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    Projekt 

 marzec 2021 r.  

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

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

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Zakrzów i Dąbrówka 

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 XXII/224/2020 Rady Miejskiej 

w Gogolinie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka, Rada Miejska w Gogolinie uchwala 

co następuje: 

DZIAŁ I. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Stwierdza się, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszarów wsi Zakrzów i Dąbrówka 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. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zakrzów  

i Dąbrówka, zwany w dalszej treści uchwały „planem”. 

3. Plan obejmuje części wsi Zakrzów i Dąbrówka, których granice wyznaczają: granica gminy,   

zewnętrzne - w stosunku do obszaru objętego planem - granice działek drogowych nr ewidencyjny 93, 

148, 150 w obrębie Dąbrówki i 148/10, 148/9, 159/17, 50/8, 50/7, 50/6, 50/5/ 50/10 w obrębie Zakrzowa, 

oraz działek szkolnych nr ewidencyjny 29/1 i 29/2 i działki rolnej nr 39 w obrębie Zakrzowa. 

4. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku w skali 1 : 1 000, zwanym w dalszej 

treści uchwały „rysunkiem planu”. 

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 4, 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 dóbr kultury współczesnej, 

granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych, ponieważ na obszarze objętym 

planem takie obiekty, tereny, obszary i krajobrazy nie występują. 

2. W planie nie określa się terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów ze względu na brak takiej potrzeby i konieczności. 

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) symbole literowe określające przeznaczenie terenów; 
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3) symbole cyfrowe wyróżniające tereny o różnych zasadach zagospodarowania; 

4) Obszar Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”; 

5) granica Obszaru Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”; 

6) stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji WKZ; 

7) linia zabudowy obowiązująca; 

8) linia zabudowy nieprzekraczalna; 

9) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy; 

10) odległość linii zabudowy od drogi (w metrach); 

11) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV; 

12) korytarz techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny. 

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

1) „budynku pomocniczym” – należy przez to rozumieć: 

a) budynek gospodarczy w rozumieniu przepisów budowlanych, 

b) garaż na samochody osobowe mieszkańców budynku mieszkalnego usytuowanego w granicach tej 

samej działki budowlanej, 

c) budynek gospodarczo-garażowy, tj. budynek z przeznaczeniem jak budynek gospodarczy oraz 

z pomieszczeniem garażowym na samochody osobowe mieszkańców budynku mieszkalnego 

usytuowanego w granicach tej samej działki budowlanej; 

2) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) „działce sąsiedniej” – należy przez to rozumieć najbliższą działkę budowlaną dostępną z tej samej 

drogi; 

4) „działce siedliskowej” – należy przez to rozumieć grunty rolne zabudowane pod zabudową 

zagrodową; 

5)  „froncie działki” - należy przez to rozumieć front działki w rozumieniu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588); 

6) „linii zabudowy nieprzekraczalnej” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 

dopuszczalną odległość budynków oraz budowli naziemnych od dróg; 

7) „linii zabudowy obowiązującej” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą wymaganą 

odległość budynków podstawowych od dróg; linia ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią 

zabudowy dla budynków pomocniczych oraz budowli naziemnych; 

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

a) budynków, liczoną zgodnie z przepisami budowlanymi, 

b) budowli naziemnych, w tym wiat, liczoną jako pole powierzchni figury geometrycznej określonej 

przez zewnętrzny obrys tych obiektów na poziomie terenu; 

9) „przekroju ulicznym” -  należy przez to rozumieć ulicę z wyodrębnionymi chodnikami i jezdnią; 
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10) „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; 

11) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć przepisy ustaw oraz rozporządzeń wydanych na 

ich podstawie, obowiązujące w dniu uchwalenia niniejszej uchwały; 

12) „szerokości elewacji frontowej” – należy przez to rozumieć szerokość zewnętrznej ściany lub ścian   

budynku od strony frontu działki; do szerokości elewacji frontowej nie wlicza się wykuszy 

i wiatrołapów oraz ścian w uskoku większym niż 4 m; 

13) „terenie” bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem 

wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania;  

14) „uciążliwości” – należy przez to rozumieć zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego 

środowiska, które utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi, w szczególności hałas, drgania, 

zanieczyszczenie powietrza, nieprzyjemne zapachy; 

15) „układzie zabudowy” – należy przez to rozumieć układ budynków w stosunku do drogi;   

16)  „zieleni towarzyszącej” – należy przez to rozumieć zieleń o funkcji estetycznej oraz ogrody 

przydomowe. 

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej uchwale a zdefiniowane w przepisach budowlanych należy 

rozumieć zgodnie z tymi przepisami. 

DZIAŁ II. 

Ustalenia ogólne 

Rozdział 1. 

Przeznaczenie terenów 

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

przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) teren sportu i rekreacji - oznaczony na rysunku planu symbolem US; 

3) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem R; 

4) teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej - oznaczony na rysunku planu symbolem 

R(RM); 

5) teren zadrzewiony - oznaczony na rysunku planu symbolem RL; 

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

Rozdział 2. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 7. Ze względu na wymagania funkcjonalne kształtowania przestrzeni należy, w przypadku podziałów 

geodezyjnych dokonywanych w celu zmiany istniejących granic działek budowlanych lub w celu 

wydzielania nowych działek budowlanych poza procedurą scalania i podziału nieruchomości: 

1) stosować się do ustaleń planu określających minimalne wielkości nowo wydzielanych działek 

budowlanych, przy czym wielkości te dotyczą wszystkich działek budowlanych powstałych w wyniku 

podziału geodezyjnego, w tym istniejących działek budowlanych, jeśli w wyniku podziału ich 

wielkość ulega zmianie; 
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2) zagwarantować dostęp działek budowalnych do drogi publicznej zgodnie z przepisami budowlanymi 

oraz możliwość racjonalnego zagospodarowania działek budowlanych i korzystania z obiektów 

budowlanych z uwzględnieniem określonych w planie wskaźników zagospodarowania działek 

budowlanych. 

§ 8. Ze względu na wymagania kompozycyjno-estetyczne kształtowania przestrzeni określa się 

następujące nakazy, zakazy i ograniczenia: 

1) należy stosować się do linii zabudowy określonych na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, przy 

czym podane 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); 

2) na terenach z istniejącą zabudową podane na rysunku planu wymiary określające położenie linii 

zabudowy w stosunku do drogi  należy stosować z tolerancją do ±0,5 m, w nawiązaniu do linii 

istniejącej zabudowy;  

3) na działkach, dla których rysunek planu nie określa linii zabudowy, należy przyjmować linię 

zabudowy istniejących budynków mieszkalnych jako nieprzekraczalną linię zabudowy,  

a w przypadku niezgodności tej linii z przepisami odrębnymi nową zabudowę należy sytuować 

w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi; 

4) nowe budynki na działkach niezabudowanych należy sytuować: 

a) ścianami bocznymi równolegle do bocznych granic działki, 

b) na działkach o nieregularnym kształcie – zgodnie z układem zabudowy na działce sąsiedniej, 

c) na działkach o nieregularnym kształcie i braku zabudowy na działkach sąsiednich – równolegle do 

frontu działki; 

5) nowe budynki na działkach zabudowanych należy sytuować zgodnie z układem istniejącej zabudowy; 

6) przy rozbudowie budynków: 

a) dach nad nową częścią budynku należy pokryć podobnym rodzajem materiału i w podobnym 

kolorze jak pokrycie dachu istniejącego, przy czym wymóg ten nie dotyczy dachów płaskich, 

b) nowa część budynku może mieć formę, w tym wysokość i geometrię dachu, taką jak istniejący 

budynek, niezależnie od ustaleń szczegółowych określających zasady kształtowania zabudowy; 

7) budynki pomocnicze sytuowane w granicach jednej działki budowlanej należy kształtować w formie 

jednej zwartej bryły, jednolitej architektonicznie. 

