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z dnia  13 października 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

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

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 1086 i 471) w związku z uchwałą nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej 
w Gogolinie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, Rada Miejska w Gogolinie stwierdza i uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętego uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej  
w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

§ 2. W uchwale nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2018 r. poz. 1907, z 2020 r. poz. 383),  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług – oznaczony na rysunku planu 
symbolem MW(U);”; 

2) w § 7 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług należy rozumieć: budynki 
mieszkalne wielorodzinne, w których dopuszczona funkcja usługowa ma charakter usług nieuciążliwych 
i zajmuje minimum 30% powierzchni całkowitej budynku, z zielenią towarzyszącą, w tym o funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej, z towarzyszącymi budynkami garażowymi.”; 

3) dodaje się § 42a. w brzmieniu: 

„§ 42a. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MWU ustala się:  

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 

2) zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów: 

a) obsługa komunikacyjna bezpośrednio z przyległych ulic, 

b) minimalna liczba miejsc do parkowania – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 15, 

c) sposób realizacji miejsc do parkowania – parkingi naziemne, garaże i garaże podziemne, 
z zastrzeżeniem lit. d, 

d) realizacja garaży naziemnych wyłącznie w formie zespołów - od 3 do 8 garaży; 

3) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku planu 
zgodnie z ustaleniem § 13 pkt 3; 

4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
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Symbol 
terenu 

Intensywność zabudowy 
minimalna/maksymalna 

Maksymalny 
% powierzchni 
zabudowanej 

Minimalny 
% powierzchni 

biologicznie 
czynnej 

Minimalna powierzchnia 
nowo wydzielanych działek 

(m2) 

1 2 3 4 5 
3MWU 0,3/0,8 40 40 4000 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) budynki mieszkalne: 

Symbol 
terenu 

Maksymalna 
wysokość 
budynku 

Ilość kondygnacji nadziemnych Geometria 
dachu 

1 2 3 4 
3MWU 12 m dla 

dachów 
płaskich, 16 m 

dla dachów 
wysokich 

od 2 do 3, z możliwością czwartej  
w poddaszu dachów wysokich 

dachy dowolne, ale jednakowego 
rodzaju w granicach terenu 

b) budynki garażowe: 

᠆ wysokość do 3 m, 

᠆ dachy płaskie, 

᠆ wykończenie ścian takim rodzajem materiałów jak budynki mieszkalne, 

c) wysokość pozostałej zabudowy do 3 m.”; 

4) dodaje się § 42b. w brzmieniu: 

„§ 42b. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MW(U) ustala się:  

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług; 

2) zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów: 

a) obsługa komunikacyjna bezpośrednio z przyległych ulic, 

b) minimalna liczba miejsc do parkowania – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 15, 

c) sposób realizacji miejsc do parkowania – parkingi naziemne, garaże i garaże podziemne, 
z zastrzeżeniem lit. d, 

d) realizacja garaży naziemnych wyłącznie w formie zespołów - od 3 do 8 garaży; 

3) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku planu 
zgodnie z ustaleniem § 13 pkt 3; 

4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

Symbol 
terenu 

Intensywność zabudowy 
minimalna/maksymalna 

Maksymalny 
% powierzchni  
zabudowanej 

Minimalny 
% powierzchni 

biologicznie 
czynnej 

Minimalna powierzchnia 
nowo wydzielanych działek 

(m2) 

1 2 3 4 5 
1MW(U) 0,3/0,8 40 30 2000 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) budynki mieszkalne: 
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Symbol 
terenu 

Maksymalna 
wysokość 
budynku 

Ilość kondygnacji nadziemnych Geometria 
dachu 

1 2 3 4 
1MW(U) 12 m dla dachów 

płaskich, 16 m 
dla dachów 
wysokich 

od 2 do 3, z możliwością czwartej  
w poddaszu dachów wysokich 

dachy dowolne, ale jednakowego 
rodzaju w granicach terenu 

b) budynki garażowe: 

