
Projekt

z dnia  16 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
- część 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471), w związku z uchwałą nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Kamień Śląski, Rada Miejska w Gogolinie stwierdza i uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski 
- część 2 nie naruszają 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. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 2, 
zwany w dalszej treści uchwały „planem”. 

2. Plan obejmuje część obszaru wsi Kamień Śląski, którego granice wyznaczają zewnętrzne - w stosunku do 
obszaru objętego planem - granice działek ewidencyjnych nr: 677/32 z wyłączeniem drogi przy północnej granicy 
działki nr 1267, oraz zewnętrzne granice istniejących dróg w obrębie działki nr 677/61 (ul. Lotnicza i ul. 
Powstańców Śląskich).

3. Granice obszaru objętego planem pokazano na rysunku w skali 1 : 2 000, zwanym w dalszej treści uchwały 
„rysunkiem planu”.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 3, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

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

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

§ 3. 1. W planie nie określa się wymaganych obligatoryjnie: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych 
oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 
województwa, ponieważ na obszarze objętym planem takie obiekty, tereny, obszary i krajobrazy nie występują. 

2. W planie nie określa się ze względu na brak takiej potrzeby i konieczności:

1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
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1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) symbole literowe określające przeznaczenie terenów;

3) symbole cyfrowe wyróżniające tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

4) linie zabudowy nieprzekraczalne;

5) obszar Natura 2000 „Kamień Śląski”;

6) widok na wieżę zamkową objęty ochroną.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „apartamencie” – należy przez to rozumieć lokal o funkcji mieszkalnej w budynku rekreacji indywidualnej; 

2) „linii zabudowy nieprzekraczalnej” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną 
odległość budynków oraz innych naziemnych obiektów budowlanych od dróg, z wyjątkiem obiektów małej 
architektury;  

3) „obiektach towarzyszących” – należy przez to rozumieć budynki, lokale, wiaty oraz urządzenia terenowe 
o funkcji uzupełniającej lub wzbogacającej przeznaczenie terenu określonej w planie; 

4) „obiektach pomocniczych” - należy przez to rozumieć budynki, lokale, wiaty oraz urządzenia terenowe 
służące obsłudze działalności usługowej, jak garaże, warsztaty, magazyny, place gospodarcze; 

5) „park leśny” – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu pokrytą zielenią leśną przystosowaną 
do rekreacji;  

6) „polu golfowym” - należy przez to rozumieć urządzony w zieleni teren, przystosowany za pomocą robót 
agrotechnicznych i melioracji do gry w golfa według jej reguł, z obiektami związanymi z jego użytkowaniem 
i obsługą, jak: budynek klubowy, budynki techniczne, tzn. budynki z pomieszczeniami magazynowymi, 
warsztatowymi i garażowymi, wiata na driving range, schrony burzowe i WC, utwardzone ścieżki; 

7) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć łączną powierzchnię zabudowy: 

a) budynków, liczoną zgodnie z przepisami budowlanymi,

b) innych naziemnych obiektów budowalnych, z wyjątkiem obiektów małej architektury, liczoną jako pole 
powierzchni figury geometrycznej określonej przez zewnętrzny obrys tego obiektu na poziomie terenu;

8) „przepisach budowlanych” – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 471) oraz przepisy techniczno-budowalne, o których mowa w tej 
ustawie; 

9) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć przepisy ustaw oraz rozporządzeń wydanych na ich 
podstawie, obowiązujące w dniu uchwalenia niniejszej uchwały; 

10) „rodzaju dachu” – należy przez to rozumieć rodzaj dachu ze względu na nachylenie głównych połaci, w tym: 

a) dach płaski, tj. dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem do 12°, lub 

b) dach niski, tj. dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem powyżej 12° do 29°, lub 

c) dach wysoki, tj. dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem powyżej 29° do 45°; 

11) „terenie” – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, wydzielony liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy; 

12) „zabudowa rekreacyjna” – należy przez to rozumieć zespół budynków rekreacji indywidualnej z nie więcej 
niż dwoma apartamentami w budynku; 

13) „zieleni towarzyszącej” – należy przez to rozumieć zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej 
i/lub wypoczynkowej, towarzyszącą obiektom budowlanym. 