§ 9. 1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określają ustalenia 

szczegółowe. 

2. Określone w ustaleniach szczegółowych zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki 

zagospodarowania terenu oraz określone w § 10 minimalne liczby miejsc do parkowania: 

1) stosuje się do: 

a) nowej zabudowy, 

b) rozbudowy istniejących obiektów budowlanych odpowiednio do zakresu rozbudowy, 

c) zmian zagospodarowania terenów w miarę możliwości terenowych; 

2) nie stosuje się w przypadku remontów i przebudowy istniejących obiektów budowlanych. 

3. Dopuszcza się niższą niż określona w planie minimalną intensywność zabudowy w przypadku 

etapowej realizacji zabudowy. 
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4. Określone w ustaleniach szczegółowych minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek 

budowlanych oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu nie dotyczą 

działek i obiektów przepompowni ścieków i stacji transformatorowych. 

5. Określone w ustaleniach szczegółowych rodzaj i geometria dachu dotyczą głównej bryły budynku, 

która powinna zajmować co najmniej 60% powierzchni zabudowy budynku. 

6. Określa się następujące zasady mierzenia wysokości zabudowy na potrzeby realizacji wymagań 

niniejszej uchwały: 

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

2) wysokość górnej krawędzi elewacji – należy mierzyć od najniższego naturalnego poziomu terenu 

w linii tej ściany do okapu, tj. dolnej, głównej krawędzi dachu, lub głównego gzymsu wieńczącego 

ścianę frontową; 

3) wysokość zabudowy innej niż budynki – należy mierzyć od najniższego naturalnego poziomu 

terenu w obrysie zewnętrznym obiektu budowlanego do najwyższego punktu tego obiektu. 

8. Określone w ustaleniach szczegółowych maksymalne wysokości zabudowy nie dotyczą budowli 

słupowych infrastruktury technicznej, dla których określa się maksymalną wysokość 15 m.   

§ 10. Określa się minimalną liczbę miejsc do parkowania, tj. miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych (mp) w granicach działki budowlanej: 

1) zabudowa jednorodzinna i budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej: 

a) 2 mp/1dom z jednym lokalem mieszkalnym, 

b) 3 mp/dom z dwoma lokalami mieszkalnymi; 

2) lokale usługowe w budynkach jednorodzinnych - 1mp/30 m
2
 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 

1 mp/na 1 lokal, nie licząc miejsc postojowych, o których mowa w pkt 1; 

3) boiska sportowe – 1mp/50 m
2
 pow. urządzeń sportowych. 

§ 11. 1. Za przestrzeń publiczną uznaje się teren ulicy 1KDD. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) zakazuje się sytuowania: 

a) stałych i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

b) słupów, znaków drogowych, obiektów małej architektury oraz schodów i pochylni w sposób 

ograniczający możliwość swobodnego przejścia oraz ruch osobom niepełnosprawnym; 

2) chodniki oraz przejścia przez jezdnie należy dostosować do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych. 

 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego,  

z uwzględnieniem obszarów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 

odrębnych, zasady kształtowania krajobrazu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

§ 12. Obszar objęty planem położony jest w całości na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra Św. 

Anny”, w związku z czym obowiązują na nim zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego, określone w rozporządzeniu Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 

maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja  

2006 r. nr 33, poz. 1134) oraz w planie ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” ustanowionym 

rozporządzeniem Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie 
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ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia  

9 kwietnia 2009 r. nr 25, poz. 412). 

§ 13. Ustala się następujące zasady ochrony stanu sanitarnego środowiska oraz ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa ludzi: 

1) w lokalach użytkowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakazuje się 

działalności zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

stwarzających uciążliwości wykraczające poza lokal użytkowy;  

2) w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązują odpowiednio przepisy odrębne z zakresu 

ochrony środowiska: 

a) na terenach MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) na terenie działki siedliskowej w granicach terenu R(RM) – jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 

3) na całym obszarze objętym planem zakazuje się działań mogących spowodować zanieczyszczenie 

wód podziemnych, w szczególności realizacji obiektów i urządzeń oraz sposobów użytkowania 

terenów mogących spowodować zanieczyszczenie tych wód; 

4) zakazuje się stosowania urządzeń grzewczych o niskiej sprawności spalania. 

§ 14. Dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wyznacza się korytarz techniczny o szerokości  

6 m, po obu stronach od jej osi, w którym zakazuje się: 

1) sytuowania budynków i budowli nadziemnych; 

2)  drzew i krzewów o wysokości większej niż 3 m; 

3) prowadzenia robót budowlanych oraz zagospodarowania terenów w sposób zagrażający 

prawidłowemu funkcjonowaniu linii lub ograniczający stały dostęp do niej. 

 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 15. 1. W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) wykazane są następujące 

stanowiska archeologiczne znajdujące się w granicach obszaru objętego planem: 

 stanowisko archeologiczne nr ewid. 11 – punkt osadniczy (epoka brązu), 

 stanowisko archeologiczne nr ewid. 29 – punkt osadniczy (średniowiecze). 

2. W miejscach stanowisk archeologicznych roboty ziemne lub zmiany charakteru dotychczasowej 

działalności należy wykonywać zgodnie z zasadami ochrony zabytków określonymi w przepisach 

odrębnych z zakresu ochrony zabytków. 

Rozdział 5. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz systemów infrastruktury 

technicznej 

§ 16. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów na obszarze objętym planem przez drogę powiatową 

nr 1454 O, przyległą do zachodniej granicy obszaru objętego planem, oraz publiczną drogę gminną 

oznaczoną na rysunku planu symbolami 1KDD i 2KDD.  

2. W zakresie rozbudowy systemu komunikacji ustala się rozbudowę drogi 1KDD do szerokości 8 m 

wraz z jej modernizacją. 

3. Dopuszcza się etapową rozbudowę drogi 1KDD oraz jej przebudowę w istniejących granicach pasa 

drogowego. 

§ 17. Zachowuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dopuszcza ich 

przebudowę.  
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§ 18. Ustala się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o nowe odcinki sieci rozdzielczej 

zapewniające zaopatrzenie w wodę planowanej zabudowy. 

§ 19. Zasady rozwoju sieci kanalizacyjnej i odprowadzania oraz unieszkodliwiania ścieków i wód 

opadowych: 

1) ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o nowe odcinki zapewniające możliwość 

odbioru ścieków z terenów planowanej zabudowy; 

2) na terenach 1MN, 2MN, US i R możliwa budowa przepompowni ścieków w sposób nie kolidujący 

z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem, a także wydzielanie działek obejmujących tereny 

ich lokalizacji, z zapewnieniem stałego dostępu; 

3) ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zapewniającym odpływ  

wód opadowych z drogi 1KDD. 

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

1) ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie zapewniającym zaopatrzenie w energię 

elektryczną  terenów planowanej zabudowy oraz oświetlenia drogi 1KDD; 

2) na terenach 1MN, 2MN, US i 1KDD 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) dopuszcza się przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej średnich napięć EE 15 kV na 

podziemną.    

§ 21. Na terenach 1MN, 2MN zakazuje się lokalizacji mikroinstalacji wykorzystujących energię wiatru. 

