
Projekt

z dnia  13 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 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;”.
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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:

„-  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

5000
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3MW 0,4/0,8 40 40
”;

11) w § 43:

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
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

”.
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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

”.

Id: 1BA52F6A-94E4-4374-B7B1-FD93A60C6E94. Projekt Strona 4



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:
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„a) budynki inwentarskie i gospodarcze związane z produkcją rolną:

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,
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b) na terenie 5R:

- pasieki,

- 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:
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„8) szczególne warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów w zasięgu stref 
kontrolowanych gazociągów, o których mowa § 16 pkt 12,

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. 

Id: 1BA52F6A-94E4-4374-B7B1-FD93A60C6E94. Projekt Strona 9



§ 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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RD

2PU

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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.
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1K
DL

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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.
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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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.

Id: 1BA52F6A-94E4-4374-B7B1-FD93A60C6E94. Projekt Strona 1



2KDWo

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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.
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1KDP

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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.

Id: 1BA52F6A-94E4-4374-B7B1-FD93A60C6E94. Projekt Strona 1



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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.
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Załącznik Nr 19 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 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 ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2019 r.
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gogolin 

 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła dnia 25 marca 2019 r. uchwałę nr VII/59/2019            

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gogolin uchwalonego uchwałą 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).  

W ramach zmiany planu wprowadzone zostały zmiany w 20 paragrafach obowiązującej 

uchwały oraz w 20 miejscach na rysunku planu. Zmiany na rysunku planu przedstawione zostały 

na rysunkach zmiany planu nr 1 - 20.   

Zmiany wynikają z uwzględnienia: 

− zapisów przyjętego w kwietniu 2019 r. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin, w tym nowej polityki w zakresie rozwoju 

energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, 

− pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zmianę planu, w tym wniosków złożonych na etapie 

sporządzania obowiązującego planu, ale nieuwzględnionych z powodu niezgodności                

z obowiązującym wtedy studium oraz wniosków złożonych po uchwaleniu planu,  

− zmian w gminnej ewidencji zabytków.  

Uwzględniono także – poza formalnie złożonymi wnioskami – wnioski wynikające z analizy 

zgłoszonych problemów interpretacyjnych ustaleń obowiązującego planu.   

Szczegółowy wykaz i opis zmian przedstawia załącznik do uzasadnienia. 

 Projekt zmiany planu przeszedł całą obligatoryjną procedurę wynikającą z ustawy                     

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: przekazany został do zaopiniowania 

właściwym organom i uzyskał wszystkie wymagane uzgodnienia, wyłożony był do publicznego 

wglądu, w czasie którego odbyła się dyskusja publiczna.  

Do zmiany planu w biegu procedury poza ustawowym terminem wniesiono dwa wnioski. 

Jeden wniosek został uwzględniony częściowo; jego uwzględnienie w całości nie było możliwe, 

ze względu na sprzeczność wnioskowanej zamiany z przeznaczeniem terenu, którego dotyczy 

oraz ustalonych dla niego zasad zagospodarowania. Drugi wniosek nie został uwzględniony  

ze względu na sprzeczność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gogolin.  

Do projektu planu wniesiono jedną uwagę, która została pozytywnie rozstrzygnięta przez 

Burmistrza. W wyniku uwzględnienia uwagi w projekcie planu wprowadzono niewielką korektę 

polegającą na zmianie miejsca planowanego terenu zabudowy zagrodowej w granicach tej samej 

nieruchomości, stanowiącej własność składającego uwagę. Ponieważ zmiana obejmuje 

wyłącznie nieruchomość składającego uwagę oraz nie narusza właściwości organów 

opiniujących i uzgadniających plany miejscowe, nie było konieczności i potrzeby ponowienia 

procedury sporządzania planu.  

