
UCHWAŁA NR XIX/177/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin

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, 1309, 1696 i 1815) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, 1009, 
1524, 1716, 1696 i 1815) w związku z uchwałą nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gogolin, 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 kwietnia 2019 r.

§ 2. W uchwale nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. 
poz. 1907),  wprowadza się następujące zmiany:

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

„1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, z wyjątkiem terenów 3MN, 4MN, 
3MN(U), 1PU, 1.1PU, 2PU, 2.1PU, 3PU, 4PU, PU(KS);”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) „linii zabudowy wewnętrznej” - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną 
odległość budynków oraz budowli określonych w ustaleniach szczegółowych, od linii rozgraniczających 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;”;

3) w § 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w przypadku budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej nakazuje się: jednakową 
wysokość elewacji frontowych oraz geometrię i wysokość dachów, a także zbliżoną kolorystykę ścian 
elewacyjnych i dachu;”;

4) w § 15:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Określa się minimalną liczbę miejsc do parkowania, tj. miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych (mp) w granicach działki budowlanej z zastrzeżeniem ust. 2, 3,4 i 10:”,

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zabudowa wielorodzinna – 1,2 mp/1mieszkanie, z wyjątkiem mieszkań komunalnych 
przeznaczonych na cele socjalne;”.

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku obiektów komunalnych do wymaganej liczby miejsc parkingowych można wliczyć 
miejsca parkingowe urządzone w pasie drogi gminnej przyległej do terenu inwestycji.”.

5) w § 19 w pkt 2 w lit. a tiret drugi otrzymuje brzmienie:
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„-  wycinki, jeśli nie jest konieczna ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa lub kolizji z napowietrznymi 
liniami energetycznymi,”;

6) w § 22 w ust 1 uchyla się pkt 20, 23, 26, 31, 44, 55;

7) w § 23 w ust. 2 w pkt 1 w lit. e tiret trzeci otrzymuje brzmienie:

„- w budynkach o układzie szczytowym w stosunku do drogi - kształt elewacji szczytowych od strony drogi 
i układ otworów okiennych w tych ścianach,”;

8) w § 27 w ust. 2:

a) w pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:

„a) stałych i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, z zastrzeżeniem pkt 4,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakazuje się nawierzchni asfaltowych, z wyjątkiem jezdni i ścieżek rowerowych;”,

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) na terenach 1ZP, 1KPP i 2KPP dopuszcza się sytuowanie tymczasowych obiektów budowlanych 
na potrzeby okolicznościowych kiermaszów i imprez kulturalnych.”.

9) w § 35 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dopuszcza się:

a) małe instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną i cieplną o mocy do 100 kW:

- na terenach zabudowy z wyłączeniem terenów MN, MN(U), MN(U,RM), MU, ML,

- na terenach użytkowanych rolniczo z wyłączeniem terenów R i RD,

b) małe biogazownie rolnicze o mocy do 100 kW – w gospodarstwach rolnych na terenach RM oraz 
1RPz i 2RPz, 

c) małe instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną na potrzeby własne 
oraz w uzupełnieniu prowadzonej działalności produkcyjnej - na terenach 1P, 2P, 1PU, 2PU, 3PU 
i 4PU.”;

10) w § 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

Symbol
terenu

Intensywność zabudowy
minimalna/maksymalna

Maksymalny % 
powierzchni  
zabudowanej

Minimalny
% powierzchni 

biologicznie 
czynnej

Minimalna powierzchnia 
nowo wydzielanych 

działek
(m2) 

1 2 3 4 5
1MW 0,4/0,8 40 40
2MW 0,5/1,2 40 30
3MW 0,4/0,8 40 40

5000

"

11) w § 43:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

Symbol Intensywność zabudowy Maksymalny Minimalny Minimalna powierzchnia 
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terenu minimalna/maksymalna % powierzchni  
zabudowanej

% powierzchni 
biologicznie 

czynnej

nowo wydzielanych 
działek

(m2)
1 2 3 4 5

1MN
2MN
3MN

0,2/0,7 (0,9)1) 30 60 (55)1) 4502),  600

4MN 0,3/0,8 35 55 240
1) dopuszcza się w przypadku działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 500 m2