§ 22. Ustala się rozbudowę sieci teletechnicznych w zakresie zapewniającym pełną obsługę terenów 

planowanej zabudowy. 

§ 23. 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 lub wzdłuż granic działek. 

§ 24. Zaopatrzenie w energię cieplną budynków na obszarze objętym planem – z indywidualnych 

urządzeń zaopatrzenia w ciepło z uwzględnieniem warunków określonych w § 12 pkt 4.  

§ 25. 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 przemysłowymi i niebezpiecznymi należy postępować zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami. 

Rozdział 3. 

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

§ 26. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się 

stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości,  

w wysokości 5% dla wszystkich terenów.  

DZIAŁ III. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN ustala się:  
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1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;   

2) zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów: 

a) obsługa komunikacyjna działek budowlanych bezpośrednio z przyległych ulic z zastrzeżeniem  

lit. b, 

b) na terenie 2MN możliwe wydzielanie nowych działek budowlanych zgodnie z zasadami 

określonymi w § 7 pkt 2, 

c) minimalna liczba miejsc do parkowania – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 10 pkt 1, 2, 

d) sposób realizacji miejsc do parkowania – garaże i/lub miejsca o utwardzonej nawierzchni 

w granicach działki budowlanej; 

3) linie zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 8 pkt 1, 2, 3; 

4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy minimalna/maksymalna – 0,2/0,6, 

b) maksymalny % powierzchni  zabudowanej – 30, 

c) minimalny % powierzchni biologicznie czynnej – 60; 

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowalnych – 800 m
2
; 

6) zasady kształtowania zabudowy: 

a) budynki mieszkalne: 

- maksymalna wysokość – 10 m, 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – od 3,5 m do 4,5 m, 

- szerokość elewacji frontowej – od 10 m do 16 m, 

- geometria dachu – dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem 35 - 45° 

z dopuszczalną tolerancją 5%, symetryczne, kalenicowe, przy czym w przypadku dachów 

wielospadowych kalenica głównej bryły dachu nie może być krótsza niż połowa długości tej 

bryły,  

b) budynki pomocnicze: 

- maksymalna wysokość – 6 m, 

- wysokość górnej krawędzi elewacji – 3 m, 

- geometria dachu –  dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem 35 - 45° 

z dopuszczalną tolerancją 5%, symetryczne, kalenicowe, z dopuszczeniem dachów 

jednospadowych o takim samym spadku w budynkach usytuowanych przy granicy działki,  

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;  

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) minimalna szerokość frontu działek budowalnych – 20 m: 

b) minimalna powierzchna działek budowalnych – 800 m,: 

c) kąt położenia granic działek budowalnych w stosunku do pasa drogowego – 90º z tolerancją ± 10º 

na łuku drogi. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala się:  
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1) przeznaczenie: teren sportu i rekreacji - terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne z dopuszczeniem 

obiektów towarzyszących: 

a) jednego budynku sanitarno-administracyjnego, 

b) wiat;  

2) zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów: 

a) obsługa komunikacyjna bezpośrednio z drogi przyległej do południowej granicy terenu, 

b) minimalna liczba miejsc do parkowania – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 10 pkt 3, 

c) sposób realizacji miejsc do parkowania – parking naziemny; 

3) linia zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 8 pkt 1; 

4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

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

b) maksymalny % powierzchni  zabudowanej – 10, 

c) minimalny % powierzchni biologicznie czynnej – 50; 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość – 4 m, 

b) geometria dachu – dowolna. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem R(RM) ustala się:  

1) przeznaczenie: teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej na następujących warunkach: 

a) zabudowa zagrodowa nie może zajmować więcej niż 50% powierzchni terenu, 

b) zakazuje się chowu i hodowli zwierząt zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze  

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) zasady obsługi komunikacyjnej i parkowania samochodów: 

a) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDD, 

b) minimalna liczba miejsc do parkowania – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 10 pkt 1, 

c) sposób realizacji miejsc do parkowania – garaż i/lub miejsce o utwardzonej nawierzchni 

w granicach działki siedliskowej; 

3) linia zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 8 pkt 1; 

4) wskaźniki zagospodarowania działki siedliskowej: 

a) intensywność zabudowy minimalna/maksymalna – 0,2/0,6, 

b) maksymalny % powierzchni  zabudowanej – 30, 

c) minimalny % powierzchni biologicznie czynnej – 30; 

5) zasady kształtowania zabudowy: 

a) maksymalna wysokość – 10 m, 

b) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – od 3,5 do 4,5, 

c) szerokość elewacji frontowej – od 10 m do 20 m, 

d) geometria dachu – dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem 35 - 45°  

z dopuszczalną tolerancją 5%, symetryczne, kalenicowe, przy czym w przypadku dachów 

wielospadowych kalenica głównej bryły dachu nie może być krótsza niż połowa długości tej bryły, 
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e) kolorystyka ścian zewnętrznych budynków: odcienie beży, rozbielonych żółci, szarości i bieli oraz 

naturalne kolory cegły, kamienia wapiennego i drewna, 

f) pokrycie dachów – dachówka lub blacha dachówkopodobna w kolorze czerwonym, brązowym, 

czarnym lub szarym.  

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolem R ustala się:  

1) przeznaczenie – teren rolniczy; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu – zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci infrastruktury 

technicznej zgodnie z zasadami modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem RL ustala się:  

1) przeznaczenie – teren rolny zadrzewiony; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu – zakaz zabudowy. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDD ustala się: 

1) przeznaczenie: publiczna droga klasy D (dojazdowej); 

2) szerokość pasa drogowego 8 m; 

3) przekrój uliczny. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDD ustala się: 

1) przeznaczenie: publiczna droga klasy D (dojazdowej); 

2) szerokość pasa drogowego 5 - 6 m; 

3) przekrój drogowy. 

DZIAŁ IV. 

Przepisy końcowe 

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.  

§ 35. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka, przyjęty 

uchwałą nr XV/167/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 310) ze zm., w części objętej niniejszą uchwałą.   

§ 36. 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 
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Zawartość  opracowania 

A. Część  graficzna 

Rysunek na mapie w skali 1:1 000 – Istniejący i projektowany sposób zagospodarowania 

terenów objętych planem 

B. Część  tekstowa 

1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa, zakres i cel opracowania prognozy 

1.2. Informacja  o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

2. Informacje o zawartości planu i o terenach na obszarze objętym planem 

2.1. Cele sporządzania planu i powiązanie tego dokumentu z innymi dokumentami 

2.2. Zakres przedmiotowy planu  

2.3. Opis istniejącego i planowanego sposobu zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniami projektu planu 

3. Stan i problemy środowiska oraz potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku 

braku realizacji projektu planu   

3.1. Stan środowiska przyrodniczego  

3.2. Walory środowiska kulturowego 

3.3. Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione i wymagające ochrony 

3.4. Ogólna ocena stanu środowiska i występujące zagrożenia oraz potencjalne zmiany 

tego stanu w przypadku braku realizacji projektu planu   

3.5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,  

krajowym i regionalnym, istotne z punktu widzenia, oraz sposoby, w jakich te cele zostały 

uwzględnione podczas opracowywania projektu planu 

5. Ocena wpływu realizacji planu na środowisko 

5.1. Ocena ustaleń projektu planu z punktu widzenia potencjalnego wpływu na środowisko 

5.2. Wpływ na formy ochrony przyrody – obszary Natura 2000 

5.3. Ocena zgodności z przepisami prawnej ochrony przyrody  

5.4. Oddziaływania długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe  

5.5. Oddziaływania skumulowane i transgraniczne 

5.6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

6. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektu planu 
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7. Proponowane rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu wraz  

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych 

8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

9. Streszczenie 

10. Wykorzystane materiały 
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1. Wprowadzenie  

1.1. Podstawa, zakres i cel opracowania prognozy 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko jest opracowaniem sporządzonym 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Zakrzów i Dąbrówka. 

