaj¹
wymagania jakociowe okrelone w przepisie szczególnym dla
wód przeznaczonych do hodowli ryb oraz pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
4) zabrania siê grodzenia wód publicznych w odleg³oci
1,5 m od linii brzegu a tak¿e zakazywania przechodzenia przez
ten obszar,
5) zabrania siê zanieczyszczania wód p³yn¹cych ciekami
oraz w inny sposób.
§ 33. Na terenach lasów i zalesieñ, oznaczonych na rysunku planu odpowiednio symbolami LS i LSp obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
1) u¿ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizowane wed³ug planu urz¹dzenia lasu,
2) sk³ad gatunkowy planowanych zalesieñ powinien odpowiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do rolinnoci potencjalnej terenu,
3) dopuszcza siê budowê obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
gospodarce lenej,
4) wzd³u¿ gazoci¹gu wysokiego cinienia EG DN 250 4
MPa relacji Zdzieszowice - Ozimek, oraz napowietrznych linii
elektroenergetycznych EE 110 kV i EE 15 kV, na odcinkach biegn¹cych przez tereny lasów i zalesieñ, wyznacza siê pasy wolne
od drzew i krzewów o szerokoci:
a/ w przypadku gazoci¹gu po 2 m z ka¿dej jego strony,
b/ w przypadku linii elektroenergetycznych - wed³ug uzgodnionych wymagañ zarz¹dców linii.
Rozdzia³ 6
Ochrona rodowiska naturalnego
§ 34. Plan okrela - oprócz ustaleñ cile adresowanych
- ogólne zasady ochrony rodowiska naturalnego, w szczególnoci wód podziemnych, elementu rodowiska najbardziej zagro¿onego na obszarze planu - znajduj¹cego siê w ca³oci w
granicach g³ównego zbiornika wód podziemnych (GZWP 333
Opole - Zawadzkie):
1. Zakazuje siê :
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których przepis szczególny zawsze
wymaga sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko na ca³ym obszarze planu z wy³¹czeniem terenów odkrywkowego wydobywania i przeróbki kopalin PE,
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2) deszczowania cieków rolniczych oraz wylewania cieków - na ca³ym obszarze planu,
3) instalowania przydomowych oczyszczalni cieków raz
wprowadzania cieków do ziemi i wód - na ca³ym obszarze planu.
2. Powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹cymi
przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e.
3. Dopuszcza siê lokalizowanie przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko dla których w³aciwy organ mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, pod warunkiem :
1) zgodnoci charakteru przedsiêwziêcia z ustalonym przeznaczeniem terenu,
2) pozytywnego wyniku postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na rodowisko, przeprowadzonego, zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 35. 1. Plan wskazuje orientacyjny zasiêg stref wystêpowania elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
o podwy¿szonym poziomie - wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych EE 110kV, o szerokoci 10 m od osi
tych linii.
2. W zbli¿eniach stref, o których mowa w ust. 1, do terenów us³ug sportu i rekreacji US zobowi¹zuje siê w³aciciela linii
elektroenergetycznych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego w
zakresie i z czêstotliwoci¹ okrelon¹ w przepisie szczególnym.
3. W zbli¿eniach obiektów komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej i budynków do istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego
cinienia EG DN - 250 4,0 MPa, obowi¹zuje zachowanie zró¿nicowanych odleg³oci podstawowych i rozwi¹zañ technicznych
zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych i uzgodnieniem z zarz¹dc¹ gazoci¹gu.
4. W otoczeniu oczyszczalni cieków NO nale¿y przeprowadziæ pomiary stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze i gleby po okresie stabilizacji warunków eksploatacji tego
obiektu.
5. Wyniki pomiarów o których mowa w ust. 2 i 4, mog¹
stanowiæ podstawê wyst¹pieñ do w³aciwych organów o ustanowienie stref ograniczonego u¿ytkowania; na wypadek koniecznoci utworzenia obszarów ograniczonego u¿ytkowania plan
pozostawia w dotychczasowym u¿ytkowaniu rolniczym (z dopuszczeniem zalesieñ - LSp) lub lenym, tereny w promieniu nie
mniejszym ni¿ 160 m od granic oczyszczalni cieków NO oraz
10 m od osi linii elektroenergetycznych EE 110 kV.
§ 36. Ustala siê tereny, na których obowi¹zuj¹ dopuszczalne, zró¿nicowane poziomy ha³asu, normowane w przepisie
szczególnym :
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN) i terenach zabudowy zagrodowej (MR) - obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2) na terenach us³ug owiaty (UO) - obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przeznaczonych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
§ 37. Zaleca siê objêcie prawn¹ form¹ ochrony przyrody
(u¿ytek ekologiczny) zespo³u ³¹ki trzêlicowej z bogatym zbiorowiskiem rolin chronionych i rzadkich, wystêpuj¹cego w granicach z³o¿a kruszywa naturalnego "Przywory II", wy³¹czonego w
koncesji i w planie z eksploatacji odkrywkowej kruszywa.
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Rozdzia³ 7
Ochrona rodowiska kulturowego
§ 38. Ustala siê obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie
konserwatorskiej:
1. Stanowiska archeologiczne, obiekty prawnie chronione, wpisane do rejestru zabytków lub ujête w ewidencji zabytków (na rysunku planu zachowane numery wed³ug ewidencji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) :
1) nr 1, cmentarzysko - V okres epoki br¹zu,
2) nr 3, cmentarzysko - okres nowo¿ytny (tzw. cmentarz
szwedzki),
3) nr 5, punkt osadniczy kultury ³u¿yckiej ,
4) nr 7, osada kultury przeworskiej i punkt osadniczy
pónoredniowieczny,
5) nr 8, osada - pradzieje i kultura przeworska (okres wp³ywów
rzymskich), redniowiecze XII-XIV w; nr rejestru A-748/87,
6) nr 11, lad osadniczy - póne redniowiecze,
7) nr 12, osada kultury ³u¿yckiej - V okres epoki br¹zu
(halsztat) i pónoredniowieczny punkt osadniczy; nr rejestru A877/90,
8) nr 13, lad osadniczy - pradzieje,
9) nr 15, punkty osadnicze - XI - XII i po³owa XIV w.,
10) nr 16, punkt osadniczy - XIV w .,
11) nr 18, lad osadniczy - neolit,
12) nr 19 osada - XIV w..