Przedłożony do uchwalenia projekt zmiany planu jest poprawioną wersją zmiany planu 

uchwalonej przez Radę Miejską uchwałą nr XVII/151/2019 z dnia 24 października 2019 r., która 
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została uchylona przez Wojewodę Opolskiego. Uwzględniając zarzuty przedstawiane  

w rozstrzygnięciu: 

− projekt uchwały uzupełniony został o zmienione, w ramach zmiany planu, oznaczenia 

terenów 1.1PU i 2.1PU w ustaleniach określających wysokość zabudowy innej niż budynki; 

− na rysunku zmiany planu nr 19 oznaczenie: „istniejące linie elektroenergetyczne wysokich 

napięć” zastąpiono oznaczeniem: „istniejące linie elektroenergetyczne średnich napięć”, 

zgodnie z obowiązującym planem i stanem faktycznym; 

− rysunek zmiany planu nr 20 uzupełniono o opisy linii elektroenergetycznych wysokich 

napięć. 

− ze względu na szereg zastrzeżeń zrezygnowano ze zmian w § 16 pkt 10 obowiązującego 

planu. 

Mając powyższe na uwadze, ze względu na wprowadzone zmiany stwierdzono konieczność 

ponownego zaopiniowania planu przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

*** 

Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w uzasadnieniu do uchwały przedstawia się obowiązkowo:  

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy opizp; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, 

o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy opizp; 

3)   wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy opizp 

Artykuł 1 ust. 2 ustawy opizp stanowi, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

uwzględnia się zwłaszcza: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 

i leśnych; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni; 

7) prawo własności; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

9) potrzeby interesu publicznego; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych; 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 

Wyżej wymienione wymagania zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu w następujący 

sposób: 

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, oraz walory ekonomiczne 

przestrzeni: 

− W ramach zmiany plany wyznaczony został tylko jeden nowy teren przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową (przy ul. Kamiennej), który położony jest na obszarze       

o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta; 
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− Projektowane zmiany zasad kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu 

dotyczą terenów już w dużej części zabudowanych i zostały określone w oparciu                     

o szczegółową analizę cech istniejącej na tych terenach zabudowy. 

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków uwzględnione są w obowiązującym 

planie poprzez (m. in.) objęcie ochroną konserwatorską zabytków ujętych gminnej w ewidencji 

zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, oraz wyznaczenie stref ochrony 

konserwatorskiej. W ramach zmiany planu: 

− zrezygnowano z ochrony konserwatorskie 6 budynków, ponieważ zostały wykreślone             

z gminnej ewidencji zabytków, 

− wyłączono cztery tereny ze strefy ochrony konserwatorskiej (1MWU, 5Uu, 1KDWo, 1KDP), 

ponieważ szczegółowa analiza wykazała, że układ i architektura znajdującej się tam 

zabudowy, poza jednym budynkiem, który został wykreślony z ewidencji zabytków, nie 

mają cech historycznych.  

Prawo własności: 

Zdecydowana większość zmian została wprowadzona na wniosek właścicieli terenów, których 

zmiany dotyczą, uwzględniają więc prawo własności. Pozostałe zmiany nie naruszają i nie 

ograniczają praw właścicielskich, z wyjątkiem planowanego poszerzenia ul. Młyńskiej, które jest 

konieczne ze względu na wymogi prawne i funkcjonale.  

Potrzeby interesu publicznego: 

Ww. potrzeby zostały uwzględnione w projektowanych zapisach uzupełniających zasady 

kształtowania przestrzeni publicznych o dopuszczenie obiektów tymczasowych, których celem 

jest umożliwienie organizacji tradycyjnych kiermaszów i imprez kulturalnych.  

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad zmianą planu, w tym przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej: 

Ww. wymóg został uwzględniony zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz         o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostało uwzględnione w trakcie 

sporządzania projektu zmiany planu przez: 

− umożliwienie udziału społeczeństwa w sporządzaniu projektu zmiany planu zgodnie               

z przepisami ww. ustaw,  

− bieżące informowanie wszystkich zainteresowanych o postępach prac nad projektem zmiany 

planu i udostępnianie wszystkich dokumentów związanych z projektem zmiany planu. 

