Projekt
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia .................... 2022 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 2022 r.
poz. 559 i 583) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 503), w związku z uchwałą nr XXIX/309/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula, uchwala się, 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. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.
§ 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 2022 r.
poz. 1166), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu
symbolami P, P(O), 1P(O).”,
b) w ust. 2 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. c w brzmieniu:
„c) na terenie 1P(O) – wytwarzanie z odpadów paliw zastępczych oraz surowców alternatywnych
wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych;”,
c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia i pkt 1 otrzymują brzmienie:
„3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujący sposób zabudowy i zagospodarowania:
1) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg: 1KDD, KDZ(KDW), KDZ bezpośrednio i przez istniejące
drogi zakładowe”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i lit. c, ustala się następujące zasady ochrony
środowiska:
1) zakazuje się przetwarzania odpadów płynnych i odpadów niebezpiecznych;
2) wszelkie procesy technologiczne związane z magazynowaniem, separacją oraz rozdrabnianiem
i transportem odpadów należy realizować w obrębie hal oraz z wykorzystaniem urządzeń
nie powodujących zagrożenia zanieczyszczenia terenu;
3) powierzchnię terenu związaną z przeróbką odpadów, łącznie z powierzchnią komunikacji wewnętrznej
pojazdów ciężkich transportujących odpady, należy utwardzić.”;
2) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu:
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„§ 46a. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu
symbolem 4MN.
1. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie
wolnostojącym.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala się:
1) zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów:
a) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z przyległej drogi publicznej 1KDG(KDL) bezpośrednio
lub przez drogi wewnętrzne 1KDW,
b) minimalna liczba miejsc do parkowania – 2mp/1lokal,
c) sposób realizacji miejsc do parkowania – garaże i/lub miejsca o utwardzonej nawierzchni w granicach
działki budowlanej;
2) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) intensywność zabudowy minimalna/maksymalna – 0,2/0,6,
b) maksymalny % powierzchni zabudowanej – 30,
c) minimalny % powierzchni biologicznie czynnej – 50;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2;
5) zasady kształtowania zabudowy:
a) budynki mieszkalne:
- maksymalna wysokość budynku – 9 m,
- maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – 4,5 m,
- maksymalna szerokość elewacji frontowej – 15 m,
- geometria dachu – dachy wysokie dwu- lub wielospadowe o symetrycznym układzie głównych połaci
dachowych, przy czym wymóg ten dotyczy głównej bryły dachu, która powinna zajmować co najmniej
60% powierzchni całkowitej rzutu dachu,
b) budynki pomocnicze:
- maksymalna wysokość – 6 m,
- maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji – 3 m,
- geometria dachu – dachy wysokie dwu- lub wielospadowe o symetrycznym układzie głównych połaci
dachowych lub płaskie,
c) wysokość pozostałej zabudowy do 3 m,
d) kolorystyka ścian zewnętrznych budynków: odcienie beży, rozbielonych żółci, szarości i bieli oraz
naturalne kolory cegły, kamienia wapiennego i drewna,
e) pokrycie dachów – dachówka lub blacha dachówkopodobna w kolorze czerwonym, brązowym, czarnym
lub szarym.”;
2) po § 68 dodaje się § 68a w brzmieniu:
„§ 68a. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDW,
o szerokości w linach rozgraniczających – 5 m, z poszerzeniami na zakończeniu, zgodnie z rysunkiem planu.”;
3) po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu:
„§ 69a. Zgodnie
z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości - w granicy terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P(O) - 30%, 4 MN - 5%.”.
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§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały, o której mowa w § 2, wprowadza się zmiany
określone na załącznikach 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;
4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia .................... 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia .................... 2022 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia .................... 2022 r.

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
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 2022 r. poz. 503).
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia .................... 2022 r.

