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UCHWAIA Nr XXIXł235ł2009 

 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi KamieL _ląski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ U  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227  

i Nr 201, poz. 1237), oraz w związku z uchwaJą 
Nr XLIV/315/2006 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 

30 stycznia 2006 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzania miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego wsi KamieL _ląski i uchwaJą Nr XXIIł182ł 
2008 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 czerwca 

2008 rŁ zmieniającą uchwaJę w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzania miejscowego ”lanu zagos”odarowania 

”rzestrzennego wsi KamieL _ląski, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Gogolin, Rada 

Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:  

 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego wsi KamieL _ląskiŁ  
2. Miejscowy ”lan, o którym mowa w ustŁ 1, obej-

muje dziaJkę nr 677ł64 kŁmŁ 3Ł 
3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone są na 

rysunku w skali 1: 1000, zwanym w dalszej tre`ci ry-

sunkiem planu. 

 

§ 2Ł1Ł Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są: 
1) rysunek ”lanu o którym mowa w § 1 ustŁ 3, sta-

nowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o za-

sadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach ”ublicznych, stanowiące zaJącznik nr 2 do uchwa-

JyŁ 
2. źaJącznik nr 2, o którym mowa w ustŁ 1, nie jest 

ustaleniem planu.  

 

§ 3Ł1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są wydzielone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi:  
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1) teren zabudowy usJugowo - mieszkaniowej ozna-

czony na rysunku planu symbolem UM; 

2) tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem KDd; 

3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDW. 

 

§ 4Ł1Ł Śla terenów, o których mowa w § 3, w ”la-

nie okre`lono: 
1) w § 8 - 10 uchwaJy ｦ ”rzeznaczenie terenów 

oraz zasady ich zabudowy i zagospodarowania  

z uwzględnieniem zasad rozwoju sieci drogowej, w tym 

ｦ odpowiednio do przeznaczenia terenu: 

a) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego, 

b) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu, 

c) szczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu 
nieruchomo`ci; 

2) w § 11 - 16 - zasady  rozwoju systemów infra-

struktury technicznej; 

3) w § 17 - 18 ｦ zasady ochrony `rodowiska,  
w tym szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 

4) w § 19 ｦ stawki procentowe, o których mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym; 

5) w § 20 - s”osób i termin tymczasowego zago-

s”odarowania, urządzania i uwytkowania terenówŁ 
2. W ”lanie nie okre`lono zasad ochrony krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury ws”óJczesnej, wymagaL wynikających  

z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, a tak-

we granic i s”osobów zagos”odarowania terenów  
i obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isów, ”oniewaw wymienione 

elementy zagospodarowania przestrzennego nie wystę-
”ują na obszarze objętym ”lanemŁ 

 

§ 5Ł Na terenach, o których mowa w § 3, mowna,  
w zakresie zgodnym z zasadami okre`lonymi w ”rze”i-

sach szczegóJowych: 
1) lokalizować nowe obiekty budowlane wraz  

z związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi, oraz 
remontować, ”rzebudowywać, rozbudowywać i zmie-

niać s”osób uwytkowania istniejących obiektów lub ich 
czę`ci, zgodnie z ”rzeznaczeniem terenów; 

2) lokalizować nowe oraz remontować, ”rzebudo-

wywać i rozbudowywać istniejące sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej sJuwące obsJudze obiektów,  
o których mowa w ”kt 1, a takwe innie sieci i urządze-

nia, je`li nie kolidują z ustalonym w ”lanie ”rzeznacze-

niem terenów i zasadami ich zabudowy i zagos”odaro-

wania oraz zasadami ochrony `rodowiska; 
3) urządzać zieleL towarzyszącąŁ  
 

§ 6Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 
są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznacze-

niu i równych zasadach zagos”odarowania; 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy. 

 

§ 7Ł Uwyte w niniejszej uchwale terminy oznaczają: 
1) teren ｦ fragment obszaru objętego ”lanem wy-

dzielony liniami rozgraniczającymi tereny o równym 
przeznaczeniu i oznaczony symbolem; 

2) usJugi techniczne ｦ usJugi blacharskie, lakiernicze, 

mechaniczne, elektryczne, `lusarskie, stolarskie itp.;  

3) usJugi motoryzacyjne ｦ stacje remontowe i stacje 

obsJugi ”ojazdów mechanicznych, w tym stacje ”aliw  
i myjnie samochodowe; 

4) pensjonat ｦ budynek mieszkalny z pokojami na 

wynajem; 

5) zieleL towarzysząca ｦ zieleL ozdobna, izolacyjna, 

uprawy sadowniczo - ogrodnicze; 

6) rozbudowa ｦ w tym nadbudowa i odbudowa; 

