
Projekt

z dnia  9 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula

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 i 1309) 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, 730, 1009 i 1524), w związku z uchwałą 
nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula, 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/427/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2010 r. Nr 153, poz. 1829, z 2013 r. poz. 2232, z 2016 r. poz. 1789, z 2017 r. poz. 1524), wprowadza się 
następujące zmiany:

1) dodaje § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Ujawnia się złoże Chorula.”;

2) w § 36a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) na terenach 1P, 2P i 4P – produkcję energii z energii słonecznej o mocy powyżej 
100 kW;”,

c) w ust. 3:

- w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na terenach 2P, 3P, 5P, 6P, 7P – 0,25;”,

- w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na terenach 2P, 3P, 5P, 6P, 7P – 30%;”.

3) w § 37 skreśla się symbol „4PU”;

4) dodaje się § 37a w brzmieniu:
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„1. Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, składowych, magazynowych i usługowych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 4PU.  

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod działalność produkcyjną i składową oraz usługi 
techniczne, motoryzacyjne, transportowe i logistyczne, dla którego dopuszcza się: 

1) usługi komercyjne związane z prowadzoną na tym terenie działalnością produkcyjną, składową  
i usługową;

2) lokalizację mieszkań właścicieli zakładów lub personelu nadzorczego, jeśli prowadzona na tym 
terenie działalność gospodarcza nie powoduje uciążliwości wykluczającej lokalizację obiektów 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi; 

3) produkcję energii z energii słonecznej o mocy powyżej 100 kW. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania działki: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

2) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg i ulic;

3) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 1,5/0,05; 

4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,5; 

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki: 15%; 

6) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 25, przy czym dopuszcza 
się rozliczanie miejsc parkingowych z uwzględnieniem możliwości parkowania na terenach 
sąsiednich: 4P  i 1P; 

7) minimalna liczba miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową: 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania, lecz nie mniej niż 1; 

8) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne, podziemne, wielopoziomowe; 

9) miejsca do parkowania, o których mowa w pkt 7, należy lokalizować w sposób umożliwiający 
osobom niepełnosprawnym najdogodniejszy dostęp do budynku: 

a) na styku z utwardzonym dojściem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejścia 
zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku, 

b) w miejscu zapewniającym najkrótszą drogę do tego wejścia; 

10) maksymalna wysokość zabudowy: do 18 m; 

11) wysokości określone w pkt 10 nie dotyczą obiektów punktowych takich jak słupy, maszty, kominy, 
dla których dopuszcza się maksymalną wysokość na poziomie 30 m; 

12) dachy płaskie lub niskie.”.

§ 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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RYSUNEK ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CHORULA
PODZIAŁ NA  ARKUSZE

1

43

2

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 Chorula 

 

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 Chorula 

 

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 uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła dnia 25 marca 2019 r. uchwałę nr VII/60/2019  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Chorula. 

Obszar objęty planem posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego: uchwała nr LII/427/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada  

2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chorula, który był już trzykrotnie zmieniany. Przedstawiony do uchwalenia plan stanowi więc 

kolejną zmianę ww. planu. 

Potrzeba aktualizacji obowiązującego planu wynika przede wszystkim z potrzeby 
uwzględnienia aktualnej polityki przestrzennej gminy, określonej w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętym uchwałą  

nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

Generalnie w projekcie zmiany planu utrzymuje się dotychczas planowane przeznaczenia 

terenów. 

W zakresie przeznaczenia terenów projekt planu w niewielkim zakresie zmienia 

obowiązujący plan. Zmiana ta obejmuje jeden teren o powierzchni ok. 0,8 ha. Jest to teren 

przeznaczony pod nowe zainwestowanie, w nawiązaniu do sąsiednich funkcji. Obecnie teren 

stanowi grunty rolne. Teren, na którym zlokalizowana jest niniejsza usługa w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na tereny rolnicze 

przeznaczone do zalesienia. Planowane przeznaczenie terenu powstaje w nawiązaniu do funkcji 

terenów otaczających i stanowić będzie kontynuację zagospodarowania już istniejącego. 

Niewielkie zmiany wprowadzone w dopuszczonym sposobie zagospodarowania terenu 

pozwolą na jego optymalne wykorzystanie, przy jednoczesnym zachowaniu ładu 

przestrzennego. 

Ponadto w planowanej zmianie planu wyregulowano granice terenów, na których 

dopuszcza się lokalizację urządzeń produkujących energię z energii słonecznej. 

Poza zmianami przeznaczenia terenów w projekcie planu zaktualizowano i uzupełniono 

szereg ustaleń obowiązujących planów, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi  

i faktycznymi. 

W ramach prac wstępnych nad projektem planu sporządzone zostały następujące materiały 

planistyczne: Inwentaryzacja urbanistyczna, Użytkowanie wg ewidencji gruntów, bonitacja 

gruntów, plansza własności. 

