UCHWAŁA NR XXXIV/287/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579, z 2017 r. poz. 730),
w związku z uchwałą nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 października 2016 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 XIX/174/2016 Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2016 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), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:
„a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolami
P i P(O),”;
2) w § 36:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 36. 1. Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu
symbolami P i P(O).
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się pod działalność produkcyjną i składową oraz usługi
techniczne, motoryzacyjne, transportowe i logistyczne, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:
1) dopuszcza się:
a) na terenie P - inne usługi komercyjne związane z prowadzoną na tym terenie działalnością produkcyjną,
składową i usługową,
b) na terenie P(O) - wytwarzanie paliw zastępczych z odpadów, wyłącznie jako działalność towarzyszącą
produkcji cementu na terenie P;
2) wyklucza się funkcję mieszkaniową.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dla terenu P(O) ustala się następujące zasady ochrony środowiska:
1) zakazuje się wykorzystywania do wytwarzania paliw zastępczych 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.”.
§ 3. Na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 2 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:
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1) dwa 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.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogoline
Piotr Czok
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/287/2017
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 23 maja 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/287/2017
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 23 maja 2017 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/287/2017
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 23 maja 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Miejskiej w Gogolinie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 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 2016 r. poz. 778 ze zm.).
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/287/2017
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 23 maja 2017 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 części 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 2016 r. poz. 778 ze zm.).
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