Pozostałe zagadnienia, tj.: walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony 

środowiska, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 

osób niepełnosprawnych, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby w zakresie 

rozwoju infrastruktury technicznej oraz potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody 

do celów zaopatrzenia ludności, nie dotyczą zakresu projektowanej zmiany planu. (Zagadnienia 

te są uwzględnione w niezmienionej części uchwały).  

Artykuł 1 ust. 3 ustawy opizp stanowi, że ustalając przeznaczenie terenu lub określając 

potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny  

i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony 

istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania,  

a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
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W przypadku sporządzanej zmiany planu nie wystąpiły konflikty pomiędzy interesem 

publicznym i prywatnym. Do zmiany planu nie wniesiono wniosków zmierzających do ochrony 

istniejącego stanu zagospodarowania terenów. 

W ramach prac nad zmianą planu wszystkie nowe rozwiązania były analizowane pod kątem 

ekonomicznym i środowiskowym.   

Analizy ekonomiczne i społeczne wykazały, że projektowane w zmianie planu rozwiązania są 

uzasadnione (dot.: planowanego poszerzenia ul. Młyńskiej, wyznaczenia nowego terenu 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Kamiennej, uzupełnienia zasad kształtowania 

przestrzeni publicznych).  

Z analiz środowiskowych wynika, że projektowane rozszerzenie możliwości w zakresie rozwoju 

energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii jest korzystne dla środowiska.  

Artykuł 1 ust. 4 ustawy opizp stanowi, że w przypadku sytuowania nowej zabudowy, 

uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz 

walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego; 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 

transportu; 

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych  

i rowerzystów; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: 

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,  

w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych  

(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez 

uzupełnianie istniejącej zabudowy, 

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie  

w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy 

położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności  

na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie 

się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej  

oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, 

adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy. 

W ramach zmiany planu projektowany jest jeden niewielki teren przeznaczony pod zabudowę, 

zlokalizowany na obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej miasta. 

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały, o której 

mowa w art. 32 ust. 2 ustawy opizp. 

Artykuł 32 ustawy opizp stanowi, że burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 

wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium i przekazuje radzie 

gminy wyniki tych analiz po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, 

co najmniej raz w czasie kadencji rady, natomiast rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 

aktualności planów miejscowych. 

Przedmiotowa analiza została przeprowadzona w 2017 r. i podsumowana jest uchwałą  

nr XXXII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r. W ocenie aktualności studium i miejscowych 
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planów wskazano, iż miasto Gogolin jest obszarem rozwijającym się dynamicznie i wymaga 

wprowadzania systematycznych zmian w planie miejscowym, odpowiednio do aktualnych 

potrzeb.   

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Skutki finansowe uchwalenia zmiany planu, mające wpływ na budżet gminy, to wydatki                

i dochody gminy związane z:  

1. realizacją zaplanowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych gminy, 

2. zmianą wysokości podatków od nieruchomości, których przeznaczenie w projekcie planu 

zostało zmienione, 

3. zmianą wartości nieruchomości i wynikających z tego opłat i odszkodowań, o których mowa 

w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z prognozy skutków finansowych uchwalenia projektowanej zmiany planu wynikają następujące 

wpływy na finanse publiczne: 

− wydatki z budżetu gminy związane z realizacją planowanego poszerzenia ul. Młyńskiej, 

− dochody wnikające z wyznaczenia nowego terenu przeznaczonego pod zabudowę (związane 

ze zmianą wysokości podatku od nieruchomości oraz zmianą wartości nieruchomości), 

jednak w skali całego planu wpływy te nie będą znaczące. 
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin                                                                    Załącznik do uzasadnienia  

 