᠆ wysokość do 3 m, 

᠆ dachy płaskie, 

᠆ wykończenie ścian takim rodzajem materiałów jak budynki mieszkalne, 

c) wysokość pozostałej zabudowy do 3 m.”; 

5) w § 50 skreśla się symbol 2Uu,h, a także ustalenia dla niego obowiązujące; 

6) § 101 otrzymuje brzmienie: 

„§ 101. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP ustala się: 

1) przeznaczenie: drogi piesze; 

2) parametry i zasady zagospodarowania terenu: 

Symbol terenu Szerokość pasa drogowego 
1 2 

1KDP w istniejących granicach 
2KDP 3 m 
3KDP 3m, 5m, 8m – zgodnie z rysunkiem planu 
4KDP 5 m 
”. 

§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 2, wprowadza się 
zmiany określone na rysunkach zmiany planu nr 1 i 2, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunki zmiany planu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 3 
do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 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 daty publikacji. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2020 r.
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Rady Miejskiej w Gogolinie

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

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin 

 

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

w ustawowym terminie, Rada Miejska w Gogolinie nie dokonuje rozstrzygnięć, wynikających 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.). 

 

 

  

Załącznik Nr 3 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 zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin 

 

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

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

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

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

1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gogolin zapisano jedną inwestycję z zakresu infrastruktury technicznej, należącą  

do zadań własnych gminy – nieznaczne poszerzenie planowanego już  

w obowiązującym planie terenu dróg pieszych (rysunek zmiany planu nr 2). 

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

komunikacji terenów osiedla mieszkaniowego. 

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

zewnętrznych, zaistniałych w trakcie realizacji zadania i zostanie ustalony zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych.   

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2020 r.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gogolin

Rada Miejska w Gogolinie podjęła dnia 31 marca 2020 r. uchwałę nr XXII/222/2020 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gogolin uchwalonego uchwałą nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1907).

W ramach zmiany planu wprowadzone zostały zmiany w paragrafach obowiązującej uchwały
obowiązujących dla dwóch terenów – dotychczas o funkcji usługowej, zyskały również funkcję
mieszkaniową wielorodzinną. Zmiany na rysunku planu przedstawione zostały na rysunkach zmiany
planu 1 i 2.

Zmiany te zostały wprowadzone, ze względu na istniejący wysoki popyt na tego typu obiekty,
przy znacznie mniejszym na obiekty o funkcji jedynie usługowej.

W procedurze sporządzania zmiany planu nie wniesiono wniosków, na podstawie art. 17
pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

***

Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w uzasadnieniu do uchwały przedstawia się obowiązkowo:
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy opizp;
2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której

mowa w art. 32 ust. 2 ustawy opizp;
3)   wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

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

Artykuł 1 ust. 2 ustawy opizp stanowi, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia
się zwłaszcza:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych

i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób

niepełnosprawnych;
6) walory ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego;
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Wyżej wymienione wymagania zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu w następujący sposób:

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

- W ramach zmiany planu dla dwóch terenów o funkcji usługowej dopuszczono funkcję mieszkaniową
– tym samym teren będzie mógł zostać optymalnie wykorzystany. Tereny objęte zmianą planów
położone są na obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
miasta;

- Projektowane zmiany zasad kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu nawiązują
do wcześniej obowiązujących oraz dookreślone zostały w oparciu o szczegółową analizę cech
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istniejącej w sąsiedztwie tych terenów.

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków uwzględnione są w obowiązującym planie –
w zmianie planu zapisy nie ulegają korekcie, ze względu na brak takiej konieczności. W granicach
terenów objętych zmianą nie występują obiekty zabytkowe, są one również zlokalizowane poza
granicami obszarów o wysokich walorach kulturowych.

Prawo własności:
Wprowadzane zmiany obejmują tereny własności Gminy Gogolin i są wprowadzane z urzędu,
uwzględniają więc prawo własności – nie naruszają i nie ograniczają praw właścicielskich.