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej uchwale a zdefiniowane w przepisach budowlanych należy rozumieć 
zgodnie z tymi przepisami.
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DZIAŁ II.
Ustalenia ogólne

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów

§ 6. Na obszarze objętym planem wydziela się liniami rozgraniczającymi tereny o następującym przeznaczeniu: 

1) teren zabudowy usługowej – oznaczony na rysunku planu symbolem U; 

2) tereny sportu i rekreacji – oznaczone na rysunku planu symbolem US; 

3) teren sportu i rekreacji z dopuszczeniem zabudowy usługowej – oznaczony na rysunku planu symbolem 
US(U); 

4) tereny sportu i rekreacji oraz zieleni leśnej – oznaczone na rysunku planu symbolem US/ZPL; 

5) lasy – oznaczone na rysunku planu symbolem ZL; 

6) tereny dróg publicznych klasy D (dojazdowej) - oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

7) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 

§ 7. Na terenach, o których mowa w § 6, można: 

1) lokalizować nowe obiekty budowlane wraz z urządzeniami budowlanymi oraz przebudowywać, 
rozbudowywać, nadbudowywać i odbudowywać obiekty istniejące, wykonywać inne roboty budowlane, 
a także zmieniać sposób użytkowania istniejących obiektów lub ich części oraz sposób zagospodarowania 
terenów, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały;

2) urządzać zieleń towarzyszącą oraz lokalizować obiekty małej architektury podnoszące walory estetyczne
i użytkowe terenów.

§ 8. Szczegółowe przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów wymienionych w § 6, w tym 
dopuszczenia i ograniczenia, określają ustalenia szczegółowe. 

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenu

§ 9. W celu uporządkowania układu zabudowy wzdłuż dróg określa się nieprzekraczalne linie zabudowy, przy 
czym, w przypadku budynków, określone w planie odległości mierzy się od drogi w linii rozgraniczającej do 
najbardziej wysuniętej ściany budynku, z pominięciem balkonów, loggii, wykuszy, wiatrołapów, wysuniętych poza 
obrys budynku nie więcej niż 1,5 m, oraz elementów wejścia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia). 

§ 10. W celu zharmonizowania zabudowy określa się następujące wymagania w zakresie kolorystyki 
budynków oraz pokrycia dachów:  

1) kolorystyka ścian zewnętrznych budynków: odcienie beżów, rozbielonych żółci, szarości i bieli lub naturalne 
kolory materiałów wykończeniowych takich jak: cegła, kamień, drewno, beton, stal;

2) kolorystyka dachów wysokich i niskich: odcienie brązu i szarości, stonowane odcienie czerwieni lub naturalne 
kolory materiałów wykończeniowych takich jak: dachówka ceramiczna, kamień, drewno, beton, stal;

3) przy rozbudowie budynków dach nad nową częścią budynku należy pokryć podobnym rodzajem materiału
i w podobnym kolorze jak pokrycie dachu istniejącego; ustalenie nie dotyczy dachów płaskich.

§ 11. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określone w ustaleniach 
szczegółowych należy stosować z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oraz zasady kształtowania zabudowy stosuje się do nowej zabudowy 
oraz rozbudowy istniejących obiektów budowlanych odpowiednio do zakresu rozbudowy;

2) dopuszcza się niższą niż określona w ustaleniach szczegółowych minimalną intensywność zabudowy
w przypadku etapowej realizacji zabudowy;

3) określa się następujące zasady mierzenia wysokości zabudowy na potrzeby realizacji wymagań niniejszej 
uchwały:

a) wysokość budynków – należy mierzyć w sposób określony w przepisach budowlanych; 

Id: C289855E-50A2-4709-9767-8FE3300A618B. Projekt Strona 3



b) wysokość zabudowy innej niż budynki – należy mierzyć od najniższego naturalnego poziomu terenu
w obrysie zewnętrznym obiektu budowlanego do najwyższego punktu tego obiektu;

c) określone w planie wysokości zabudowy nie dotyczą słupowych obiektów infrastruktury technicznej, 
których wysokość nie może przekraczać 14 m.