*** 

18 listopada 2015 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające ustawę o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi w uzasadnieniu do projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia planu miejscowego przedstawia się w szczególności: 

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 z 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; 
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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. 

Większość niniejszych wytycznych została uwzględniona w uchwale nr LII/427/2010  

z dnia 5 listopada 2010 r., część z nich została zmodyfikowana oraz uzupełniona w projekcie 

zmiany planu. 

1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, zostały uwzględnione 

w projekcie planu w następujący sposób: 

- wszystkie tereny nowej zabudowy zaplanowano w formie układów zwartych, 

uporządkowanych i nawiązujących do układów i funkcji zabudowy istniejącej,  

wraz z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej; 

- określono zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu,  

w tym zasady ogólne oraz zasady szczegółowe dla wszystkich wydzielonych terenów 

zabudowy, odpowiednio do funkcji i w nawiązaniu do architektury zabudowy 

istniejącej; 

- określono zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym zasady 

zapewniające funkcjonalne kształtowanie przestrzeni w przypadku podziałów 

geodezyjnych dokonywanych w celu zmiany istniejących granic działek lub wydzielania 

nowych działek budowlanych poza terenami przewidzianymi do scalenia i podziału 

nieruchomości, oraz wymagania kompozycyjno-estetyczne obejmujące określenie: linii 

zabudowy, sposobu sytuowania budynków na działkach, ochrony szczytowych układów 

zabudowy w stosunku do drogi, sposobu kształtowania budynków pomocniczych. 

2. Walory architektoniczne i krajobrazowe zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu 

w następujący sposób: określono zasady rozbudowy istniejących budynków zapewniające 

spójność ich formy architektonicznej. 

3. Wymagania ochrony środowiska zostały uwzględnione w niezmienianej części planu,  

w niniejszej zmianie planu wymagania nie ulegają modyfikacji. Zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi prawa, zarówno w części tekstowej, jak i graficznej planu, 

ujawniono złoże, które jest chronione przepisami odrębnymi.  

4. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zostały uwzględnione  

w niezmienianej części planu, w niniejszej zmianie planu wymagania nie ulegają 
modyfikacji. 

5.  Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu w następujący 
sposób:  
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- wymagania ochrony zdrowia uwzględnione są w wyżej przedstawionych zasadach 

ochrony środowiska, tj. ochrony wód podziemnych i powietrza, ochrony przed 
negatywnymi oddziaływaniami i uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem 
obiektów produkcyjnych, składowych, magazynowych i usługowych oraz ochrony 

akustycznej (wytyczne te znajdują się w niezmienianej części planu); 

- wymagania bezpieczeństwa ludzi i mienia zostały uwzględnione przez zaplanowanie 

układów komunikacyjnych na terenach zabudowy w sposób zapewniający możliwość 

dojazdu samochodów gaśniczych straży pożarnej (wytyczne te znajdują się  

w niezmienianej części planu); 

- potrzeby osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione przez: (1) nakaz dostosowania 

do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych chodników i przejść przez jezdnie, przy 

budowie nowych i przebudowie istniejących ulic, pełniących funkcje przestrzeni 

publicznych, (2) określenie zasad sytuowania w granicach działek miejsc 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 

(wytyczne te znajdują się w niezmienianej części planu). 

6. Walory ekonomiczne przestrzeni zostały uwzględnione w projekcie planu w następujący 

sposób: 

- pod nową zabudowę przeznaczone zostały wszystkie tereny rolne i niezagospodarowane 

na obszarze zwartej zabudowy wsi, mające dostęp do istniejącej sieci drogowej i sieci 

infrastruktury technicznej, oraz tereny w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru 

(zgodnie z ustaleniami Studium); 

- nowe zespoły zabudowy ukształtowane zostały w formie zwartych układów, z obsługą 

komunikacyjną z istniejących dróg i sieci infrastruktury technicznej. 

7. Prawo własności zostało uwzględnione w projekcie planu w następujący sposób: 

− utrzymano generalnie istniejące przeznaczenie wszystkich terenów zainwestowanych; 

− przy wyznaczaniu granic terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

uwzględniono granice ewidencyjne działek w nastepujący sposób: (1) zachowano 

istniejące granice działek w całości zainwestowanych, (2) zespoły nowej zabudowy 

zostały ukształtowane w sposób maksymalnie zachowujący istniejące podziały 

geodezyjne. 

8. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie zostały w projekcie planu uwzględnione, 
ponieważ: 

- właściwe organy nie złożyły wniosków w tym zakresie, 

- brak jest przepisów wykonawczych do ustawy opizp, określających cele oraz sposób 

uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa 

państwa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu 

uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa 

państwa straciło ważność z dniem 2014.01.02 na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia  

13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 951), a nowe nie zostało wydane.). 