ZESTAWIENIE ZMIAN 
L.p. Uzasadnienie   

zmiany 

Opis zmiany Zmieniony element uchwały 

w treści uchwały   na rysunku planu 

1 2 3 4 5 

1 Zmiany wynikające z 

uwzględnienia pozyty-

wnie rozpatrzonych 

wniosków i uwag 

Zmniejszenie wskaźnika miejsc do parkowania dla budynków mieszkalnych wie-

lorodzinnych oraz określenie dodatkowych warunków dot. miejsc do parkowania 

dla budynków komunalnych (wniosek gminy). 

w § 15: 

ust 1 pkt 1 – zmieniony   

ust. 10 – dodany 

- 

2 Przesunięcie terenu przeznaczonego pod nowy GPZ do ul. Ligonia i – w konsek-

wencji - przebiegu planowanej napowietrznej linii 110 kV; przy okazji tej zmiany 

wprowadzono autopoprawkę polegającą na wydzieleniu z terenu 2PU istniejącej 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych RD (w granicach działki gminnej nr 5/2). 

Konsekwencją zmiany przebiegu planowanej linii 110 kV jest dopuszczenie wy-

cinki drzew przydrożnych znajdujących się na jej trasie  

 

 

 

 

w § 19 pkt 2 lit. a triet 2 - 

uzupełniony 

jak na rysunku 

zmiany planu nr 1 

3 Doprecyzowanie zasad ochrony elewacji szczytowych budynków położonych       w 

strefie ochrony konserwatorskiej XIX – wiecznego układu miejskiego.  

w § 23 ust. 2 pkt 1 lit e tret 3 

- uzupełniony  

- 

4 Zmiana ustaleń określających wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 

- usunięcie zakazu litych powierzchni betonowych poza jezdniami, oraz 

dopuszczenie nawierzchni asfaltowych dla ścieżek rowerowych, 

- dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych na potrzeby 

okolicznościowych kiermaszów i imprez kulturalnych na terenach placów               i 

parków publicznych 1ZP, 1KPP i 2KPP (wniosek gminy). 

w § 27 ust. 2:  

pkt 1 lit. a – uzupełniony 

pkt 3 –zmieniony 

pkt 4 - dodany 

- 

5 Zmiana wskaźników zagospodarowania działek, w tym: 

- zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy dla terenów 2MW; 

- zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy dla terenów 1-3MN oraz    1-

3MN(U), 

- zwiększenie max. % pow. zabudowanej dla terenów 4MN (zabud. szeregowa) 

- zwiększenie max. % pow. biologicznie czynnej dla istniejących działek budo-

wlanych o pow. mniejszej niż 500 m2 na terenach 1-3MN oraz 1-3MN(U),  

oraz zmiana zasad kształtowania zabudowy dla budynków mieszkalnych na 

terenach MN i mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych na terenach 1-3MN(U), 

w tym: 

- zwiększenie maksymalnej wysokości budynków, 

- zmniejszenie minimalnej i zwiększenie maksymalnej wysokości górnej krawę-

dzi elewacji frontowej, 

- usunięcie minimalnej szerokości elewacji frontowej, 

zmienione częściowo: 

w § 41 pkt 4 

w § 43 i w § 44: pkt 4 i pkt 5    

lit a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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5 

c.d. 

c.d. - zróżnicowanie ww. zasad ze względu na: geometrię dachu, ilość kondygnacji, 

sposób sytuowania garażu -  w celu kształtowania ładu przestrzennego. 

Konsekwencją zmian zasad kształtowania zabudowy dla terenów MN jest zmiana  

nakazu dot. budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej       

w ustaleniach ogólnych określających wymagania kompozycyjno-estetyczne 

kształtowania przestrzeni. 

 

 

w § 13 pkt 7 – zmieniony 

 

6 Poprawienie oczywistej pomyłki (dodanie brakującego wyrazu „do”  w lit. a); 

uzupełnienie ustaleń określających zasady kształtowania zabudowy dla budynków 

pomocniczych na terenach 1 i 2MN(U,RM) o budynki inwentarskie w zabudowie 

zagrodowej – zmiana doprecyzowuje ustalenia obecnego planu.     

w § 45 pkt 5:  

lit. a, lit. c – uzupełnione  

- 

7 Powiększenie terenu 1RPz przy ul. Wygoda i wydzielenie w granicach tej samej 

nieruchomości terenu zabudowy zagrodowej RM [z terenów 5MN(U) i 3R],         w 

celu umożliwienia właścicielom fermy budowy budynku mieszkalnego.   