Obowiązek sporządzenia prognozy do planu miejscowego wynika z art. 51 w związku z art. 

46 i 50 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).   

Zakres Prognozy... odpowiada wymaganiom art. 52 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku (….).  Zakres ten - zgodnie z art. 53 - został uzgodniony  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach.  

Celem opracowania prognozy jest identyfikacja potencjalnych negatywnych wpływów 

realizacji ustaleń planu na środowisko oraz wskazanie rozwiązań eliminujących lub 

ograniczających te wpływy. Opracowanie ma służyć samorządowi gminy oraz społeczeństwu 

do kontroli prawidłowości rozwiązań przyjętych w planie z punktu widzenia wymogów 

ochrony środowiska.   

1.2. Informacja  o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę polegającą na ustaleniu 

potencjalnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji ustaleń 

projektowanego dokumentu oraz ocenie wpływu tych oddziaływań na środowisko                    

z uwzględnieniem ustaleń planu określających zasady ochrony środowiska. W ocenie 

odniesiono się do zdiagnozowanego w prognozie stanu środowiska i wykorzystano wnioski 

oraz ustalenia wynikające z opracowań specjalistycznych, przede wszystkim opracowania 

ekofizjograficznego dla gminy Gogolin. Opis stanu środowiska przedstawiono w odniesieniu 

do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów, z uwzględnieniem ich otoczenia 

oraz istotnych elementów środowiska przyrodniczego. Sporządzenie prognozy poprzedziła 

wizja lokalna, której celem było rozpoznanie faktycznego sposobu użytkowania                       

i zagospodarowania terenów objętych projektowanymi ustaleniami planu.  

2. Informacje o zawartości planu i o terenach na obszarze objętym planem   

2.1. Cele sporządzania planu i powiązanie tego dokumentu z innymi dokumentami 

Projekt planu, którego niniejsza prognoza dotyczy, obejmuje części obszarów wsi 

Dąbrówka i Zakrzów.  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                            

i zagospodarowaniu przestrzennym
1
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów,        

w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania. 

Dla części obszaru objętego projektem planu obowiązuje obecnie miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka, przyjęty  uchwałą nr 

                                                 
1
 W dalszej treści prognozy – ustawa opizp. 
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XV/167/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 310). Nowy plan został podjęty w celu uwzględnienia 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy na terenach nie objętych obowiązującym planem 

oraz nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę w znowelizowanym w 2019 r. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 

Projekt planu powiązany jest bezpośrednio z aktualnym Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętym uchwałą nr 

VIII/76/2019 Rady Miejskiej  w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r., co jest wymogiem 

obligatoryjnym, wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy opizp, który mówi, że „ Wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową  

i graficzną, zgodnie z zapisami Studium. 

2.2. Zakres przedmiotowy planu 

Projekt planu obejmuje fragment obszaru wsi Dąbrówka w rejonie ul. Szkolnej  

i przyległy fragment obszaru wsi Zakrzów w rejonie ul. Mickiewicza (stanowiącej 

przedłużenie ul. Szkolnej).  

W granicach obszaru objętego planem wydzielone zostały tereny o następującym 

przeznaczeniu: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), 

- teren sportu i rekreacji (US), 

- tereny rolnicze (R); 

- teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej (R(RM)); 

- teren zadrzewiony (RL); 

- tereny dróg publicznych klasy D (KDD). 

Dla ww. terenów – zgodnie z wymaganym zakresem ustaleń planu określonym w art. 15 ust. 

2 – 4 ustawy opizp. ustalono: 

- przeznaczenie terenów,  

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego,  

z uwzględnieniem obszarów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów odrębnych, oraz zasady kształtowania krajobrazu, szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz systemów 

infrastruktury technicznej, 

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości 

nieruchomości. 
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Ww. ustalenia zapisane zostały w formie ustaleń ogólnych oraz ustaleń szczegółowych, które 

doprecyzowują i uzupełniają ustalenia ogólne z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 

terenów. 

W projekcie planu nie określono się wymaganych obligatoryjnie: zasad ochrony dóbr kultury 

współczesnej, granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów 

priorytetowych, ponieważ na obszarze objętym planem takie obiekty, tereny, obszary 

i krajobrazy nie występują. W projekcie planu nie określono również terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ze względu na brak takiej potrzeby i 

konieczności. 

2.3. Opis istniejącego i planowanego sposobu zagospodarowania obszaru objętego 

postanowieniami projektu planu 

Na obszarze objętym projektem planu znajdują się grunty o różnym użytkowaniu. 

Dominują grunty orne, głównie V i VI klasy bonitacyjnej (RV, RVI). Z użytków rolnych 

występują jeszcze niewielkie powierzchnie sadów (S-RV i S-RVI), oraz jeden teren użytków 

zielonych (PsIV) i jeden teren gruntów rolnych zadrzewionych (Lz) przylegający do 

niewielkiego nieużytku, częściowo również zadrzewionego i zakrzewionego. Przy 

istniejących ulicach znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa 

zagrodowa. Jedną działkę zajmuje boisko przyszkolne. Komunikacyjnie tereny te 

obsługiwane są przez drogę powiatową nr 1454O graniczącą z obszarem objętym planem (ul. 

Mickiewicza i ul. Szkolna), oraz drogę gminną (stanowiącej ciąg dalszy ul. Szkolnej), 

położoną w granicach planu.  Dla dwóch działek rolnych przy ul. Szkolnej, położonych poza 

obszarem obowiązującego planu, wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy: dla dz. nr 

33/5 – na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dla dz. nr 35 – na budowę 

budynku mieszkalnego i budynku inwentarskiego przeznaczonego na hodowlę koni o 

obsadzie 5 DJP.  

W projektowanym dokumencie planuje się: 

 uzupełnienie istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej do działki nr 33/5, na której 

realizowany jest budynek mieszkalny, zgodnie z wydaną decyzją wz.,  

 zabudowę zagrodową na dz. nr 35, zgodnie z wydaną decyzją wz., 

 nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Mickiewicza pomiędzy istniejącą 

zabudową, w granicach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, 

 zakaz zabudowy na pozostałych gruntach rolnych, 

 zachowanie istniejącego boiska poprzez przeznaczenie terenu Bz na sport i rekreację, 

 zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej na gruntach rolnych i na nieużytku poprzez 

przeznaczenie tych gruntów pod zadrzewienia. 

W stosunku do obowiązującego planu tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną zostały powiększone o ok. 3 ha, w tym 1, 7 ha przy ul. Szkolnej oraz 1,3 ha 

przy ul. Mickiewicza.  
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(Istniejący i projektowany sposób zagospodarowania terenów objętych projektem planu 

pokazany jest na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do prognozy). 

3. Stan i problemy środowiska oraz potencjalne zmiany stanu środowiska                     

w przypadku braku realizacji projektu planu   

3.1. Stan środowiska przyrodniczego 

3.1.1.  Położenie, rzeźba terenu, wody powierzchniowe 

Wsie Dąbrówka i Zakrzów leżą w środkowo-wschodniej części gminy Gogolin. 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego jest to obręb makroregionu 

Wyżyny Śląskiej, mezoregionu Masyw Chełmu (341.11). Powierzchnia terenu ma tu 

charakter falistej wysoczyzny z formami o genezie lodowcowej i wodnolodowcowej. 