2) stosuje się do zabudowy bliźniaczej

"

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) budynki mieszkalne:

Symbol
terenu

Maksymalna 
wysokość 
budynku

(m)

Wysokość górnej 
krawędzi elewacji 

frontowej (m)

Szerokość 
elewacji 

frontowej
(m)

Geometria dachu

1 2 3 4 5
1MN
2MN

7,51)/92)/103) od 3/41) 

do 6,5/7,51)
do 134)/165) dachy dowolnego rodzaju

3MN 9 od 3 do 4 do 165) dachy wysokie
4MN 9 od 3,5 do 6,5 do 12 dachy dowolnego rodzaju 

1) stosuje się do budynków z płaskimi dachami
2) stosuje się do budynków z niskimi dachami
3) stosuje się do budynków z wysokimi dachami
4) dotyczy szerokości elewacji lub części elewacji o dwóch pełnych kondygnacjach nadziemnych
5) nie wliczając parterowych garaży przyległych lub wbudowanych

"

Id: 07E9D4E1-513D-4BEC-88A5-829E8D7C7610. Podpisany Strona 3



12) w § 44:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

Symbol 
terenu

Intensywność zabudowy
minimalna/maksymalna

Maksymalny % 
powierzchni  
zabudowanej

Minimalny
% powierzchni 

biologicznie 
czynnej

Minimalna 
powierzchnia nowo 

wydzielanych działek 
[m2]

1 2 3 4 5
1MN(U)
2MN(U)
3MN(U)

0,2/0,7(0,9)1) 35 50 6002), 800

4MN(U) 0,2/0,6 35 50 900
5MN(U) 0,1/0,5 30 60 900

1) dopuszcza się w przypadku działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 500 m2

2) stosuje się do działek, o których mowa w pkt 2 lit. b

"

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe:

Symbol
terenu

Maksymalna 
wysokość 
budynku

(m)

Wysokość górnej 
krawędzi 
elewacji 

frontowej (m)

Szerokość 
elewacji 

frontowej
(m)

Geometria dachu

1 2 3 4 5
1MN(U)
2MN(U)
3MN(U)

7,51)/92)/103) od 3/41) 

do 6,5/7,51)
do 134)/165) dachy dowolnego rodzaju

4MN(U) 9 od 3 do 4
5MN(U) 9 od 3,5 do 6

do 106)

lub
do 187)

dachy wysokie, dwuspadowe 
proste lub z naczółkami, 

o symetrycznym układzie głównych 
połaci dachowych, z możliwością 
łączenia takich dachów pod kątem 
prostym; układ głównej kalenicy 

w stosunku do drogi zgodnie 
z rysunkiem planu

1) stosuje się do budynków z płaskimi dachami
2) stosuje się do budynków z niskimi dachami
3) stosuje się do budynków z wysokimi dachami
4) dotyczy szerokości elewacji lub części elewacji o dwóch pełnych kondygnacjach nadziemnych
5) nie wliczając parterowych garaży przyległych lub wbudowanych
6) stosuje się do elewacji szczytowych
7) stosuje się do elewacji kalenicowych

"
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13) w § 45 w pkt 5 lit. a i lit. c otrzymują brzmienie:

"a) budynki mieszkalne oraz mieszkalno-usługowe:

Symbol
terenu

Maksymalna 
wysokość 
budynku 

(m)

Wysokość górnej 
krawędzi 
elewacji 

frontowej (m)

Szerokość 
elewacji 

frontowej
(m)

Geometria dachu

1 2 3 4 5
1MN

(U,RM)
9 m od 3 do 4 do 18 dachy wysokie, dwuspadowe proste 

lub z naczółkami, o symetrycznym 
układzie głównych połaci 

dachowych, z możliwością łączenia 
takich dachów pod kątem prostym; 
układ głównej kalenicy w stosunku 

do drogi - kalenicowy
2MN

(U,RM)
10 m od 3 do 6 do 18 m dachy dowolnego rodzaju

"

"c) budynki pomocnicze i inwentarskie w zabudowie zagrodowej:

Maksymalna wysokość (m)Symbol
terenu budynku elewacji

Geometria dachu

1 2 3 4
1MN

(U,RM)
6 3 dachy wysokie, o symetrycznym 

układzie głównych połaci 
dachowych, lub płaskie

2MN
(U,RM)

9 4 dachy dowolnego rodzaju

"

14) w § 60:

a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych przez drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych oraz dojazdy własne,”,

b) w pkt 4 w lit b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) określoną na rysunku planu wewnętrzną linię zabudowy stosuje do budynków inwentarskich 
oraz budowli rolniczych związanych z produkcją zwierzęcą takich jak: zamknięte zbiorniki na płynne 
odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu 
rolniczego.”.

