
Projekt

z dnia  10 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 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:
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„§ 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; 

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

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

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

Rady Miejskiej w Gogolinie

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

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie   

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Kamień Śląski 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła dnia 27 listopada 2018 r. uchwałę nr II/8/2018        

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kamień Śląski, uchwalonego uchwałą 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). 

Projektowana zmiana planu obejmuje dwie nieruchomości Instytutu Naukowo-

Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa - Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 

Sebastainaeum Silesiacum: zabudowaną działkę nr 677/21, przeznaczoną w obowiązującym 

planie na zabudowę usług ochrony zdrowia (teren 1UZ) oraz niezabudowaną działkę nr 

677/64, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (teren 5MNU). Nieruchomości 

te rozdziela droga dojazdowa. Zmiana planu została podjęta na wniosek właściciela ww. 

działek a jej celem jest umożliwienie dalszego inwestowania oraz realizacji małej instalacji 

fotowoltaicznej na potrzeby własne.  

Zgodnie z przyjętym celem, w ramach zmiany planu zmienione zostało przeznaczenie 

działki nr 677/64 z zabudowy mieszkaniowo-usługowej (5MNU) i dróg dojazdowych na 

zabudowę usług użyteczności publicznej (Uup). Ponadto na obu terenach objętych zmianą 

dopuszczono małą instalację fotowoltaiczną służącą do wytwarzania energii w celu jej 

zużycia na potrzeby własne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.  

Ze względu na duże potrzeby energetyczne funkcjonującego już Zespołu 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego, na niezabudowanej działce nr 677/64 umożliwiono 

montaż wolnostojących  paneli  fotowoltaicznych wchodzących w skład dopuszczonej małej 

instalacji fotowoltaicznej - jako tymczasowy sposób zagospodarowania, urządzania                   

i użytkowania tego terenu do 31. 12. 2030 r. 

*** 

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; 
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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 wymogi zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu w następujący 

sposób: 

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: 

W nowych ustaleniach dla terenu planowanej zabudowy usług użyteczności publicznej 

określono zasady zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy, w tym wskaźniki 

intensywności i powierzchni zabudowy, linię zabudowy, maksymalną wysokość budynków 

oraz geometrię dachów, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej na terenach sąsiednich. 

Maksymalna wysokość zabudowy została zróżnicowana; w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącej parterowej zabudowy dopuszczona wysokość jest mniejsza, w głębi terenu 

dopuszczono zabudowę wyższą w celu umożliwienia bardziej racjonalnego wykorzystania 

tego terenu na cele budowlane i osiągnięcia wskaźnika intensywności zabudowy usługowej 

jak na sąsiednim terenie 1UZ. Dla ochrony ładu przestrzennego ustalono zakaz lokalizacji 

wolnostojących paneli fotowoltaicznych w pierwszej linii zabudowy. 

Uwzględniając wymagania ładu przestrzennego w aspekcie funkcjonalnym, dla terenu 

objętego zmianą przeznaczenia ustalono rodzaje usług kompatybilne wewnętrznie oraz 

kompatybilne z funkcją terenów sąsiednich.  

Walory architektoniczne i krajobrazowe:  

Teren planowanej zabudowy usług użyteczności publicznej Uup jest niezabudowany i nie 

wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazowymi wymagającymi ochrony. W ramach 

zasad kształtowania krajobrazu kulturowego dla planowanej zabudowy określono 

maksymalną wysokość oraz geometrię dachów w nawiązaniu do wysokości i formy 

architektonicznej zabudowy sąsiedniej. W celu ochrony krajobrazu kulturowego na terenie 

1UZ (historyczny zespół folwarczny) dopuszczono montaż paneli fotowoltaicznych 

wyłącznie na dachach budynków, tj. w uzupełnieniu paneli już istniejących.        

Walory ekonomiczne przestrzeni 

Walory ekonomiczne przestrzeni uwzględnione zostały we wskaźnikach zagospodarowania 

terenu objętego zmianą ustaleń planu, tj. we wskaźnikach intensywności i powierzchni 

zabudowy. 

Prawo własności 

Zmiana planu podjęta została na wniosek właściciela terenów objętych zmianą, uwzględnia 

więc prawo własności.  

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 zagospodaro-

waniu 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. 

Id: C7BCF70A-6CC1-4BA7-8A79-742E80F585FF. Projekt Strona 2



3/4 

 

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostało uwzględnione             

w trakcie sporządzania projektu zmiany planu przez umożliwienie udziału społeczeństwa            

w sporządzaniu projektu planu zgodnie z przepisami ww. ustaw.  

Pozostałe zagadnienia, tj. wymogi ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego        

i zabytków, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu 

publicznego, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej oraz potrzeba 

zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności, nie dotyczą 

zakresu zmiany planu. (Zagadnienia te są uwzględnione w nie zmienionej 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. 

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 wykazały, że realizacja zmiany planu nie obciąży kosztami budżetu 

gminy. 

Z analiz pod kątem środowiskowym wynika, że dopuszczenie małej instalacji fotowoltaicznej 

na potrzeby istniejącej i planowanej zabudowy usługowej nie wpłynie znacząco na 

środowisko.  

Analiz społecznych nie przeprowadzono, ponieważ są bezprzedmiotowe ze względu na 

ograniczony zakres zmiany planu.  

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 

66, 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, 
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elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, 

adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy. 

W ramach zmiany planu nie projektuje się sytuowania nowej zabudowy a jedynie zmianę 

rodzaju planowanej zabudowy. 
 

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 

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. 

Ww. analizy zostały dokonane i przedstawione wraz z wynikami w „Ocenie aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy 

Gogolin”. Na ich podstawie Rada Miejska w Gogolinie przyjęła uchwałę nr XXXII/273/2017 

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin”. 

W uchwale tej plan objęty zmianą został uznany za aktualny. W uchwale przyjęto także 

potrzebę aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po 

zaktualizowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gogolin.  

Projektowana zmiana planu uwzględnia ustalenia nowej edycji SUiKZP, jest więc zgodna        

z wynikami przedmiotowej analizy. 

 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Projektowana zmiana planu nie będzie miała wpływu na finanse publiczne. 
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