7) dach wysoki ｦ dach o nachyleniu podstawowych 

”oJaci ”od kątem 30o - 45o; 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia wyznacza-

jąca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć zabudowy od 

ulicy, mierzona do zasadniczej `ciany budynku lub, w 
”rzy”adku `cian nierównolegJych do linii rozgraniczają-
cej ulicy, do najbliwszego ”unktu tej `ciany; 

9) ”owierzchnia zabudowana dziaJki (terenu) ｦ suma 

powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokali-
zowanych na dziaJce (terenie); 

10) ”rze”isy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz z akta-

mi wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy prawa 

miejscowego ”owszechnie obowiązujące na terenie 
województwa o”olskiego, ograniczenia w dys”onowa-

niu terenami wynikające z ”rawomocnych decyzji ad-

ministracyjnych. 

 

ŚziaJ II 
Prze”isy szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ich zabudowy  
i zagos”odarowania z uwzględnieniem zasad rozwoju 
sieci drogowej 

 

§ 8Ł1Ł Wyznacza się teren zabudowy usJugowo - 

mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem 

UM.  

2. Teren, o którym mowa w ustŁ 1, ”rzeznacza się 
”od budynki mieszkalne z usJugami noclegowymi - pen-

sjonaty oraz dodatkowo lub alternatywnie obiekty usJug 
noclegowych ｦ hotele, z nastę”ującymi dopuszczeniami 

i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 
a) inne usJugi związane z obsJugą turystów w obiek-

tach o funkcji podstawowej, 

b) towarzyszące obiekty i urządzenia rekreacyjne i 
sportowe; 

2) wyklucza się usJugi techniczne i motoryzacyjneŁ 
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3. Śla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się 
nastę”ujące zasady zabudowy i zagos”odarowania: 

1) do”uszcza ”odziaJ geodezyjny terenu na nie wię-
cej niw 6 dziaJek budowlanych z dostę”em do drogi KŚd 
bez”o`rednio lub za ”o`rednictwem dróg KŚW; 

2) w granicach terenu nalewy za”ewnić miejsca do 

”arkowania samochodów dla wJa`cicieli, ”racowników 
i klientów; w ”rzy”adku ”odziaJu geodezyjnego, o któ-
rym mowa w pkt 1, miejsca do ”arkowania nalewy za-

”ewnić w granicach dziaJek budowlanych;   
3) linia zabudowy ｦ zgodnie z rysunkiem planu; 

4) obowiązują nastę”ujące wskauniki zagos”odaro-

wania dziaJek budowlanych: 
a) maxŁ % zabudowanej ”owierzchni dziaJki - 40, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej - 30; 

5) wysoko`ć budynków do trzech kondygnacji nad-

ziemnych; 

6) dachy wysokie dwu lub wielospadowe kryte da-

chówką; 
7) zaleca się stosowanie do wykoLczenia elewacji 

oraz elementów zagos”odarowania terenu kamienia 
wapiennego, charakterystycznego dla tego regionu. 

 

§ 9Ł1Ł Wyznacza się teren drogi publicznej klasy do-

jazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDd. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, ”rzeznacza się 
na rozbudowę ”rzylegającej ulicy, oznaczonej na rysun-

ku planu informacyjnie symbolem (KDd).  

 

§ 10Ł1Ł Wyznacza się teren drogi wewnętrznej do-

jazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 

2. Śla terenu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala się 
nastę”ujące zasady zabudowy i zagos”odarowania: 

1) szeroko`ć ”asa zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
2) drogę urządzić w formie ciągu ”ieszo - jezdnego. 

 

RozdziaJ 2 

źasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

 

§ 11Ł Ustala się zao”atrzenie w wodę dla celów by-

towych i ”rzeciw”owarowych z istniejącej sieci komu-

nalnej, z mowliwo`cią budowy nowych odcinków  
w istniejących i ”rojektowanych ”asach drogowych.  

 

§ 12Ł Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju sieci 
kanalizacyjnej i odprowadzania oraz unieszkodliwiania 

`cieków i wód o”adowych: 
1) od”rowadzenie `cieków bytowych ｦ do istnieją-

cej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do 

oczyszczalni `cieków w Choruli; mowliwa budowa no-

wych odcinków w istniejących i ”rojektowanych ”a-

sach drogowych; 

2) odprowadzenie wód o”adowych (deszczowych  
i roztopowych) ｦ do gruntu na terenie wJasnym inwe-

stora, docelowo ｦ do kanalizacji deszczowej (po jej 

wybudowaniu). 