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

1) pole golfowe – 80 mp dla użytkowników + 10 mp dla pracowników;

2) zabudowa rekreacyjna – 1mp/apartament;

3) hotele – 1mp/4 łóżka;

4) restauracje  – 1mp/8 m2 pow. sali dla gości; 

5) obiekty usług handlu – 1mp/50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 2 mp/na 1 sklep;

6) inne obiekty usługowe – 1mp/30 m2 pow. użytkowej, lecz nie mniej niż 1 mp. 

2. Miejsca do parkowania dla użytkowników i pracowników pola golfowego należy realizować na terenach 
US(U), 1US i 2US a dla pracowników także na terenie 3US, i bilansować łącznie dla całego pola golfowego.

3. W granicach terenu US(U) należy dodatkowo pozostawić obszar na doraźny parking na min. 70 mp, 
dla obsługi dużych imprez sportowych z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Do bilansu miejsc postojowych, o których mowa w ust. 3, można wliczyć stanowiska postojowe na pasach 
postojowych usytuowanych w granicach terenów dróg 1KDD i 2KDD.

5. Miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową powinny stanowić 
co najmniej 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania, lecz nie mniej niż 1.

6. Sposób realizacji miejsc do parkowania określają ustalenia szczegółowe, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Miejsca do parkowania, o których mowa w ust. 5, należy lokalizować w sposób umożliwiający osobom 
niepełnosprawnym najdogodniejszy dostęp do budynku:

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

2) w miejscu zapewniającym najkrótszą drogę do wejścia.

8. Przy miejscach do parkowania należy urządzić miejsca postojowe dla rowerów.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody
Zasady kształtowania krajobrazu i ochrony krajobrazu kulturowego

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 13. Zakazuje się stosowania urządzeń grzewczych o niskiej sprawności spalania. 

§ 14. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę do nawadniania pola golfowego należy do jego 
urządzenia wybrać odmiany traw odpornych na suszę.  

§ 15. Ochronie prawnej podlega, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody, Obszar Natura 
2000 „Kamień Śląski”, zatwierdzony przez Komisję Europejską jako Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty 
(OZW). 

§ 16. W celu ochrony przyrody nakazuje się na terenach 1US/ZPL, 2US/ZPL i 2US zachowanie roślinności 
leśnej przy granicy tych terenów z lasami, w pasach o szerokości nie mniejszej niż 10 m. 

§ 17. 1. W celu ochrony krajobrazu ustala się nakaz zachowania powierzchni zadrzewionych obejmujących co 
najmniej: 

a) 40% powierzchni terenu 1US i 2US;

b) 30% powierzchni terenów 3US i US(U);

c) 50% powierzchni 1US/ZPL i 2US/ZPL.
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2. Na powierzchniach zadrzewionych, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wymianę gatunkową drzew na 
gatunki zgodne z siedliskiem i roślinnością potencjalną.

§ 18. W celu kształtowania krajobrazu nakazuje się na terenach U i US(U) nasadzanie lub zachowanie ciągów  
drzew wzdłuż linii rozgraniczającej teren drogi 2KDD.   

§ 19. 1. W celu ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje się ochroną widok z drogi 2KDD na wieżę 
zamkową. 

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, polega na zakazie lokalizacji obiektów przysłaniających lub zakłócających 
widok.

§ 20. Budynki należy sytuować z zachowaniem wymaganych odległości od granicy lasów, określonych 
w przepisach budowlanych. 

§ 21. W zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązują odpowiednio przepisy odrębne z zakresu 
ochrony środowiska dla terenów 1US i 2US - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 22. 1. Za przestrzenie publiczne uznaje się drogi KDD. 

2. Na terenach dróg, o których mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 23. Ustala się obsługę komunikacyjną wszystkich terenów na obszarze objętym planem bezpośrednio przez 
drogi publiczne KDD, z wyjątkiem terenu 3US, który będzie obsługiwany przez drogę publiczną 2KDD za 
pośrednictwem planowanej drogi wewnętrznej 1KDW. 

§ 24. 1. Ustala się rozbudowę dróg KDD o pasy postojowe oraz o wydzielone pasy ruchu pieszego 
lub chodniki, zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych. 

2. Chodniki należy dostosować do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych.

3. Dopuszcza się:

1) etapową rozbudowę dróg;

2) przebudowę oraz remonty dróg w istniejących granicach.

