
    Projekt 

 marzec 2021 r. 

  

UCHWAŁA NR ……………… 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE   

z dnia …………….. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Malnia 

 

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 i 1378) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 

i 1378), w związku z uchwałą nr XXV/266/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia  

29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia, uchwala się, co następuje:  

 § 1. Stwierdza się, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętego uchwałą  

nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej  w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

§ 2. 1. W uchwale nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 marca 2015 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 1031) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 18 ust. 2 wyrazy „§ 47 ust. 4 i § 49 ust. 2” zastępuje się wyrazami „§ 47 pkt 3  

i § 49 pkt 2”; 

2) § 46 otrzymuje brzmienie: 

„ § 46. Zasady rozwoju sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o nowe odcinki sieci rozdzielczej 

zapewniające zaopatrzenie w wodę planowanej zabudowy; 

2) na terenach P i PU do zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych i innych 

związanych z użytkowaniem terenów należy wykorzystać – alternatywnie lub 

uzupełniająco – wody opadowe poprzez ich przechwytywanie, podczyszczenie 

i retencjonowanie w zbiornikach przeznaczonych na ten cel.”;    

3) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47. Zasady rozwoju sieci kanalizacyjnej i odprowadzania oraz unieszkodliwiania 

ścieków:  

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

możliwość odbioru ścieków z terenów planowanej zabudowy; 

2) ścieki przemysłowe, przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, należy 

podczyścić w urządzeniach zakładowych w przypadkach zanieczyszczenia 

przekraczającego dopuszczalne wskaźniki; 

3) na wszystkich terenach zabudowy  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.”; 



4) § 48 otrzymuje brzmienie: 

„§ 48. Zasady rozwoju sieci kanalizacji deszczowej: 

1) ustala się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zapewniającym 

odpływ wód opadowych z ulic oraz terenów zabudowy przyległych do ulic; 

2) wody opadowe, które mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, należy 

oczyścić przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.”; 

5) § 49 otrzymuje brzmienie: 

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

1) ustala się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie zapewniającym zaopatrzenie 

w energię elektryczną wszystkich terenów zabudowy; 

2) na wszystkich terenach zabudowy 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) na terenach zabudowy istniejące napowietrzne linie średniego napięcia, kolidujące 

z istniejącą i planowaną zabudową, należy przełożyć z uwzględnieniem wymagań 

określonych w § 52.”; 

6) po § 53 dodaje się § 53a w brzmieniu: 

„§ 53a. Ustala się następujące zasady rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii: 

1) na wszystkich terenach zabudowy możliwa lokalizacja mikroinstalacji OZE na warunkach 

określonych w przepisach budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) zakazuje się: 

a) umieszczania paneli fotowoltaicznych na zabytkach, 

b) lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 

wykorzystujących energię wiatru o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji, na 

wszystkich terenach zabudowy z wyłączeniem terenu P; 

3) na terenach P, 1PU, 2PU, i UO dopuszcza się produkcję energii z wykorzystaniem energii 

słonecznej na potrzeby własne, przy czym moc urządzeń wytwarzających energię nie może 

przekraczać 100 kW. ”; 

7) w § 55 w pkt 2 uchyla się lit. d; 

8) po § 65 dodaje się § 65a a w brzmieniu: 

„§ 65a. Dla terenu rolniczego oznaczonego na rysunku planu symbolem 4R ustala się: 

1) przeznaczenie: teren rolniczy uprawy winorośli (winnica) z dopuszczeniem 

jednokondygnacyjnego budynku gospodarczo-produkcyjnego, przeznaczonego do obsługi 

prowadzonej uprawy oraz produkcji wina z winogron pochodzących z tej uprawy. 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,02/0, 

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,02, 



c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki: 95%, 

d) minimalna liczba miejsc do parkowania - 1, 

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: naziemne miejsce parkingowe, 

g) maksymalna wysokość zabudowy – 3,5 m, 

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 12 m, 

i) geometria dachu – dach płaski; 

3) zasady ochrony krajobrazu – dopuszczony budynek należy wkomponować w istniejące 

ukształtowanie terenu z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) zakazuje się niwelacji terenu z wyjątkiem nieznacznych zmian naturalnego 

ukształtowania w rejonie wejścia do budynku, 

b) poziom posadzki w stanie wykończonym nie wyżej niż 171 m n.p.m.”. 