 

§ 13Ł Ustala się nastę”ujące zasady rozwoju sieci 
elektroenergetycznej i zao”atrzenia w energię elek-

tryczną: 
1) zao”atrzenie w energię elektryczną terenów  

w granicach ”lanu z istniejącej sieci elektroenergetycznej; 

2) do”uszcza się rozbudowę sieci, o której mowa  
w ”kt 1 oraz budowę nowej stacji transformatorowej 
15/0,4 kV na terenie UM; 

3) teren lokalizacji stacji transformatorowej mowe 
być wydzielony geodezyjnie ”od warunkiem za”ewnie-

nia dostę”u do drogi ”ublicznejŁ 
 

§ 14Ł źao”atrzenie w energię cie”lną obiektów na 
obszarze planu ｦ z indywidualnych urządzeL zao”atrze-

nia w cie”Jo zasilanych ”aliwami ”Jynnymi lub ”aliwami 
staJymi z zastosowaniem technologii o wysokiej s”raw-

no`ci grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeL do at-

mosfery, lub energią sJonecznąŁ  
 

§ 15Ł Śo”uszcza się budowę sieci telekomunikacyj-

nej kanalizacją kablowąŁ 
 

§ 16Ł Ustala się nastę”ujące zasady ”ostę”owanie  

z odpadami: 

1) odpady komunalne ｦ skJadowanie w ”ojemnikach 

sJuwących do czasowego gromadzenia od”adów sta-

Jych, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji, usy-

tuowanych na dziaJkach budowlanych zgodnie z wy-

maganiami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych, i wy-

wóz na komunale skJadowisko od”adów na terenie 

miasta Gogolina; 

2) odpady niebezpieczne ｦ zgodnie z przepisami od-

rębnymi, w szczególno`ci, w ”rzy”adku obiektów usJu-

gowych, nalewy za”ewnić od”owiednie miejsca do ich 
czasowego skJadowania i odbiór ”rzez ”odmioty posia-

dające od”owiednie zezwoleniaŁ 
 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska 

 

§ 17Ł Teren UM jest terenem mieszkaniowo - usJu-

gowym w rozumieniu ”rze”isów odrębnych okre`lają-
cych do”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowisku. 

 

§ 18Ł W strefie ochrony zewnętrznej ”o`redniej ko-

munalnego ujęcia wody, zlokalizowanego we wsi Ka-

mieL _ląski obowiązują ograniczenia okre`lone w decy-

zji ustalającej strefęŁ  
 

ŚziaJ III 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

 

§ 19Ł źgodnie z artŁ 15, ustŁ 2, ”kt 12 i artŁ 36,  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ustala się stawki ”rocentowe, o których 

mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysoko`ci: 
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- 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem UM, 

- 10 % dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDd, 

- 10 % dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDW. 

 

§ 20Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów zgodnie 

z ustaleniami niniejszej uchwaJy obowiązuje dotychcza-

sowy s”osób ich zagos”odarowania, urządzenia i uwyt-

kowania. 

 

§ 21Ł Śo s”raw nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się ”rze”isy odrębneŁ 
 

§ 22Ł Uchyla się miejscowy ”lan zagos”odarowania 

”rzestrzennego uchwalony uchwaJą Nr Vł32ł2003 Ra-

dy Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 lutego 2003 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu byJego lotniska w Kamieniu _ląskim, 
w czę`ci objętej niniejszą uchwaJąŁ 

 

§ 23Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzo-

wi Gogolina. 

 

§ 24Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni 
od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXIXł235ł2009 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego wsi KamieL _ląski 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania 
wJasne Gminy Gogolin, zapisanych w miejscowym pla-

nie zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi KamieL _lą-
ski obejmującego dziaJkę nr 677ł64 k.m. 3, oraz o za-

sadach ich finansowania.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 7 ustŁ 1 
”kt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z ”óunŁ zmŁ) i artŁ 167 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 

2104), Rada Gminy w Gogolinie rozstrzyga, co nastę-
puje: 

 

1. S”osób realizacji za”isanych w ”lanie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ 

 

Inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
ra nalewy do zadaL wJasnych gminy, za”isaną w ”lanie 
jest rozbudowa istniejącej ”ublicznej drogi gminnej 
KŚdŁ Realizacja tej inwestycji nastąpi poprzez tryb za-

mówieL ”ublicznych. 

 

2.  Zasady finansowania, zapisanych w zmianie pla-

nów, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, zgodnie z ”rze-

pisami o finansach publicznych. 

 

tródJem finansowania inwestycji, o których mowa 
w ”kt 1 będą: 

 dochody wJasne gminy, 
 dotacje, 

 kredyty, ”owyczki ”referencyjne, 
 `rodki ”omocowe Uś, 
 `rodki ”rywatne (”orozumienia ”ubliczno ｦ pry-

watne). 
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