§ 25. Na terenach istniejącej i planowanej zabudowy należy zapewnić doprowadzenie dróg pożarowych 
do obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 26. Zachowuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dopuszcza ich przebudowę, 
rozbudowę i wymianę, jeśli nie koliduje to z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenów 
i ich zabudową, z zastrzeżeniem § 29 pkt 4 i § 31 pkt 2.  

§ 27. Zasady rozwoju sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się rozbudowę komunalnej sieci wodociągowej o nowe odcinki sieci rozdzielczej zapewniające 
zaopatrzenia w wodę planowanej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) zaopatrzenie w wodę do celów związanych z utrzymaniem zieleni na wszystkich terenach sportu i rekreacji:

a) z kopalni „Tarnów Opolski” lokalnym wodociągiem,

b) ze zbiorników retencyjnych, które należy wybudować na tych terenach w celu przechwytywania 
i retencjonowania wody deszczowej,

c) z własnych ujęć.

§ 28. Zasady rozwoju sieci kanalizacyjnej i odprowadzania wód opadowych: 
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1) ustala się rozbudowę komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej o nowe odcinki zapewniające możliwość 
przyłączenia istniejącej i planowanej zabudowy;

2) na terenach U, US(U), 1US i 2US możliwa budowa przepompowni ścieków w sposób niekolidujący 
z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem, a także wydzielanie działek obejmujących tereny 
ich lokalizacji, z zapewnieniem stałego dostępu;

3) odprowadzenie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 29. Zasady rozwoju sieci elektroenergetycznej i zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w zakresie zapewniającym 
zaopatrzenie w energię elektryczną terenów US(U) i US oraz oświetlenie drogi 1KDD i drogi 2KDD 
na odcinku od drogi 1KDD do drogi 1KDW;

2) na terenach US(U), 1US i 2US możliwa budowa stacji transformatorowych 15/0,4kV a także wydzielanie 
działek obejmujących tereny ich lokalizacji, z zapewnieniem stałego dostępu;

3) budynki stacji transformatorowych mogą być sytuowane w odległości 1,5 m od granicy działki;

4) istniejące linie średniego i niskiego napięcia kolidujące z planowanym zagospodarowaniem można przełożyć 
z uwzględnieniem wymagań określonych w § 32.

§ 30. Na terenach U, US(U), 1US i 2US możliwa produkcja energii z wykorzystaniem energii słonecznej, przy 
czym moc urządzeń wytwarzających energię nie może przekraczać 100 kW. 

§ 31. Zasady rozwoju sieci teletechnicznych: 

1) ustala się rozbudowę sieci teletechnicznych w zakresie zapewniającym pełną obsługę terenów istniejącej 
i planowanej zabudowy;

2) istniejące linie teletechniczne kolidujące z planowanym zagospodarowaniem można przełożyć zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

§ 32. Ustala się następujące zasady sytuowania nowych sieci infrastruktury technicznej: 

1) nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg jako sieci 
podziemne, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadkach uzasadnionych problemami realizacyjnymi, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w sposób inny niż określono w pkt 1, jedynie wzdłuż linii rozgraniczających poszczególne tereny 
z wyłączeniem terenów ZL;

3) na terenach US(U), 1US, 2US, 3US, 1US/ZPL, 2US/ZPL dopuszcza się podziemne instalacje liniowe służące 
do nawadniania pola golfowego z uwzględnieniem następujących nakazów:

a) prowadzenia instalacji w sposób możliwie najmniej naruszający istniejące drzewostany,

b) przywrócenia gruntów zadrzewionych do stanu poprzedniego po zakończeniu budowy z zastrzeżeniem
§ 17.

§ 33. Zaopatrzenie w energię cieplną budynków – z indywidualnych urządzeń zaopatrzenia w ciepło 
z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 i ustaleń § 30. 

§ 34. 1. Składowanie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych usytuowanych na działkach budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych 
i wywóz przez uprawnione firmy. 

2. Z odpadami niebezpiecznymi należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki 
odpadami, w szczególności należy zapewnić w granicach nieruchomości, gdzie są wytwarzane, odpowiednie 
miejsca do ich czasowego składowania i odbiór przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.