15) w § 63:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1) przeznaczenie: obiekty produkcji zwierzęcej – fermy chowu/hodowli zwierząt gospodarskich 
wraz z uzupełniającymi obiektami związanymi z produkcją rolną i budowlami rolniczymi, 
z wyłączeniem:”,

b) w pkt 4:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) budynki inwentarskie i gospodarcze związane z produkcją rolną:
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Symbol
terenu

Maksymalna 
wysokość 

budynku (m)

Ilość kondygnacji nadziemnych Geometria
Dachu

1 2 3 4
1RPz
2RPz

7 1 dowolna

"

- uchyla się lit. b,

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wysokość pozostałej zabudowy do 4 m, z wyjątkiem silosów, dla których dopuszcza się wysokość do 12 m, 
oraz innych budowli rolniczych i wiat przeznaczonych do przechowywania płodów rolnych, środków 
produkcji rolnej i sprzętu rolniczego, dla których dopuszcza się wysokość do 7 m;”;

16) w § 64:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1) przeznaczenie: obiekty produkcji zwierzęcej – budynki inwentarskie wraz z obiektami przeznaczonymi 
do przechowywania płodów rolnych, środków produkcji rolnej i sprzętu rolniczego oraz 
towarzyszącymi budowlami rolniczymi, z wyłączeniem:”,

b) w pkt 4:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) budynki inwentarskie oraz budynki i wiaty przeznaczone do przechowywania płodów rolnych, 
środków produkcji rolnej i sprzętu rolniczego:

Maksymalna wysokość 
budynków i wiat (m)

Ilość kondygnacji nadziemnych Geometria
dachu

1 2 3
7 1 dowolna

"

- uchyla się lit. b;

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) określoną na rysunku planu wewnętrzną linię zabudowy stosuje do budynków inwentarskich oraz budowli 
rolniczych związanych z produkcją zwierzęcą takich jak: zamknięte zbiorniki na płynne odchody 
zwierzęce, płyty do składowania obornika, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.”;

17) w § 66:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 66. Dla terenów oznaczonych symbolami 1R, 2R, 5R ustala się:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem: 

a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów na obszarze objętym 
planem, lokalizowanych zgodnie z zasadami modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej określonymi w ustaleniach ogólnych,

b) na terenie 5R:

- pasieki,

Id: 07E9D4E1-513D-4BEC-88A5-829E8D7C7610. Podpisany Strona 6



- małego budynku gospodarczego na potrzeby pasieki, o maksymalnej wysokość 3 m 
i dowolnej geometrii dachu;”,

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

„4) na terenie 5R obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu w zasięgu stref 
kontrolowanych gazociągów, o których mowa § 16 pkt 12.”.

18) w § 72:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 72. Dla terenów oznaczonych symbolami 1PU, 1.1PU, 2PU, 2.1PU, 3PU, 3.1PU, 4PU, 5PU, 6PU 
ustala się:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa z zakazem:

a) zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,

b) przedsięwzięć zaliczonych w przepisach odrębnych do mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko,

c) obiektów usługowych dla terenów których obowiązują standardy akustyczne, tj. szpitali, domów 
pomocy społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży,

d) stacji paliw;”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

Symbol
terenu

Intensywność zabudowy
minimalna/maksymalna

Maksymalny % 
powierzchni  
zabudowanej

Minimalny
% powierzchni 

biologicznie 
czynnej

Minimalna powierzchnia 
nowo wydzielanych działek

(ha)