W konsekwencji tej zmiany uzupełniono zasady obsługi komunikacyjnej terenów 

zabudowy zagrodowej o drogi wewnętrzne i dojazdy własne. W celu ochrony 

właścicieli sąsiednich nieruchomości przed negatywnymi skutkami ww. zmiany, 

na planowanym terenie zabudowy zagrodowej wprowadzono wewnętrzną linię 

zabudowy dla obiektów związanych z produkcją zwierzęcą i – odpowiednio – 

doprecyzowano definicję tej linii.   

w § 60: 

w pkt 2 lit a – zmieniona 

pkt 5 - dodany 

§ 5 ust. 1 pkt 11 - zmieniony 

jak na rysunku 

zmiany planu nr 16 

8 Doprecyzowanie ustaleń określających rodzaje obiektów, które można lokalizo-

wać na terenach obiektów produkcji zwierzęcej 1 i 2 RPz oraz 3RPz, oraz - 

odpowiednio – ustaleń określających zasady kształtowania zabudowy (w związku 

z problemami interpretacyjnymi ustaleń obowiązującego planu). 

Przeredagowanie przepisu dotyczącego wewnętrznej linii zabudowy, w związku ze 

zmianą doprecyzowującą definicję tej linii (patrz poz. 6). 

w § 63 i § 64: 

pkt 1 – zmieniony  

pkt 4: lit. a – zmieniona 

lit. b - usunięta   

lit. c – zmieniona – tylko w 

§ 63 

pkt 5 – zmieniony – tylko w 

§ 64 

- 

9 Wydzielenie z terenu rolniczego 2R nowego terenu rolniczego (5R), obejmującego 

dz. nr 452/1 przy ul. Stawowej, na którym dopuszczono lokalizację pasieki.  

w § 66:  

wprowadzenie – uzupełnio-

ne o symbol 5R, 

pkt 2 – dodana lit. b  

jak na rysunku 

zmiany planu nr 17 

10 Doprecyzowanie ustaleń określających przeznaczenie terenów obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej PU i PU(KS)     w 

zakresie rodzaju dopuszczonych usług i możliwości sytuowania stacji paliw     (w 

związku z problemami interpretacyjnymi ustaleń obowiązującego planu). 

W konsekwencji tej zmiany zmieniono przeznaczenie jednego terenu 4PU na teren 

PU(KS), ze względu na wydane na tym terenie pozwolenie budowlane na stację 

paliw (na podstawie poprzednio obowiązującego planu).   

§ 72 i 73 

pkt 1 – uzupełniony 

pkt 8 – dodany (tylko w § 73)   

 

 

 

 

jak na rysunku 

zmiany planu nr 18 
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11 c.d. Zmiana ustaleń określających zasady zagospodarowania terenów parków 

komunalnych 1ZP, umożliwiająca lokalizację na tych terenach małych, 

parterowych budynków usług kultury, handlu i gastronomii, do max. wskaźnika 

intensywności zabudowy 0,01 (wniosek gminy). 

w § 81 pkt 2, pkt 3 lit. c: 

wprowadzenie i triet 3 – 

zmienione, triet 4 - usunięty  

- 

12 Wyłączenie ze strefy ochrony konserwatorskiej czterech terenów w rejonie Placu 

Dworcowego o niskich walorach historyczno-kulturowych (wniosek gminy). 

- jak na rysunku 

zmiany planu  nr 6 

13 Zmniejszenie terenu cmentarza o część położoną w granicach dz. nr 455/6;               

w konsekwencji – zmniejszenie zasięgu stref sanitarnych, co umożliwiło 

wydzielenie  w granicach ww. działki terenu zabudowy 2MN(U) przy  

ul. Kamiennej. 

