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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Chorula 

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 1873) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Chorula, przyjętego uchwałą Nr LII/427/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie, z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2010 r. poz. 1828, ze zm.). 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu określone są na załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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granica obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula przyjęty został uchwałą 
nr LII/427/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 listopada 2010 r.  

Ze względu na liczne działania inwestycyjne, podejmowane w granicach wskazanych na załączniku, 
konieczne jest wprowadzenie zmian dla części terenów o przeznaczeniu produkcyjno- składowo- 
magazynowym. Planowane zmiany umożliwią dalszy rozwój w nawiązaniu do już istniejących przedsięwzięć 
oraz dostosują ustalenia planu do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
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