Rozdział 7.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości

§ 35. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się 
następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości: 

1) w granicach terenów oznaczonych symbolami U, US(U) i US – 30%;
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2) w granicach pozostałych terenów – 5%.

DZIAŁ II.
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.
Tereny zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się: 

1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej obejmującej obiekty usługowe służące obsłudze komunikacji 
lotniczej (lądowiska) i toru doskonalenia jazdy, obiekty usług sportowo-rekreacyjnych, hotelarskich
i restauracyjnych, towarzyszące obiekty handlu detalicznego, obiekty pomocnicze;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,6/0,3,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 0,3,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12,

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

f) linia zabudowy nieprzekraczalna: w odległości 10 m od drogi 2KDD,

g) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe - 12 m,

- pozostała zabudowa – do 6 m, lecz nie więcej niż jedna kondygnacja,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej: 50 m,

i) dachy płaskie;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1,4 ha.

§ 37. Dla terenów oznaczonych symbolem 1US i 2US ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji, w tym:

a) pole golfowe z wyłączeniem budynku klubowego oraz budynków technicznych innych niż sanitarno-
 magazynowe o powierzchni zabudowy do 50 m2, 

b) zabudowa rekreacyjna;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

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

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 0,1,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 70%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne,

f) linia zabudowy – w odległości 10 m od drogi 1KDD,

g) maksymalna wysokość budynków do dolnej krawędzi dachu/całkowita:

- budynki rekreacji indywidualnej – 3,5/7 m,

- pozostałe budynki  – 3/4 m,

h) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy – 4 m,

i) maksymalna szerokość elewacji frontowej: 10 m,

j) rodzaje dachów:
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- budynki rekreacji indywidualnej – płaskie i/lub wysokie, z możliwością łączenia obu rodzajów dachu 
w obrębie jednego budynku,

- pozostała zabudowa – dowolne, ale takie same na całym terenie.

§ 38. Dla terenu oznaczonego symbolem US(U) ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren sportu i rekreacji – pole golfowe;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa – obiekty usług sportowo-rekreacyjnych, hotelarskich, 
restauracyjnych, towarzyszące obiekty usług handlu detalicznego, obiekty pomocnicze, przy czym 
powierzchnia terenu przeznaczona pod tą zabudowę, tj. pod dopuszczone obiekty budowlane
wraz z zagospodarowaniem związanym z ich użytkowaniem, nie może przekraczać 40% powierzchni 
całkowitej terenu;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,2/0,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 0,2,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 60%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne,

f) linia zabudowy: w odległości 10 m od dróg 1KDD i 2KDD,

g) maksymalna wysokość budynków do dolnej krawędzi dachu/całkowita:

- budynki usługowe: z dachem wysokim – 8/13 m, z dachem płaskim – 12/12 m,

- pozostałe budynki  – 3/4 m,

h) maksymalna wysokość pozostałej zabudowy – 4 m,

i) maksymalna szerokość elewacji frontowej:

- budynki usługowe – 30 m,

- pozostałe budynki  – 10 m,

j) rodzaje dachów:

- budynki usługowe – płaskie i/lub wysokie, z możliwością łączenia obu rodzajów dachu w obrębie jednego 
budynku,

- pozostałe budynki – dowolne, ale takie same na całym terenie;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 0,7 ha.

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem 3US ustala się: 

1) przeznaczenie: teren sportu i rekreacji – pole golfowe z wyłączeniem budynku klubowego;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,2/0,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 0,2,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 60%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi w § 12,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki – 7 m,

- pozostała zabudowa – 4 m,

g) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 20 m,
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h) dachy dowolne, ale tego samego rodzaju na całym terenie.

§ 40. Dla terenów oznaczonych symbolem 1US/ZPL i 2US/ZPL ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji oraz zieleni leśnej, w tym:

a) pole golfowe z zastrzeżeniem pkt 2,

b) zieleń leśna o charakterze parku leśnego;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy 
z wyjątkiem jednego na każdym terenie parterowego budynku sanitarno-magazynowego o powierzchni 
zabudowy do 50 m2 i niezbędnej infrastruktury technicznej; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 95%,

b) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: zgodnie z ustaleniami ogólnymi określonymi 
w § 12 ust. 1 i 2,

c) linia zabudowy – w odległości 10 m od dróg 1KDD i 2KDD,

d) maksymalna wysokość budynków: 4 m,

e) rodzaj dachu: dowolne, ale takie same na obu terenach.