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

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, ze względu na brak zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury
technicznej, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Chorula, Rada Miejska w Gogolinie nie dokonuje rozstrzygnięcia
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.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia .................... 2022 r.
Zalacznik5.gml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) w postaci cyfrowej
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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 28 października 2020 r. uchwałę
nr XXIX/309/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.
Zgodnie z ustawą inicjującą, zmiana planu miała objąć trzy tereny:
1) teren istniejącego boiska, w celu zmiany funkcji istniejącego na nim budynku;
2) niezabudowany teren gminny przy ulicy Opolskiej, w celu zmiany przeznaczenia z terenu
rolniczego na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin;
3) fragment terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, użytkowany przez
Cementownię Górażdże, celem dopuszczenia na nim wytwarzania z odpadów paliw
zastępczych oraz surowców alternatywnych, wykorzystywanych do produkcji materiałów
budowlanych.
W trakcie opracowywania projektu zmiany planu okazało się, że wprowadzenie zmiany,
o której mowa w pkt 1, jest niemożliwe, ze względu na ograniczenia wynikające z położenia
tego terenu w strefie kontrolowanej gazociągu wysokoprężnego DN 400, obowiązujące
na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
W związku z powyższym zmiana planu obejmuje tylko dwa pozostałe tereny.
***

Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w uzasadnieniu do uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia się
obowiązkowo:
I. sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy opizp;
II. 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;
III. wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
I.

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;
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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) W projekcie planu wymagania ładu przestrzennego zostały uwzględnione poprzez
ustalenie dla terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
− minimalnych wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych,
− obowiązującej linii zabudowy, porządkującej układ planowanej zabudowy od strony ulicy
Opolskiej,
− gabarytów budynków, geometrii dachów oraz kolorystyki ścian i pokrycia dachów.
Ad. 2) Walory architektoniczne i walory krajobrazu kulturowego zostały uwzględnione
poprzez ustalenie dla terenu planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wskaźników zagospodarowania działek budowlanych i zasad kształtowania zabudowy
w nawiązaniu do sposobu zagospodarowania oraz gabarytów i formy architektonicznej
zabudowy istniejącej na sąsiednich terenach.
Ad. 3) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i leśnych, zostały uwzględnione w poprzez ustalenie dla wydzielonego terenu
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1P(O), na którym dopuszczono wytwarzanie
z odpadów paliw zastępczych oraz surowców alternatywnych wykorzystywanych do
produkcji materiałów budowlanych, indywidualnych zasad ochrony środowiska,
minimalizujących oddziaływania na środowisko związane z dopuszczoną działalnością.
Ad. 4) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej uwzględnione zostały poprzez wskazanie lokalizacji stanowisk
archeologicznych udokumentowanych na terenie planowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Ad. 11) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem planu, w tym przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało uwzględnione 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.
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.
Pozostałe zagadnienia, tj. zagadnienia o których mowa w pkt 5 – 10 i 13 nie mają związku
z projektowanymi zmianami planu, kwestie te są uwzględnione w ustaleniach
obowiązującego planu nie objętych zmianą.
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.
Na obecnym etapie nie wystąpiły konflikty pomiędzy interesem publicznym i prywatnym.
Uwzględniając wyniki analizy środowiskowej w projekcie zmiany planu określono zasady
ochrony środowiska dla wydzielonego terenu obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów 1P(O).
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Ze względu na ograniczony zakres zmiany planu nie było potrzeby przeprowadzenia analiz
ekonomicznych i społecznych.
Artykuł 1 ust. 4 ustawy opizp, określający sposób uwzględniania wymagań ładu
przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych
przestrzeni, w przypadku sytuowania nowej zabudowy, został uwzględniony na etapie
sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gogolin; projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium.
II.

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 oraz sposób
uwzględnienia uniwersalnego projektowania.

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.
Zgodnie z wynikami analizy plan wsi Chorula jest nieaktualny w znacznym zakresie
i wymaga aktualizacji w formie nowego planu w drugim etapie, tj. po sporządzeniu nowych
planów dla obszarów objętych planami ocenionymi jako nieaktualne. Ponieważ pierwszy etap
realizacji programu sporządzania planów nie został w pełni zrealizowany, bieżące potrzeby w
zakresie niewielkiej modyfikacji planu wsi Chorula zostały sporządzone w formie
miejscowych zmian obowiązującego dokumentu.
W projekcie planu projektowanie uniwersalne zostało uwzględnione w procedurze
sporządzania zmiany planu, tj. w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu,
opublikowanym na stronie internetowej gminy, podano informację o możliwości składania
wniosków drogą elektroniczną oraz adres mailowy, na który wnioski można składać.
III.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Skutkiem uchwalenia projektowanej zmiany planu będzie dochód budżetu gminy
z tytułu sprzedaży działek budowlanych wydzielonych na terenie przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącym własność gminy.
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