1 2 3 4 5
1PU, 1.1PU
2PU, 2.1PU

0,1/1,0 75 15

3PU, 3.1PU
4PU

0,1/0,7 70 15

0,5

5PU 0,3/0,8 70 10
6PU 0,3/0,8 70 20

0,25

"

d) w pkt 6 lit. a i lit. b otrzymują brzmienie:
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"a) budynki:

Symbol
terenu

Maksymalna 
wysokość 

budynku (m)

Ilość kondygnacji Geometria
Dachu

1 2 3 4
1PU, 1.1PU
2PU, 2.1PU

12 do 3

3PU, 3.1PU
4PU

9 do 2

5PU
6PU

12 do 3

Dowolna

b) wysokość pozostałej zabudowy:

- na terenach 1PU, 1.1PU, 2PU i 2.1PU – do 15 m,

- na terenach 3PU, 3.1PU, 4PU, 5PU, 6PU – do 12 m;"

e) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

Symbol terenu Minimalna szerokość 
frontu działek [m]

Minimalna powierzchnia 
działek [m2]

Kąt położenia granic działek 
w stosunku do pasa 

drogowego
1 2 3 4

1PU, 1.1PU
2PU, 2.1PU
3PU, 4PU

50 5000 90º 

"

f) w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) 2PU, 2.1PU – w potencjalnych strefach uciążliwego oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokich 
napięć, o których mowa w § 16 pkt 10,”;

19) w § 73:

a) w pkt 1, w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. c w brzmieniu:

„c) obiektów usługowych dla terenów których obowiązują standardy akustycznetj, tj. szpitali, domów 
pomocy społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

Intensywność zabudowy
minimalna/maksymalna

Maksymalny % 
powierzchni  
zabudowanej

Minimalny
% powierzchni 

biologicznie czynnej

Minimalna powierzchnia 
nowo wydzielanych

działek (ha)
1 2 3 4

0,1/0,7 70 15 0,5
"

c) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) szczególne warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów w zasięgu stref 
kontrolowanych gazociągów, o których mowa § 16 pkt 12,
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b) przy sytuowaniu stacji paliw należy zachować odległości od gazociągów i stacji gazowej  określone  
w   przepisach odrębnych.”;

20) w § 81:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskaźniki zagospodarowania terenu:

Symbol
terenu

Intensywność zabudowy
minimalna/maksymalna

Maksymalny % powierzchni  
zabudowanej

Minimalny
% powierzchni biologicznie 

czynnej
1 2 3 4

1ZP 0/0,01 5 80
2ZP
3ZP

zakaz zabudowy 90

"

b) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) na terenach 1ZP – budynki o funkcji usług kultury, handlu i gastronomii, dla których ustala się:

- wysokość do 4 m,

- dachy o dowolnej geometrii, 

- architektura o jednorodnej stylistyce w granicach terenu;”.

§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 2, wprowadza się zmiany 
określone na rysunkach nr 1 - 20 zmiany planu, stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunki zmiany planu stanowiące załączniki nr 1- 20 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik 
nr 21 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 22 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 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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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 1

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 2

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

granica obszaru objętego zmianą planu

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 3

SKALA 1:2000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Id: 07E9D4E1-513D-4BEC-88A5-829E8D7C7610. Podpisany Strona 1



Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 4

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 5

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 6

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 7

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 8

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 9

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 10

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 11

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 12

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 13

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 14

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 15

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 16

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 17

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 18

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Legenda:

MIASTO GOGOLIN
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 20

SKALA 1:2000

granica obszaru objętego zmianą planu

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin 

 

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

w ustawowym terminie, 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 21 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 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 miasta Gogolin 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.       

o finansach publicznych Rada Miejska w Gogolinie rozstrzyga, co następuje:   

1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gogolin zapisano jedną inwestycję z zakresu infrastruktury technicznej, należącą  

do zadań własnych gminy - poszerzenie i modernizację drogi (rysunek zmiany  

planu nr 5). 

2. Realizacja zadania wykazanego w ust. 1 związana jest z poprawą warunków 

drogowych. 

3. Koszt realizacji zadania będzie zależny od zastosowanych technologii i uwarunkowań 

zewnętrznych, zaistniałych w trakcie realizacji zadania i zostanie ustalony zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych.   

4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 finansowane będzie z środków własnych Gminy. 

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XIX/177/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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