Generalnie w rejonie obszaru objętego planem teren wznosi się w kierunku północno - 

wschodnim. Pod względem morfologicznym jest to obszar falistej wysoczyzny 

plejstoceńskiej o korzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy. 

W granicach omawianego obszaru, ani w jego sąsiedztwie, nie występują wody 

powierzchniowe. 

3.1.2. Budowa geologiczna, kopaliny 

W ujęciu geologicznym omawiany obszar położony jest na północno – zachodnim 

skłonie antyklinorium śląsko – krakowskiego. Jednostka ta zbudowana  jest  ze sfałdowanych 

utworów paleozoiku oraz poasturyjskiej pokrywy platformowej. W budowie geologicznej 

wyróżnia się tu cztery piętra strukturalne: karbońskie piętro strukturalne reprezentowane jest 

przez utwory karbonu dolnego w facji kulmu śląsko-morawskiego, wykształconego jako 

piaskowce, szarogłazy, ciemnoszare łupki i zlepieńce. Bezpośrednio na fałdowej strukturze 

waryscyjskie zalega pokrywa platformowa złożona z szeregu młodszych pięter 

strukturalnych, zapadających ku północy. Jej podstawę stanowią utwory czerwonego 

spągowca. Wykształcone są one jako piaskowce, podrzędnie zlepieńce. Miąższość kompleksu 

dochodzi do 82 m. Utworów cechsztynu nie stwierdzono. Ta luka sedymentacyjna jest 

wynikiem erozji górnego permu. Piętro strukturalne młodokimeryjskie reprezentuje strefę 

fałdową triasu górnośląskiego. Utwory je budujące wykazują monoklinalne zapadanie 

utworów ku północy 1-6 stopni. Rozpoczynają je osady pstrego piaskowca: dolny 

wykształcony jako wapienie i dolomity retu z gipsami i wapień jamisty ze skamieniałością 

przewodnią Myophoria Costata Zenk o łącznej miąższości 85 m. Trias dolny w facji ilastej 

odsłania się na południe od miejscowości Zakrzów. Na utworach retu /T1/ występują osady 

dolnego wapienia muszlowego /T2/ w facji wapienno-ilastej i wapiennej.  

W strefie stropowej odsłaniającej się na powierzchni wapienie te przechodzą warstwę 

zwietrzeliny gliniastej KWg a następnie rumoszu gliniastego KRg o łącznej miąższości od  

1 do 10 m. Na omawianych obszarach zalega na nich warstwa piasków i żwirów 

plejstoceńskich o miąższości przeciętnej 1 – 1,5 m, lokalnie 5 m.   

W granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin.  

 

 



 8 

3.1.3. Wody podziemne 

Omawiany obszar znajduje się w obrębie regionalnego zbiornika wód podziemnych 

GZWP 335 triasu dolnego (pstry piaskowiec) Krapkowice – Strzelce Opolskie. Zbiornik 

posiada szczelinowo-porowy charakter. Skałami wodonośnymi są spękane wapienie  

i dolomity. Szczelinowość tych skał jest bardzo duża. Dla omawianego zbiornika nie 

ustanowiono obszaru ochronnego, nie jest więc on objęty ochroną prawną.  

Zgodnie z podziałem Polski na lata 2016 – 2021 obszar gminy Gogolin położony jest 

w granicach 2 jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 110 i JCWPd 127. (Do roku 

2015 obszar gminy znajdował się w granicach JCWPd 116). Na obszarze gminy znajduje się 

jeden punkt monitoringu operacyjnego położony w Gogolinie (nr 2656). Według oceny 

jakości wód podziemnych za rok 2018 wody w tym punkcie miały II klasę jakości (wody 

dobrej jakości)
2
.  

3.1.4.  Gleby 

Gleby na obszarze opracowania charakteryzują się małą przydatnością dla produkcji 

rolniczej. Przeważają utwory piaszczyste, niewielki udział mają utwory gliniaste. Pod 

względem klas bonitacyjnych dominują grunty orne klas V i VI, niewielką powierzchnię 

zajmują grunty orne i pastwisko IV klasy bonitacyjnej.  

3.1.5. Świat roślin i zwierząt 

   Środowisko na obszarze objętym planem to środowisko antropogeniczne, tj. 

przekształcone przez człowieka, na którym przeważają grunty zainwestowane, tj. zabudowane 

i drogi, oraz sąsiadujące z nimi grunty rolne intensywnie użytkowane. Dominującymi 

zbiorowiskami na tych terenach są zbiorowiska segetalne. Pospolite są zespoły roślinne 

użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych, przede wszystkim 

zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia cyani) i 

okopowych (rząd Polygono-Chenopodietalia). Na omawianym obszarze bogato 

reprezentowane są też pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas 

Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii. Zbiorowiska te związane 

są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. terenami zabudowanymi, okrajkami i 

miejscami wydeptywanymi. Nie występują tu chronione gatunki roślin ani chronione gatunki 

grzybów. 

  Ze względu na ubogą roślinność oraz użytkowanie gospodarcze, omawiany obszar jest  

również ubogi faunistycznie. W jego rejonie stwierdzono występowanie chronionych 

gatunków owadów takich jak biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty Carabus 

cancellatus, złocisty Carabus nitens i granulowaty Carabus granulatus. Można spotkać 

również zwierzęta z rzędów ssaków. Rząd owadożernych reprezentują: kret Talpa europaea, 

jeż zachodni Erinaceus europaeus oraz ryjówka aksamitna Sorex araneus, zamieszkująca 

wilgotne środowiska zaroślowe. Najliczniejszym w gatunki rzędem są gryzonie. W suchych 

środowiskach spotkać można mysz polną Apodemus agrarius.  

Nie stwierdzono miejsc uznanych za ostoje fauny. 

 

                                                 
2
 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2018/Monitoring_operacyjny_wod_podziemnych_2018.pdf 
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3.1.7.  Klimat lokalny,  higiena atmosfery,  klimat akustyczny, pola  elektromagnetyczne 

Klimat lokalny 

Według podziału E. Romera obszar objęty planem leży w regionie klimatów 

podgórskich nizin i kotlin (region pluwiotermiczny odrzański – A. Schmuck 1961) i należy do 

najcieplejszych w Polsce. Zima ma tu łagodny przebieg, średnie temperatury tej pory roku nie 

przekraczają - 2,0 
o
C. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń - 1,8 

o
C. Również lato jest 

ciepłe, najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura 18,3 
o
C. Średnia roczna 

temperatura wynosi 8,5 
o
C. Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji 

roślin. 

Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, 

głównie od urzeźbienia i szaty roślinnej. Omawiany obszar leży w strefie wysoczyzny 

plejstoceńskiej, tj. w strefie najkorzystniejszej z punktu widzenia bioklimatycznego. Są to 

obszary położone poza strefą inwersji termiczno – wilgotnościowej. 

Higiena atmosfery 

   Ocena jakości powietrza w ramach monitoringu państwowego dokonywana jest  

w województwie opolskim dla dwóch stref: miasta Opola oraz strefy opolskiej obejmującej 

pozostałą część województwa. Wg wyników oceny jakości powietrza za rok 2019 w strefie 

opolskiej (PL1602), przy uwzględnieniu kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

ludzi, poziomy stężeń pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu (B(a)P) zostały zakwalifikowane do 

klasy C (poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji). 