Rozdział 2.
Tereny zieleni

§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem ZL ustala się: 

1) przeznaczenie: las;

2) zasady zagospodarowania: zgodnie z planem urządzenia lasu.

Rozdział 3.
Tereny komunikacji

§ 42. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD ustala się: 

1) przeznaczenie: drogi publiczne gminne klasy technicznej D (dojazdowej);

2) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) droga 1 KDD: 16 m,

b) droga 2 KDD: 12 m;

3) zasady zagospodarowania terenów:

a) przekrój drogowy z wydzielonym pasem ruchu pieszego lub drogowo - uliczny, tj. z jednostronnym 
chodnikiem,

b) w granicach terenów należy usytuować pasy postojowe zgodnie z przepisami budowlanymi.

§ 43. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW ustala się: 

1) przeznaczenie: droga wewnętrzna;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m;

3) przekrój drogowy.

§ 44. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDW ustala się: 

1) przeznaczenie: droga wewnętrzna;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: istniejąca 11,5 – 12 m;

3) przekrój drogowy.
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DZIAŁ III.
Przepisy końcowe

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 46. Tracą moc:

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Kamieniu Śląskim, przyjęty 
uchwałą nr V/32/2003 XXX/230/2001 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 lutego 2003r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 18, poz. 430);

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” 
w granicach gminy Gogolin – część „A”, przyjęty uchwałą nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1858); w części odnoszącej się do terenów 
objętych niniejszą uchwałą.

§ 47. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz publikacji 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2020 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2 

 

Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2  

w ustawowym terminie wniesiona została jedna uwaga. W rozstrzygnięciu Burmistrza 

Gogolina, o którym mowa w art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), uwaga nie została 

uwzględniona w całości.  

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

przestrzennym, biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza Gogolina, Rada Miejska  

w Gogolinie rozstrzyga w sprawie uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2, jak następuje: 

Odrzuca się uwagę dotyczącą usunięcia zapisu § 21 projektu uchwały ustalającego 

dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów sportu i rekreacji 1US i 2US ze względu na brak 

normowania akustycznego terenów o takim przeznaczeniu w Ustawie prawo ochrony 

środowiska (art. 113 ust. 2 pkt 1). 

Uzasadnienie: 

W przytoczonym w uwadze art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) wymienione są rodzaje terenów 

faktycznie zagospodarowanych dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, jednak 

rodzaje te nie są tożsame z rodzajami przeznaczenia terenów określanych w planie 

miejscowym, bo w planach przeznaczenie terenów określa się zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587). 

Potwierdza to art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, w którym ustalony jest wymóg  

uwzględniania przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, mając na uwadze ich faktyczne 

zagospodarowanie  ustalone w planie.   

Tereny sportu i rekreacji 1US i 2US przeznaczone są w projekcie planu pod pole golfowe  

oraz zabudowę rekreacyjną, tj. zespół budynków rekreacji indywidualnej. Zabudowa 

rekreacyjna wiąże się z rekreacją bierną, czyli wypoczynkiem, dlatego dla terenów tych 

ustalono wymóg stosowania odpowiednio przepisów dot. dopuszczalnych poziomów hałasu jak 

dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.  

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2020 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2 

 

W planie nie zostały zapisane nowe 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 2020 r. poz. 293 ze zm.). 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2020 r.
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kamień Śląski – część 2 

Projekt przedmiotowego planu stanowi drugą część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kamień Śląski, podjętego na podstawie uchwały nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kamień Śląski. Plan ten został podjęty w celu umożliwienia realizacji inwestycji
polegającej na budowie 18-dołkowego pola golfowego (pierwszego w województwie opolskim). W trakcie
sporządzania projektu planu na podstawie ww. uchwały wystąpiły problemy z uzyskaniem zgody
na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne w granicach działki nr 677/32, w związku z czym plan został
podzielony na dwie części. Pierwszą częścią objęto tereny położone na zachód od drogi dojazdowej do lotniska
i ta część została zakończona oraz uchwalona uchwałą nr XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 1966). Projekt drugiej części planu obejmuje tereny
położone na wschód od drogi dojazdowej do lotniska, gdzie znajduje się działka nr 677/32. W związku
z problemem uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne na terenach tych ograniczono
powierzchnię gruntów leśnych przeznaczonych na cele nieleśne do minimum niezbędnego dla prawidłowego
funkcjonowania i obsługi pola golfowego.