2. Zabytki architektury, obiekty prawnie chronione, wpisane do rejestru zabytków lub ujête w ewidencji zabytków prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uwidocznione na rysunku planu:
1) kaplica z dzwonnic¹ przy ul. Opolskiej - XVIII- XIX w.,
2) dawna Szko³a Polska ul. Opolska 53, murowana 1924 -1927,
3) dawna karczma, ul. Opolska 67, mur. 1 æw. XX w.,
4) dom mieszkalny, ul. Opolska 71, mur. - koniec XIX w.,
5) dom mieszkalny, ul. Opolska 73, mur. - koniec XIX w.,
6) dom mieszkalny, ul. Opolska 75, mur. - koniec XIX w.,
7) dom mieszkalny, ul. Opolska 84, mur.- koniec XIX w.,
8) spichlerz, ul. Opolska 84, mur. - koniec XIX w.,
9) dom mieszkalny, ul. Opolska 86, mur. - koniec XIXw.,
10) dom mieszkalny, ul. Opolska 90, mur. - koniec XIX w.,
11) spichlerz, ul. Opolska 86, mur. - koniec XIX w.,
12) spichlerz, ul. Opolska 88, mur. - koniec XIX w.,
13) spichlerz, ul. Opolska 90 , mur. - koniec XIX w. .
3. Obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego w orientacyjnych granicach ustalonych na rysunku planu.
§ 39. Ustala siê formy i zasady ochrony rodowiska kulturowego:
1. Zachowaæ niezmienion¹ formê architektoniczn¹ i w³aciwy stan techniczny obiektów ujêtych w rejestrze i ewidencji
zabytków, o których mowa w § 38 ust 2.
2. Rewaloryzacjê obiektów, o których mowa w § 38 ust.
2 prowadziæ w uzgodnieniu z pañstwow¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków - na etapie projektowania i realizacji.
3. W obszarze zabytkowego uk³adu urbanistycznego ochronie podlegaj¹ zachowane elementy dawnego uk³adu z uwzglêdnieniem zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy wed³ug ustaleñ rozdzia³u 1.
4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze stanowisk archeologicznych, b¹d w ich pobli¿u nale¿y uzgadniaæ z pañstwow¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków.
5. W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych
nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹ s³u¿bê ochrony
zabytków i w³aciwy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich
zaleceniom.
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DZIA£ III
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 40. Ustalenia planu odnosz¹ce siê do terenów górniczych "Przywory" i "Przywory II", nie naruszaj¹ przepisów prawa
geologicznego i górniczego i obowi¹zuj¹ do czasu uchwalenia
planów zagospodarowania terenów górniczych, o których mowa
w tych przepisach.
§ 41. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów i obiektów oznaczonych w planie symbolami UO, US, NO, W, Ks, Kd, KL, KD, KP
s³u¿¹ realizacji lokalnych celów publicznych o których mowa w
§ 8 pkt 18.
§ 42. 1. Ustalenia planu dotycz¹ce terenów oznaczonych
symbolami KZ, KK, s³u¿¹ realizacji ponadlokalnych celów publicznych, o których mowa w § 8 pkt 19.
2. Prawne skutki ustaleñ wymienionych w ust 1 obci¹¿aj¹ w³aciwe jednostki samorz¹du terytorialnego lub bud¿et pañstwa.
§ 43. Prawne skutki ustalenia w planie pasów wolnych
od drzew i krzewów w strefach kontrolowanych gazoci¹gu wysokiego cinienia i linnii elektroenergetycznych na terenach LS i
LSp, o których mowa w § 33 pkt 4, oraz nakazów i ograniczeñ w
pobli¿u linii elektroenergetycznych wysokich napiêæ, oczyszczalni cieków i gazoci¹gu, o których mowa w § 35 i § 37 obci¹¿aj¹
w³acicieli i zarz¹dców tych obiektów.
§ 44. Ustalenia planu dotycz¹ce pasa rezerwy terenu dla
modernizacji linii kolejowej nr 132, o którym mowa w § 18 ust. 3
oraz rezerwy terenu na trasie obwodnicy drogowej Kosorowic
(u¿ytek rolny na dzia³ce nr 478/2), nie maj¹ mocy prawa gminnego, postulowane przeznaczenie terenu mo¿e nast¹piæ w drodze
zmiany niniejszego planu albo sporz¹dzenia odrêbnego planu
zagospodarowania przestrzennego.
§ 45. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ dla naliczenia jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której
mowa w art. 36 ust. 3 - w granicach terenów oznaczonych w
planie symbolami :
1) MN, MR - 5 %
2) UC, DG, PE - 10%
3) terenu lokalizacji stacji telefonii komórkowej - 30 %
4) dla pozosta³ych terenów w wysokoci 0%.
§ 46. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
traci moc plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90 Rady Gminy w
Tarnowie Opolskim z dnia 6 grudnia 1990 r. z póniejszymi
zmianami.
§ 47. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnów Opolski.
§ 48. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.
§ 49. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski
Jan Damboñ