Poziomy stężeń pozostałych badanych zanieczyszczeń zostały zakwalifikowane do klasy A 

(poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej, nie jest wymagane prowadzenie 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza)
3
.  

Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu Sejmik 

Województwa Opolskiego, realizując wymagania wynikające z przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, opracowuje programy ochrony powietrza. Z aktualnego programu
4
 wynika, że  

w rejonie wsi Dąbrówka i Zakrzów nie występują przekroczenia stężenia dobowego pyłu 

zawieszonego PM10. Na całym obszarze gminy przekroczony jest natomiast poziom stężeń 

średniorocznych benzo(a)pirenu.  

Hałas 

Na obszarze gminy Gogolin klimat akustyczny kształtuje głównie hałas 

komunikacyjny emitowany przez ruch samochodowy na drogach wojewódzkich nr 409, 423  

i autostradzie A4 oraz ruch kolejowy na linii nr 136 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle  

o znaczeniu międzyregionalnym.  

Obszar objęty planem położony poza zasięgiem hałasu komunikacyjnego ww. tras.  

Promieniowanie niejonizujące 

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym związane jest z występowaniem 

napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć, stacji elektroenergetycznych 

                                                 
3
 Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2020/Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2019.pdf 

4
 „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 

2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.” Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 
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wysokich napięć (GPZ) oraz stacji bazowych telefonii komórkowej. Na omawianym obszarze 

ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują takie obiekty.  

3.2.  Walory środowiska kulturowego 

    W granicach obszaru objętego planem występują dwa zbytki archeologiczne: 

 stanowisko archeologiczne nr ewid. 11 – punkt osadniczy (epoka brązu), 

 stanowisko archeologiczne nr ewid. 29 – punkt osadniczy (średniowiecze). 

3.3. Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione i wymagające ochrony   

Cały obszar objęty planem położony jest skrajnie na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Góra Św. Anny”.  

Do wartościowych zasobów środowiska naturalnego wymagających ochrony zaliczają 

się zasoby wód podziemnych GZWP 335. 

3.4. Ogólna ocena stanu środowiska i występujące zagrożenia oraz potencjalne  

zmiany tego stanu w  przypadku braku realizacji projektu planu   

Stan środowiska na obszarze objętym planem jest zróżnicowany. W wyniku 

gospodarczej działalności człowieka degradacji uległo środowisko przyrody ożywionej,  

tj. fauna i flora. Niezadawalającej jakości jest powietrze. Pozostałe elementy środowiska 

przyrodniczego są w stanie zadawalającym, ale nie wyróżniają się szczególnymi walorami. 

Na omawianym obszarze ani w jego sąsiedztwie nie występują zagrożenia naturalne 

(powodziowe i osuwiskowe), nie ma też i nie planuje się zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnych awarii.  

Najistotniejszą planowaną zmianą istniejącego użytkowania terenów jest przeznaczenie o ok. 

3 ha gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1, 7 ha przy ul. Szkolnej 

oraz 1,3 ha przy ul. Mickiewicza). Biorąc pod uwagę, że zmianą tą objęte są wyłącznie tereny 

antropogeniczne, nie pełniące funkcji przyrodniczych, nie przewiduje się zmian stanu 

środowiska w przypadku braku realizacji tych zmian. 

3.5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

Na obszarze objętym planem nie stwierdzono istniejących problemów ochrony 

środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanych ustaleń planu.  

Na obszarze tym nie występują naturalne zagrożenia środowiska ani obszary historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi [11].  

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym, krajowym i regionalnym, istotne z punktu widzenia projektu planu, 

oraz sposoby, w jakich te cele zostały uwzględnione podczas opracowywania 

projektu planu 

Podstawowymi dokumentami kierunkowymi określającymi cele ochrony środowiska są: 

na poziomie wspólnotowym – Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do   

2020 r. [9], który uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzyna-
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rodowym; na poziomie krajowym – Polityka ekologiczna państwa 2030 [10]; na poziomie 

regionalnym: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego [7] oraz 

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2020 [8].  

W projektowanym dokumencie nie planuje się zmian istniejącego użytkowania terenów 

istotnych z punktu widzenia wpływu na środowisko, w związku z czym przyjęte rozwiązania 

w niewielkim zakresie wiążą się z celami ochrony środowiska określonych w ww. 

dokumentach.  

Szczebel wspólnotowy 

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska (…) wyznacza dziewięć celów 

priorytetowych ochrony środowiska Unii Europejskiej. Z projektowanym dokumentem można 

powiązać jeden cel z grupy priorytetów tematycznych, tj. cel priorytetowy 3: Ochrona 

obywateli UE przed związanymi ze środowiskiem naciskami i zagrożeniami dla zdrowia  

i dobrostanu.  

Cel ten w projekcie planu jest realizowany przez ustalenie zakazu prowadzenia w lokalach  

użytkowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
5
 działalności zaliczonych 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz stwarzających 

uciążliwości wykraczające poza lokal użytkowy. 

Szczebel krajowy 

W Polityce ekologicznej Państwa na lata na lata 2016 - 2020 za główny cel ochrony 

środowiska przyjęto „Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców”, 

któremu przyporządkowane są trzy cele szczegółowe: 

 I - Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

II - Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. 

III - Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie 

ryzykiem klęsk żywiołowych. 

Analiza omawianego dokumentu wykazała brak bezpośredniego związku ustanowionych  

w nim celów ochrony środowiska z projektowanymi ustaleniami planu. 

Szczebel regionalny 

Głównym celem polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska przyjętym w planie 

województwa jest: „Kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona  

i poprawa jakości środowiska, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego.” W Programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 

2016 – 2020 podane zostały cele programu w oparciu o diagnozę i przeprowadzone analizy 

SWOT. Z projektem planu wiąże się tylko jeden cel „Wzmocnienie działań mających na celu 

zapobiegnie sytuacjom konfliktowym w zakresie oddziaływania akustycznego”, któremu 

przypisane jest zadanie „Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów zagospodarowania 

                                                 
5
 Możliwość prowadzenia działalności  gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wynika z definicji  budynku mieszkalnego jednorodzinnego, określonej w art. 3 ustawy Prawo budowlane,  

zgodnie z którą  jest  to „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 

grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 
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przestrzennego informacji zgodnie z art. 115
6
 ustawy Prawo ochrony środowiska”. Zadanie to 

zostało uwzględnione – wprowadzono stosowny zapis dla planowanych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i planowanej zabudowy zagrodowej.    

Jak wynika z powyższej analizy, projektowany dokument uwzględnia cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym  

i regionalnym, odpowiednio do zakresu projektowanych ustaleń planu.  

5. Ocena wpływu realizacji planu na środowisko 

5.1. Ocena ustaleń projektu planu z punktu widzenia potencjalnego wpływu na 

środowiska 

Najistotniejszą planowaną zmianą istniejącego użytkowania terenów z punktu 

widzenia potencjalnego wpływu na środowisko jest przeznaczenie o ok. 3 ha gruntów rolnych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (1, 7 ha przy ul. Szkolnej oraz 1,3 ha przy  

ul. Mickiewicza). Biorąc pod uwagę, że: 

 tereny przeznaczone pod zabudowę nie mają wartości przyrodniczych,  

 tereny te położone przy istniejących drogach pomiędzy istniejącą zabudową i są 

częściowo, a docelowo będą w całości, wyposażone jest w sieć kanalizacyjną, 

 zakazana jest działalność zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz stwarzająca uciążliwości wykraczające poza lokal użytkowy;  

 zakazane jest stosowanie urządzeń grzewczych o niskiej sprawności spalania, 

 w ustaleniach projektu planu uwzględniono zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze 

Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, a także wskaźniki oraz zasady 

zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy określone w § 16 ust. 1 

rozporządzenia Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. 