Obszar objęty projektem planu to tereny powojskowe, na których obecnie przeważają lasy. Poza nimi
występują tu tereny istniejących dróg, teren zabudowy usługowej oraz tereny sklasyfikowane w ewidencji
gruntów jako inne tereny zabudowane i zurbanizowany teren niezabudowany, które obecnie nie są użytkowane.
Dla obszaru tego obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego
lotniska w Kamieniu Śląskim, uchwalony uchwałą nr V/32/2003 XXX/230/2001 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 17 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 18, poz. 430). W sporządzonym projekcie planu
utrzymuje się ustalone w obowiązującym planie przeznaczenia terenów zabudowy usługowej, dróg publicznych
oraz części terenów leśnych. Zmiany przeznaczenia, w stosunku do ustaleń obowiązującego planu, polegają na
wydzieleniu terenów sportu i rekreacji oraz dróg wewnętrznych w granicach terenu przeznaczonego
w obowiązującym planie na lasy i zieleń nieurządzoną. W projekcie planu tereny sportu i rekreacji
przeznaczone są na pole golfowe z ograniczonym dopuszczeniem zabudowy towarzyszącej.

***

Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), 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 Miejskiej, 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;
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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.

Ad 1)

Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury zostały w projekcie planu uwzględnione
poprzez: (1) ustalenie kompatybilnych przeznaczeń terenów, (2) określenie linii zabudowy, wskaźników
zagospodarowania terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz kolorystyki zewnętrznej budynków,
zapewniających harmonijny rozwój planowanej zabudowy.

Ad. 2)

Obszar objęty planem nie posiada walorów architektonicznych. Walory krajobrazowe zostały uwzględnione
poprzez objęcie ochroną widoku z drogi 2KDD na wieżę zamkową.

Ad. 3)

Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych
zostały uwzględnione poprzez: (1) uwzględnienie w projekcie planu obszaru Natura 2000 „Kamień Śląski”
i zachowania istniejącego przeznaczenia terenów położonych w granicach tego obszaru, (2) ustalenie nakazu
stosowania do urządzenia pola golfowego odmian traw odpornych na suszę, w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na wodę, (3) ograniczenie powierzchni gruntów leśnych przeznaczonych na cele nieleśne
do minimum niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania i obsługi pola golfowego, (4) ustalenie nakazu
zachowania powierzchni zadrzewionych na terenach sportu i rekreacji z towarzyszącą zabudową.

Ad. 4)

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie zostały
uwzględnione, ponieważ na obszarze objętym planem nie ma zabytków i obiektów o walorach kulturowych.

Ad. 5)

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia nie zostały uwzględnione, ponieważ
na obszarze objętym planem nie występują zagrożenia tego rodzaju. Potrzeby osób niepełnosprawnych zostały
uwzględnione poprzez ustalenie wymogu dostosowania chodników na drogach publicznych do potrzeb ruchu
osób niepełnosprawnych oraz ustalenie nakazu zapewnienia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
w granicach działek budowlanych i określenie zasad ich sytuowania.

Ad. 6)

Walory ekonomiczne przestrzeni zostały uwzględnione poprzez zaprojektowanie zmian dotychczasowego
przeznaczenia i zagospodarowania terenów w sposób wykorzystujący istniejącą infrastrukturę i potencjał
rekreacyjny obszaru objętego planem przy zachowaniu możliwie maksymalnej powierzchni lasów
gospodarczych.

Ad 7)

Prawo własności jest uwzględnione poprzez sporządzanie projektu planu na wniosek inwestorów
i w porozumieniu z właścicielami nieruchomości objętych projektem planu.

Ad 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
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potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2004 r.) 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.).

Ad 9)

Potrzeby interesu publicznego zostały uwzględnione poprzez wydzielenie terenów istniejących dróg
dojazdowych do terenów sportowych i usługowych 1KDD i 2KDD, znajdujących się obecnie w granicy
prywatnej nieruchomości, i przeznaczenie ich na drogi publiczne.