- jak na rysunku 

zmiany planu nr 2 

14 Likwidacja drogi wewnętrznej na terenie działki nr 167 i włączenie tego terenu  

do przyległego terenu 1PM; przy okazji tej zmiany wprowadzono autopoprawkę 

polegającą na wydzieleniu z terenu ZL istniejącej drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych RD (działka gminna nr 49); 

- 

15 Likwidacja szpaleru drzew „do zachowania” na terenie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 2MW przy ul. Wyzwolenia; (faktycznie są to nieduże drzewa           i 

krzewy o niskich walorach przyrodniczych i krajobrazowych).  

- jak na rysunku 

zmiany planu nr 13 

16 Powiększenie terenu 2MN(U) przy ul. Powstańców Śląskich w granicach działki 

nr 206/9, do granic tej działki, w nawiązaniu do głębokości przyległej działki 

budowlanej.  

- jak na rysunku 

zmiany planu nr 3 

17 Przesunięcie linii zabudowy w granicach działki nr 1288 przy. ul Przyjaźni          w 

sposób nawiązujący do linii zabudowy przeważającej ilości budynków w ciągu tej 

ulicy (w obecnym planie linia nawiązuje do linii budynku sąsiedniego).  

- jak na rysunku 

zmiany planu nr 4 

18 Poszerzenie ulicy Młyńskiej do 10 m w granicach działki nr 901(wniosek gminy) i 

do 5 m na pozostałym odcinku (tj. do minimalnej szerokości obowiązującej dla 

dojazdów do działek budowlanych). 

- jak na rysunku 

zmiany planu nr 5 

19 Powiększenie terenu istniejącego przedszkola przy ul. Strzeleckiej (5UO)  

o dz. nr 658/5 z urządzonym dla przedszkola placem zabaw i – w konsekwencji – 

włączenie dz. nr 658/4, położonej przy ul. Kościelnej, do terenu 1MN(U).  

- jak na rysunku 

zmiany planu nr 12 

20 

 

Zmiany wynikające z 

uwzględnienia nowych 

zapisów studium 

Likwidacja trasy drogi planowanej do budowy w przyszłości na terenie 2PU; 

dotyczy planowanej północnej obwodnicy miasta Gogolina, której trasa została     w 

studium nieznacznie zmieniona i biegnie poza tym terenem.  

 jak na rysunku 

zmiany planu nr 1 

21 Rozszerzenie możliwości w zakresie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii, w tym dopuszczenie małych instalacji fotowoltaicznych powy-

żej 100 KW na terenach produkcyjnych i produkcyjno-usługowych zgodnie z za-

pisami studium.    

w § 35 pkt 3 - zmieniony 

 

 

 

dodane nowe symbole w: 

§ 3 ust.3 pkt 1,  
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W konsekwencji tej zmiany tereny produkcyjno-usługowe, leżące poza strefami, w 

których studium dopuszcza małe instalacje fotowoltaiczne powyżej 100 KW 

otrzymały nowe symbole (1.1PU, 2.1PU, 3.1PU). 

§72: wprowadzenie, pkt 1, 

pkt 5, pkt 6 lit. a, lit b triet 2, 

pkt 7, pkt 8 lit. a  

jak na rysunkach 

zmiany planu nr 14, 

15, 20 

23 Zmiany wynikające ze 

zmiany gminnej ewi-

dencji zabytków  

Usunięcie sześciu zabytków wykreślonych z gminnej ewidencji zabytków w § 22 ust. 1 pkt 20, 23, 26, 

31, 44, 55 - usunięte 

rysunki zmiany 

planu nr 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

24 Zmiany wynikające z 

dostosowania rysunku 

planu do podziałów 

geodezyjnych dokona-

nych w trakcie sporzą-

dzania projektu planu 

Korekta linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu  - jak na rysunku 

zmiany planu nr 19 
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