Urz. Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr 25. poz. 412), 

ocenia się, że realizacja planu zgodnie z projektowanymi ustaleniami nie wpłynie znacząco na 

środowisko.  

Projektowane powiększenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną o ok. 3 ha w stosunku do obowiązującego planu ma związek z problematyką 

łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian, ze względu na potrzeby energetyczne 

planowanej zabudowy i potencjalną emisję gazów związaną z funkcjonowaniem urządzeń 

grzewczych. Biorąc jednak pod uwagę: 

 że w wyniku tej zmiany może powstać maksymalnie ok. 28 nowych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych,   

 ustalenia planu zakazujące stosowania urządzeń grzewczych o niskiej sprawności 

spalania oraz - w lokalach użytkowych na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - działalności zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco 

                                                 
6
 Powinien być artykuł 114. 
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oddziaływać na środowisko oraz stwarzających uciążliwości wykraczające poza lokal 

użytkowy;  

 wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków, wynikające z przepisów 

budowlanych,  

nie przewiduje się znaczącego wpływu planowanej zabudowy na zmiany klimatu poprzez 

emisję gazów cieplarnianych (bezpośrednią i pośrednią).   

Odnosząc się do zagadnienia adaptacji planowanej inwestycji do zmieniającego się klimatu, 

w szczególności uodpornienia na gwałtowane zjawiska klimatyczne, należy zauważyć, że: 

 tereny przeznaczone pod nową zabudowę nie są narażone na naturalne zagrożenia 

środowiska, tj. zagrożenia powodziowe i osuwiskowe;  

 możliwości wystąpienia innych ekstremalnych zjawisk klimatycznych towarzyszących 

zmianom klimatu takich jak ekstremalne opady, silne wiatry, fale upałów, fale chłodu  

i śniegu, szkody wywołane zamarzaniem/odmarzaniem, to zagadnienia, które powinny 

być uwzględnione na etapie projektowania inwestycji poprzez zastosowanie rozwiązań 

technicznych i materiałowych gwarantujących  odporność na te zjawiska. 

5. 2.  Wpływ na formy ochrony przyrody – obszary Natura 2000 

W granicach obszaru objętego planem ani w jego sąsiedztwie nie ma obszarów  

Natura 2000. 

5. 3. Ocena zgodności z przepisami prawnej ochrony przyrody 

Obszar objęty planem położony jest skrajnie na obszarze Parku Krajobrazowego 

„Góra Św. Anny”. W projekcie planu uwzględniono zakazy i nakazy obowiązujące na 

obszarze Parku, a także - odpowiednio – ustalenia planu ochrony Parku Krajobrazowego 

„Góra Św. Anny”, w związku z czym ocenia się, że projekt planu jest zgodny z przepisami 

prawnej ochrony przyrody.  

 

5. 4. Oddziaływania długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe 

Ponieważ w projektowanym dokumencie planuje się wyłącznie indywidualną 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i jedno siedlisko z zabudową zagrodową bez 

możliwości chowu i hodowli zwierząt zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze  

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, realizacja jego ustaleń nie spowoduje 

żadnych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym długoterminowych, 

średnioterminowych i krótkoterminowych. 

5.5. Oddziaływania skumulowane i transgraniczne  

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje wystąpienia oddziaływań 

skumulowanych ani oddziaływań o charakterze transgranicznym. 

5.6.  Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

   Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przez poważną awarię rozumie się 

„zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego (poważna awaria przemysłowa), magazynowania lub transportu, w których 
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występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem”.  

Na obszarze objętym planem nie ma i nie planuje się zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnych awarii.  

6. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektu planu 

Przedstawione w pkt 5 analizy i oceny dają podstawę do stwierdzenia, że realizacja 

ustaleń projektu planu nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko, w związku  

z czym nie proponuje się do projektowanego dokumentu dodatkowych rozwiązań mających 

na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu planu.  

7. Proponowane rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 

tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych 

Ponieważ przyjęte w projekcie planu zmiany istniejącego przeznaczenia terenów wynikają 

z uwzględnienia wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, a z wyżej 

przedstawionych ocen wynika, że realizacja tych zmian nie spowoduje znaczących 

oddziaływań na środowisko, nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych. 

8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada 

na organ wykonawczy gminy obowiązek analizowania zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy co najmniej raz w kadencji rady gminy, w celu oceny aktualności 

planów miejscowych. W nawiązaniu do tego obowiązku proponuje się wykonywanie analizy 

skutków realizacji projektu planu z taką samą częstotliwością. Monitorowanie stanu 

środowiska powinno być realizowane w kategoriach jakości środowiska oraz zgodności  

z wymogami ochrony środowiska zawartymi w planie.  Monitorowanie jakości środowiska 

może opierać się na wynikach badań wykonywanych przez GUS, WIOŚ, PIOŚ, które są 

powszechnie dostępne. Ponieważ oceny wykazały brak prognozowanych znaczących 

oddziaływań na środowisko, będących skutkiem realizacji projektu planu, nie proponuje się 

dodatkowych metod analizy tych skutków. 

9. Streszczenie 

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona została do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka. Jej celem jest 

identyfikacja i ocena potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogą 
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wystąpić w rezultacie realizacji ustaleń projektu planu, oraz wskazanie rozwiązań 

eliminujących lub ograniczających te wpływy. Obowiązek sporządzenia prognozy do projektu 

planu wynika z art. 51 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze 

zm.).  

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów,  

w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania. 

Analizowany projekt planu obejmuje części obszarów wsi Dąbrówka i Zakrzów. Dla 

fragmentu tych obszarów obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka, przyjęty  uchwałą nr XV/167/2012 Rady Miejskiej 

w Gogolinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka. Nowy plan został podjęty  

w celu uwzględnienia wydanych decyzji o warunkach zabudowy na terenach nie objętych 

obowiązującym planem oraz nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę  

w znowelizowanym w 2019 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gogolin. W stosunku do obowiązującego planu tereny przeznaczone 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zostały powiększone o ok. 3 ha, w tym 1, 7 ha 

przy ul. Szkolnej oraz 1,3 ha przy ul. Mickiewicza.  

 Z analizy i oceny stanu środowiska wynika, że na obszarze objętym planem oraz w jego 

otoczeniu największy stopień degradacji dotyczy środowiska przyrody ożywionej, tj. roślin  

i zwierząt. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego są w stanie zadawalającym, ale nie 

wyróżniają się szczególnymi walorami.  

Z form prawnej ochrony przyrody występuje Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”,  

w granicach którego położony jest cały obszar objęty planem. Chronione elementy 

środowiska kulturowego to dwa zabytki nieruchome – stanowiska archeologiczne, objęte 

ochroną ustaleniami obowiązującego planu.  

Z analizy wpływu projektowanych zmian istniejącego przeznaczenia i użytkowania terenów 

na środowisko  wynika, że, nie wpłyną one znacząco na środowisko. Jedyną trwałą zmianą  

w środowisku, będącą skutkiem realizacji tych zmian, będzie wyłączenie z produkcji rolnej  

ok. 3 ha gruntów rolnych przeznaczonych pod zabudowę nową zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i zagrodową.  

10. Wykorzystane materiały 

[1] Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka, 

przyjęty  uchwałą nr XV/167/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 stycznia 

2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Zakrzów i Dąbrówka (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 310) 
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[2] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

Gogolin, przyjęte uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 

24 kwietnia 2019 r. 