Ad 10)

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej uwzględnione są w projekcie planu zgodnie
z wymogami ustawy o planowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz przepisami
odrębnymi.

Ad 11)

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem planu, w tym przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zostało uwzględnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
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.

Ad 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.

Ad 13

Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności, nie została
w projekcie planu uwzględniona, ponieważ nie ma związku z projektem planu.

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 sporządzonego projektu planu nie wystąpiły konflikty pomiędzy interesem publicznym
i prywatnym. Do projektu planu nie wniesiono wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu
zagospodarowania terenów, a wnioskowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenów zostały
uwzględnione z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

W ramach prac nad projektem planu wszystkie nowe rozwiązania były analizowane pod kątem
ekonomicznym i środowiskowym.

Analizy ekonomiczne wykazały, że realizacja projektu planu nie obciąży kosztami budżetu gminy w stopniu
większym, niż wynika to z obecnie obowiązującego planu.

Analizy środowiskowe dotyczyły ochrony środowiska przed negatywnymi oddziaływaniami realizacji
projektowanego pola golfowego z towarzyszącą zabudową. Efektem tych analiz są wyżej przedstawione
ustalenia planu uwzględniające wymagania ochrony środowiska.

Analiz społecznych nie przeprowadzono, ponieważ są bezprzedmiotowe ze względu na ograniczony zakres
projektowanych zmian w stosunku do ustaleń obowiązującego 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 w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie publicznego
transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu;
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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 projekcie planu została usytuowana nowa zabudowa rekreacyjna na terenach 1US i 2US oraz nowa
zabudowa usługowa i techniczna związana z funkcjonowaniem pola golfowego na terenach US(U) i 3US.

Zabudowa ta jest usytuowana:

- w powiązaniu z istniejącymi drogami,

- w granicach jednostki osadniczej Kamień Śląski poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,

- na terenie planowanej drugiej części pola golfowego, położonego w odległości ok. 1000 m od przystanku
autobusowego (znajdującego się w centrum wsi).

W projekcie planu przyjęto rozwiązania przestrzenne ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów
polegające na ustaleniu nakazów: urządzenia tras turystycznych na terenach lasów w celu umożliwienia
przemieszczania się pieszych pomiędzy terenami sportu i rekreacji, (2) wydzielenia na terenach dróg
publicznych pasów ruchu pieszego lub jednostronnych chodników. Na terenach tych dróg nie zaplanowano
ścieżek rowerowych, ponieważ nie ma to uzasadnienia ze względu na niewielki ruch samochodowy.

Jak wynika z wyżej przedstawionych rozwiązań, usytuowanie nowej zabudowy uwzględnienia wymagania
ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni,
odpowiednio do istniejących uwarunkowań.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały Rady Miejskiej,
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 Miejskiej wyniki tych analiz po uzyskaniu
opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji Rady, natomiast
Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planów miejscowych.

Ww. analizy i wyniki tych analiz przestawione są w opracowaniu „Ocena aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie 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.
Wynikiem tych analiz jest m. in. wieloletni program sporządzania planów miejscowych, zgodnie z którym
w zależności od potrzeb należy zmieniać istniejące bądź opracowywać nowe plany z uwzględnieniem
wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, istniejącego zagospodarowania terenów
oraz ustaleń Studium.

Przedstawiony projekt plan sporządzony został w związku z potrzebą kontynuacji podjętej inwestycji,
tj. budowy drugiej części pola golfowego. Projekt ten uwzględnia wymogi ochrony środowiska przyrodniczego
i kulturowego, istniejącego zagospodarowania terenów oraz ustalenia Studium, jest więc zgodny
z ww. dokumentem. Ponadto projekt planu obejmuje część obszaru planu zagospodarowania przestrzennego
terenu byłego lotniska w Kamieniu Śląskim, który w ww. opracowaniu został uznany za nieaktualny.
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Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Jak wykazały analizy ekonomiczne, projektowane rozwiązania nie zwiększą kosztów realizacji planu
w stosunku do rozwiązań przyjętych w obecnie obowiązującym planie, ponieważ nie planuje się nowych
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Wynika z tego,
że uchwalenie projektu planu nie będzie miało wpływu na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
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