
UCHWAŁA NR X/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 70 i 1009), w związku z uchwałą nr II/8/2018 
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski, Rada Miejska w Gogolinie stwierdza 
i uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętego uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej 
w Gogolinie z dnia 24.04.2019 r.

§ 2. W uchwale nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. 
poz. 1541),  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,               
z wyjątkiem terenu Uup.”;

2) w § 4 w pkt 7 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. g w brzmieniu:

„g) linia wewnętrznego podziału terenu na strefy o różnej maksymalnej wysokości zabudowy;”;

3) w § 6 w pkt 2 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. g w brzmieniu:

„g) teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej - oznaczony na rysunku planu symbolem 
Uup;”;

4) w § 41w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) na terenach 1UZ i Uup dopuszcza się małą instalację fotowoltaiczną służącą do wytwarzania energii 
w celu jej zużycia na potrzeby własne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.”;

5) w § 48:

a) skreśla się symbol „5 MNU”,

b) w pkt 2 uchyla się lit. b;

6) w § 51 w pkt 2 w lit. i kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego: panele fotowoltaiczne wchodzące w skład instalacji, o której 
mowa w § 41 pkt 4, można montować wyłącznie na dachach budynków.”;

7) dodaje się § 52a w brzmieniu:

„§ 52a. Dla terenu oznaczonego symbolem Uup ustala się:

1) przeznaczenie: zabudowa usługowa obejmująca budynki użyteczności publicznej przeznaczone dla: 
opieki zdrowotnej z wyjątkiem szpitali, turystyki, gastronomii, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
nauki, kultu religijnego a także inne budynki biurowe i socjalne, wraz z obiektami budowlanymi 
związanymi z użytkowaniem budynków podstawowych zgodnie z ich przeznaczeniem; 
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2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,8/0,1,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,3,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 
do powierzchni działki: 30%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 14,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne i/lub garaże wbudowane, 

f) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku: 

- w zachodniej strefie wydzielonej linią wewnętrznego podziału - 5 m/11 m,

- we wschodniej strefie wydzielonej linią wewnętrznego podziału - 7 m/13 m,

h) maksymalna wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki:

- wolnostojących obiektów słupowych – 5 m,

- pozostałych obiektów - 3 m,

i) rodzaje dachów: wysokie dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci oraz płaskie, z możliwością łączenia obu rodzajów dachów w obrębie 
jednego budynku; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakazuje się sytuowania wolnostojących paneli 
fotowoltaicznych w pierwszej linii zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się na 
całym terenie montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych wchodzących w skład instalacji, o której 
mowa w § 41 pkt 4, do 31.12.2030 r.”.

§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały o której mowa w § 2, wprowadza się zmiany 
określone na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek zmiany planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2 
do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/109/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 26 czerwca 2019 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski 

 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag, wniesionych do projektu zmiany planu, 

podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Miejska w Gogolinie nie dokonuje 

rozstrzygnięć, wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/109/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 26 czerwca 2019 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE  
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych,  do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski 

 

W zmianie planu nie zostały zapisane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, w związku z czym Rada Miejska w Gogolinie nie dokonuje rozstrzygnięcia, 

wynikającego z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/109/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 26 czerwca 2019 r.
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