9. Potrzeby interesu publicznego zostały określone w niezmienianej części planu, niniejsza 
zmiana nie obejmuje terenów przestrzeni publicznych. 

10. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych, zostały ujęte w niezmienianej części planu. Zapisy planu w tym 
zakresie nie uległy zmianie. 

11. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało 

uwzględnione zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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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. 

12. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostało uwzględnione  

w trakcie sporządzania projektu planu przez: 

- umożliwienie udziału społeczeństwa w sporządzaniu projektu planu zgodnie z przepisami 

ww. ustaw, 

- bieżące informowanie wszystkich zainteresowanych o postępach prac nad projektem planu 

i udostępnianie wszystkich dokumentów związanych z projektem planu. 

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

została uwzględniona w niezmienianej części planu, zmiana planu nie zmienia wytycznych 

w tym zakresie. 

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 trakcie sporządzania projektu planu rozważany był szczegółowo interes publiczny  

i prywatny. Efektem rozważań było m.in. uznanie interesów prywatnych – poprzez 

dopuszczenie zmian przeznaczenia terenu oraz wskaźników i sposobów ich zagospodarowania. 

W ramach prac nad planem wszystkie rozwiązania były analizowane pod kątem 

ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. 

Analizy ekonomiczne dotyczyły efektywności układów komunikacyjnych, tj. możliwości ich 

minimalizacji przy zapewnieniu pełnej i sprawnej obsługi komunikacyjnej nowych terenów 

inwestycji. Planowane zmiany nie wymuszają wprowadzenia zmian w istniejącym układzie 

komunikacyjnym — obsługa komunikacyjna następuje na zasadach określonych  

w niezmienianej części planu. 

Analizy środowiskowe dotyczyły wymogów ochrony środowiska. Stwierdzono, iż planowane 

zmiany nie wpłyną negatywnie na środowisko, a zapisy chroniące środowisko zastosowane  

w pierwotnym planie w wystarczający sposób ograniczają potencjalne oddziaływania 

inwestycji. Analizy społeczne nie wykazały żadnych nowych potrzeb w stosunku do ustaleń 

obowiązującego planu. 

Artykuł 1 ust. 4 ustawy opizp stanowi. ze 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,  

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 
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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. 

Powyższe wymagania zostały spełnione w niezmienianej części planu i w tym zakresie nie 

zostały zmodyfikowane. Planowane powiększenie terenu zabudowy produkcyjnej nawiązuje 

do terenu sąsiedniego, pozostającego w tej samej własności, z bezpośrednim połączeniem  

z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną. 

Wymagania dotyczące planowania i lokalizowania nowej zabudowy odnoszą się  

do sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

o czym świadczą przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 5 ustawy opizp. Potwierdza to też przepis 

art. 14 ust. 3, zgodnie z którym plan miejscowy sporządzą się dla całego obszaru wyznaczonego 

w studium, na którym następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne. 
W przypadku omawianego planu przeprowadzona została analiza w zakresie zasadności 

przeznaczenia nowego terenu na funkcję produkcyjną. Teren, o którym mowa zlokalizowany 

jest na obszarze 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 i stanowi uzupełnienie 

istniejącej zabudowy. 

Zgodnie z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, oraz 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. 

Analiza niniejsza została przeprowadzona w 2017 r. i podsumowana została uchwałą  

nr XXXII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r. W ocenie aktualności studium i miejscowych 

planów wskazano, iż wieś Chorula jest planem nieaktualnym w części dotyczącej konieczności 

uzupełnienia zapisów dotyczących ochrony krajobrazu, a także zakazujących lokalizacji 

mikroinstalacji, pozyskujących energię z odnawialnych źródeł. W ocenie aktualności wskazano 

również, iż zmiany planu można dokonać w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiana 

niniejsza jest zgodna z wynikami analizy – dokonuje się w niej aktualizacji ustaleń w zakresie 

mikroinstalacji, a także doprowadza się do zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Skutki finansowe uchwalenia 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. 
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Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, sporządzona na podstawie art. 17 pkt 5 

ustawy opizp. wykazała, że skutki finansowe związane ze zmianą wysokości podatków  

od nieruchomości, których przeznaczenie w projekcie planu zostało zmienione, oraz zmiana 

wartości nieruchomości, nie będą miały znaczącego wpływu na budżet gminy. W przypadku 

sprzedaży terenu przeznaczonego w zmianie planu z terenów rolniczych na produkcyjne  

w przeciągu 5 lat od przyjęcia planu, przewiduje się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości, jednak ona również pozostaje bez większego wpływu na finanse 

gminy. 

Nie wpłynie też na budżet gminy konieczność realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ze względu  

na fakt, iż planowane inwestycje funkcjonowały będą w oparciu o istniejącą sieć komunikacji 

oraz istniejącą infrastrukturę techniczną. Uchwalenie planu nie wpłynie na finanse publiczne 

inne niż budżet gminy. 
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