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, 

wprowadza się zmiany określone  na rysunkach zmiany planu, stanowiących załączniki nr 1  

i 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

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

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące 

załącznik nr 3 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do 

uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej  
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UZASADNIENIE   

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Malnia 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła dnia 29 lipca 2020 r. uchwałę nr XXV/266/2020  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Malnia. 

Sporządzona na podstawie ww. uchwały zmiana planu stanowi niewielką modyfikację 

obowiązującego planu, która obejmuje: 

 częściową korektę ustaleń ogólnych określających zasady rozwoju infrastruktury 

technicznej oraz ich uzupełnienie o zasady rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 

źródłach energii: 

 usunięcie w ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jednego 

zapisu dot. stosowania wskaźników zagospodarowania działek; 

 powiększenie terenu obiektów usług oświaty i wychowania UO na potrzeby znajdującej 

się na tym terenie szkoły oraz skrócenie planowanego przy tym terenie dojazdu do działek 

budowalnych; 

 dopuszczenie na terenie istniejącej winnicy (w planie teren rolniczy R) jednego niedużego 

budynku gospodarczo-produkcyjnego, przeznaczonego do obsługi prowadzonej uprawy 

winorośli oraz produkcji wina z winogron pochodzących z tej uprawy. 

Zmiana planu uwzględnia potrzebę rozwoju urządzeń przyszkolnych, pozytywnie rozpatrzone 

wnioski o zmianę obowiązującego dokumentu, zgłaszane problemy interpretacyjne zapisów 

obowiązującego planu oraz wnioski z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.  

*** 

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. 

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

Artykuł 1 ust. 2 ustawy opizp stanowi, że w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni; 

7) prawo własności; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

9) potrzeby interesu publicznego; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych; 
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11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 

 

Projektowana zmiana planu w niewielkim zakresie modyfikuje obecnie obowiązujący plan  

i jej zakres nie obejmuje zagadnień, o których mowa w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13. 

Pozostałe zagadnienia zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu następująco:  

Ad 2) Walory architektoniczne i krajobrazowe  

Teren winnicy objętej zmianą planu położony jest na zboczu pradoliny Odry, w związku  

z czym dla dopuszczonego na tym terenie budynku określone zostały warunki zapewniające 

ochronę walorów krajobrazowych naturalnego ukształtowania tego terenu. 

Ad. 7) Prawo własności  

Zmiana linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu związana z powiększenia 

terenu obiektów usług oświaty i wychowania UO, uwzględnia aktualne granice 

ewidencyjnych działek i stan własności (nowy teren przeznaczony pod obiekty szkolne 

stanowi własność gminy). 

Ad. 8) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie zostały w projekcie zmiany 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 uwzględnione są  

w skorygowanych ustaleniach określających zasady rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych  

i elektroenergetyczny, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu przestrzennym  

i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz przepisami odrębnymi. 

Ad. 11) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany 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 zmiany planu przez umożliwienie udziału społeczeństwa                    

w sporządzaniu projektu planu zgodnie z przepisami ww. ustaw.  

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 

                                                 
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. 
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ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 

zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

W przypadku sporządzonego projektu zmiany planu nie wystąpiły konflikty pomiędzy 

interesem publicznym i prywatnym (na obecnym etapie).  

Ponieważ projektowana zmiana planu w niewielkim zakresie modyfikuje obecnie 

obowiązujący dokument nie było potrzeby przeprowadzenia analiz ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych. 

Artykuł 1 ust. 4 ustawy opizp nie został uwzględniony, ponieważ przepisy tego 

artykułu określają sposób uwzględniania wymagań ładu przestrzennego, efektywnego 

gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, w przypadku 

sytuowania nowej zabudowy, a w projekcie zmiany planu nie planuje się terenów zabudowy 

poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę w obowiązującym planie. 
 

V. 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 Malnia jest nieaktualny w nieznacznym zakresie  

i zalecane jest uzupełnienie jego ustaleń o wskazanie terenów z zakazem lokalizacji urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru,  

o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji. Uwzględniając wyniki analizy, bieżące potrzeby 

w zakresie niewielkiej modyfikacji planu zostały sporządzone w formie częściowej zmiany 

obowiązującego dokumentu z uwzględnieniem zalecanego uzupełnienia jego ustaleń.  

 

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. 
 

VI. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

  Przyjęcie projektowanej zmiany planu nie będzie miało wpływu na finanse publiczne.  