Potrzeby interesu publicznego:
Ww. potrzeby zostały uwzględnione w obowiązującym planie, zmiana planu dotyczy terenów
przeznaczonych na cele mieszkaniowo- usługowe, bez nowych wskazań w zakresie ochrony potrzeb
interesu publicznego.

Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad zmianą planu, w tym przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej:
Ww. wymóg został uwzględniony zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko – etap wnioskowania został szeroko ogłoszony. Przeprowadzono procedurę
publicznego wglądu wraz z publiczną dyskusją nad projektem MPZP.

Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostało uwzględnione w trakcie
sporządzania projektu zmiany planu przez:

- umożliwienie udziału społeczeństwa w sporządzaniu projektu zmiany planu zgodnie z przepisami
ww. ustaw,

- bieżące informowanie wszystkich zainteresowanych o postępach prac nad projektem zmiany planu
i udostępnianie wszystkich dokumentów związanych z projektem zmiany planu.

Pozostałe zagadnienia, tj.: walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska,
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeby w zakresie rozwoju
infrastruktury technicznej oraz potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów
zaopatrzenia ludności, nie dotyczą zakresu projektowanej zmiany planu. (Zagadnienia te są uwzględnione
w niezmienionej części uchwały).

Artykuł 1 ust. 3 ustawy opizp stanowi, że ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny
sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne,
w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu
zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne.

W przypadku sporządzanej zmiany planu nie wystąpiły konflikty pomiędzy interesem publicznym
i prywatnym. Do zmiany planu nie wniesiono wniosków zmierzających do ochrony istniejącego stanu
zagospodarowania terenów.
W ramach prac nad zmianą planu wszystkie nowe rozwiązania były analizowane pod kątem
ekonomicznym i środowiskowym.
Analizy ekonomiczne i społeczne wykazały, że projektowane w zmianie planu rozwiązania są
uzasadnione (wysoki popyt na tereny mieszkaniowe wielorodzinne, przy niskiej podaży terenów o takim
przeznaczeniu). Planowane tereny zlokalizowane są już w sąsiedztwie istniejącej oraz projektowanej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także terenów zielonych.
Z analiz środowiskowych wynika, że projektowane zmiany pozostają bez znaczącego wpływu na
środowisko, ze względu na zbieżną funkcję wykorzystania terenu względem dotychczas projektowanej
oraz nawiązanie wskaźnikami zagospodarowania terenu do wytycznych obecnie 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
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przestrzeni następuje poprzez:
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania

transportochłonności układu przestrzennego;
2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne

wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu;
3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów;
4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612
oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie
w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy
położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary
charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem
wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze
oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.

Tereny objęte zmianą już obecnie przeznaczone były pod zabudowę, nadto zlokalizowane są na obszarze
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały, o której mowa
w art. 32 ust. 2 ustawy opizp.

Artykuł 32 ustawy opizp stanowi, że burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium i przekazuje radzie gminy wyniki tych
analiz po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie
kadencji rady, natomiast rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planów miejscowych.

Przedmiotowa analiza została przeprowadzona w 2017 r. i podsumowana jest uchwałą
nr XXXII/273/2017 z dnia 30 marca 2017 r. W ocenie aktualności studium i miejscowych planów
wskazano, iż miasto Gogolin jest obszarem rozwijającym się dynamicznie i wymaga wprowadzania
systematycznych zmian w planie miejscowym, odpowiednio do aktualnych potrzeb.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Skutki finansowe uchwalenia zmiany planu, mające wpływ na budżet gminy, to wydatki i dochody
gminy związane z:
1. realizacją zaplanowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań

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

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

w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z prognozy skutków finansowych uchwalenia projektowanej zmiany planu wynika, iż nie implikują one
znacznych kosztów (zwiększone zostaną nieznacznie koszty realizacji ciągu 4KDP, ze względu na jego
poszerzenie względem planu istniejącego), ani też nie spowodują znaczącej zmiany wpływów – pozostają
bez większego wpływu na budżet gminy, ze względu na nieznaczną zmianę funkcji względem dotychczas
planowanej.
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