[3] Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Gogolin, „Ekologika” 

Pracownia analiz przestrzennych i środowiska, styczeń 2017 r. 

[4] „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2018”, Inspekcja Ochrony 

Środowiska, WIOŚ w Opolu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Opole, 2019 

[5]  Informacje o środowisku WIOŚ Opole [www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php] 
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przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla 

strefy opolskiej.” Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

[7] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, oprac. Biuro 

Planowania Przestrzennego w Opolu, przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Semiku 

Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

[8] Uchwała nr 2656/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2016 r., 

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na 

lata 2016 – 2020” 

[9] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada   

2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 

2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (Dz. Urz. 

Unii Europejskiej Nr L 354/171) 

[10] Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Polityki 

ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej" 

[11] Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi [udostępniony przez stronę 

https://rejestry.gdos.gov.pl/] 
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UZASADNIENIE   

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Zakrzów i Dąbrówka 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła dnia 31 marca 2020 r. uchwałę nr XXII/224/2020 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka. 

Sporządzony na podstawie ww. uchwały projekt planu obejmuje fragment obszaru, dla 

którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów  

i Dąbrówka, przyjęty  uchwałą nr XV/167/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 

stycznia 2012 r. Nowy plan został podjęty w celu uwzględnienia wydanych decyzji  

o warunkach zabudowy na terenach nie objętych obowiązującym planem oraz nowych 

terenów przeznaczonych pod zabudowę w znowelizowanym w 2019 r. Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 

W nowym dokumencie planuje się: 

 uzupełnienie istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej do działki nr 33/5, na której 

realizowany jest budynek mieszkalny, zgodnie z wydaną decyzją wz.,  

 zabudowę zagrodową na dz. nr 35, zgodnie z wydaną decyzją wz., 

 nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Mickiewicza pomiędzy istniejącą 

zabudową, w granicach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, 

 zakaz zabudowy na pozostałych gruntach rolnych, 

 zachowanie istniejącego boiska poprzez przeznaczenie terenu Bz na sport i rekreację, 

 zachowanie istniejącej zieleni śródpolnej na gruntach rolnych i na nieużytku poprzez 

przeznaczenie tych gruntów pod zadrzewienia. 

Projekt planu uwzględnia pozytywnie rozpatrzone wnioski o zmianę obowiązującego planu 

wsi Zakrzów i Dąbrówka.  

*** 

Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), 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; 

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: 

 obowiązujących linii, porządkujących układ planowanej zabudowy od strony ulic,  

 sposobu sytuowania budynków w stosunku do granic działek budowlanych, 

 wymogów dotyczących pokrycia i koloru dachów w przypadku rozbudowy istniejących 

budynków oraz sposobu sytuowania budynków gospodarczych i garażowych.  

Ad 2) Walory architektoniczne i krajobrazowe zostały uwzględnione poprzez wprowadzenie 

do planu wskaźników zagospodarowania działek budowlanych i kształtowania zabudowy 

określonych w rozporządzeniu Nr 0151/P/1/09 Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia  

2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” 

(Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr 25. poz. 412). 

Ad 3 i 5) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także 

potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględnione zostały poprzez zakazy: 

 działalności zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz stwarzających uciążliwości wykraczające poza lokal użytkowy na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 chowu i hodowli zwierząt zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze  

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenie rolnym z dopuszczoną 

zabudową zagrodową; 

 działań mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych, 

 stosowania urządzeń grzewczych o niskiej sprawności spalania; 

 sytuowania budynków w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 

15 kV; 

oraz nakaz dostosowania chodników i przejść przez jezdnie do potrzeb ruchu osób 

niepełnosprawnych. 

Ponadto w planie uwzględnione są zakazy wynikające z położenia obszaru objętego planem  

w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. 

Ad. 4) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej uwzględnione są poprzez ustalenie zasad ochrony zabytków archeologicznych 

znajdujących się na obszarze objętym planem. 

Ad 6) Walory ekonomiczne przestrzeni uwzględnione poprzez zaplanowanie terenów 

zabudowy w sposób minimalizujący koszty budowy infrastruktury technicznej i drogowej.  

Ad. 7) Projekt planu realizuje wymóg uwzględniania w planowaniu przestrzennym prawa 

własności poprzez ustalenie przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu  

z uwzględnieniem granic ewidencyjnych działek oraz faktycznego sposobu 

zagospodarowania i użytkowania terenów.   



 

 

Projekt planu narusza prawo własności ustaleniem poszerzenia ulicy Szkolnej do 8 m na 

odcinku obsługującym nowo planowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Rozwiązanie to wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego  

i samochodowego oraz możliwości rozmieszczenia w pasie drogowym sieci infrastruktury 

technicznej, obsługujących tereny planowanej zabudowy, i stanowi kontynuację rozwiązania 

przyjętego w obowiązującym planie.  

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
1
. 

Ad. 10) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej dotyczące terenów objętych 

planem zostały uwzględnione poprzez określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, odpowiednio do potrzeb planowanej zabudowy. 

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 9 i 13, nie mają związku  

z projektowanymi w planie rozwiązaniami.     

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 (na obecnym etapie).  

Ponieważ plan został podjęty w celu uwzględnienia wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy na terenach nie objętych obowiązującym obecnie planem oraz nowych terenów 

przeznaczonych pod zabudowę w znowelizowanym w 2019 r. Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, nie było potrzeby 

przeprowadzenia analiz ekonomicznych, środowiskowych 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 

                                                 
1
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w 

zagospodarowaniu przestrzennym 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. 

 



 

 

Gogolin; w projekcie planu nowy teren przeznaczony pod zabudowę wyznaczony jest zgodnie 

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 Zakrzów i Dąbrówka jest nieaktualny w znacznym 

zakresie i wymaga aktualizacji z poszerzeniem obszaru planu do granic obrębów 

ewidencyjnych wsi. Zalecana jest aktualizacja w formie nowego planu w drugim etapie, tj. po 

sporządzeniu nowych planów dla obszarów objętych planami ocenionymi jako nieaktualne. 

Podjęty plan stanowi częściową aktualizację istniejącego planu i obejmuje obszar poszerzony 

do granicy obrębów wsi, jest więc zgodny z wynikami analizy. Sporządzenia planu przed 

planami nieaktualnymi wynika z pilnej potrzeby wprowadzenia zmian wynikających  

z wniosków o zmianę planu oraz uwzględnienia wydanych decyzji o warunkach zabudowy na 

terenach nie objętych obowiązującym planem oraz nowych terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w znowelizowanym w 2019 r. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. 

 

W projekcie planu projektowanie uniwersalne zostało uwzględnione w następujący sposób: 

 w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu, opublikowanym na stronie 

internetowej gminy, podano informację o możliwości składania wniosków drogą 

elektroniczną oraz adres mailowy, na który wnioski można składać; 

 w ustaleniach dot. ulic, stanowiących przestrzenie publiczne,  wprowadzono nakaz 

dostosowania chodników oraz przejść przez jezdnie do potrzeb ruchu osób 

niepełnosprawnych. 
 

III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Projektowane w planie uzupełnienie istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej do działki 

nr 33/5, na której realizowany jest budynek mieszkalny, zgodnie z wydaną decyzją wz., wiąże 

się z koniecznością rozbudowy ul. Szkolnej na dodatkowym, w stosunku do obowiązującego 

planu, odcinku długości ok. 190 m w wraz z uzbrojeniem w sieć wodociągową  

i kanalizacyjną. 


