
 

UCHWAŁA NR III/4/2014 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 11 grudnia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, 

poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, poz. 768), w związku z uchwałą nr XXXVIII/380/2013 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Raci-

bórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra, Rada Miejska w Gogolinie, po stwierdzeniu, że nie naruszono ustaleń 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętego uchwałą  

nr L/461/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r., uchwala co następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN 300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „planem”, obej-

muje obszar o szerokości 40 - 55 m wzdłuż istniejącego gazociągu DN 300 PN 4,0 MPa relacji Obrowiec-Racibórz 

w granicach obrębów ewidencyjnych wsi Zakrzów i Obrowiec. 

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym dalej „rysunkiem 

planu”. 

§ 2.1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 3, składający się z ośmiu arkuszy stanowiących 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, któ-

re należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 
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§ 3.1. W planie określono: 

1) w § 7, 8 - przeznaczenie terenów; 

2) w § 9 - 12 - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego 

i zabytków; 

3) w § 13 - 15 - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) w § 16 - 20 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz systemów infrastruktury 

technicznej; 

5) w § 21 - 31 - ustalenia szczegółowe określające szczegółowo przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospo-

darowania; 

6) w § 32 - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) w § 33 - sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

2. W planie nie określono wymaganych obligatoryjnie: 

1) zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości, ponieważ ze względu na przedmiot planu nie ma po-

trzeby i konieczności scalania i podziału nieruchomości; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospo-

darowania terenu, ponieważ w granicach planu nie ma terenów istniejącej ani planowanej zabudowy; 

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-

blicznych a także granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisów poza uwzględnionymi w ust. 1 pkt 2, w tym terenów górniczych 

i obszarów osuwania się mas ziemnych, ponieważ w granicach planu takie obiekty, tereny i obszary 

nie występują. 

§ 4.1. 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; 

3) symbole cyfrowe wyróżniające tereny o różnych zasadach zagospodarowania; 

4) projektowany gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną; 

5) strefy ochrony stanowisk archeologicznych; 

6) zadrzewienia przydrożne do zachowania. 

2. Pozostałe elementy oznaczone graficznie na rysunku planu są elementami informacyjnymi, niebędącymi 

ustaleniami planu. 

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie 

Normy oraz przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie województwa opolskiego; 

2) „strefie kontrolowanej” – należy przez to rozumieć strefę, o której mowa w § 2 pkt 30 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); 

3) „terenie” – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem wydzielony liniami rozgraniczającymi 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i oznaczony literowo lub cyfrowo 

i literowo; 
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4) „terenach w zasięgu zalewów powodziowych” – należy przez to rozumieć tereny na obszarze zagrożonym po-

wodzią oraz tereny na obszarze polderu. 

§ 6. Ustalenia ogólne i szczegółowe obowiązują łącznie. 

DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 7. Obszar objęty planem dzieli się liniami rozgraniczającymi na tereny o następującym przeznaczeniu: 

1) tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zieleni i wód, w tym: 

a) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem literowym R, 

b) tereny zadrzewień i zakrzewień - oznaczone na rysunku planu symbolem literowym ZR, 

c) lasy - oznaczone na rysunku planu symbolem literowym ZL, 

d) tereny rolnicze na obszarze zagrożonym powodzią - oznaczone na rysunku planu symbolem literowym R/ZZ, 

e) tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem literowym WS, 

f) tereny rowów szczegółowych - oznaczone na rysunku planu symbolem literowym WR; 

2) tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym: 

a) teren drogi publicznej klasy głównej – oznaczony na rysunku planu symbolem litrowym KD-G, 

b) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku planu symbolem litrowym KDW, 

c) teren drogi wewnętrznej na obszarze zagrożonym powodzią - oznaczony na rysunku planu symbolem litro-

wym KDW/ZZ, 

d) teren infrastruktury technicznej – gazownictwo - oznaczony na rysunku planu symbolem G, 

e) tereny wałów przeciwpowodziowych - oznaczone na rysunku planu symbolem WW. 

§ 8. Szczegółowe przeznaczenie terenów wymienionych w § 7, w tym dopuszczenia i ograniczenia, określają 

ustalenia szczegółowe. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 9.1. Obejmuje się ochroną istniejące zadrzewiania i zakrzewienia na terenach rolniczych oraz zadrzewienia 

przydrożne pokazane na rysunku planu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów: 

1) w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi; 

2) jeśli jest to niezbędne dla: 

a) realizacji gazociągu, o którym mowa w § 18 ust. 1, pod warunkiem odtworzenia drzew, które zostaną wycię-

te poza strefą kontrolowaną gazociągu, 

b) funkcjonowania systemu melioracyjnego; 

3) na terenach w zasięgu zalewów powodziowych, jeśli wynika to z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej. 

§ 10. W celu ochrony gruntów należy roboty ziemne związane z budową gazociągu, o którym mowa w § 18 

ust. 1, poprzedzić zdjęciem i spryzmowaniem warstwy humusu a po zakończeniu budowy rozplantować  

go w pierwotnym miejscu. 

§ 11. Na całym terenie objętym planem zakazuje się działań mogących spowodować zanieczyszczenie wód 

podziemnych. 
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§ 12.1. Wyznacza się strefy ochronne stanowisk archeologicznych. 

2. W strefach, o których mowa w ust. 1, prowadząc prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę na wszel-

kie znaleziska, a w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 

należy postępować w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, dot. ochrony zabytków. 

Rozdział 3 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,  

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych a także szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

§ 13. Na obszarze Natura 2000 „Żywocickie Łęgi”, zatwierdzonym przez Komisję Europejską jako Obszar Ma-

jący Znaczenie dla Wspólnoty (OZW), obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych, 

w szczególności zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, tj. siedliska przyrodnicze będące przed-

miotem ochrony tego obszaru. 

§ 14. W strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu obejmującej pas terenu szerokości 6 m, mierząc po 

trzy metry od osi gazociągu, obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych. 

§ 15. Dla terenów w zasięgu zalewów powodziowych ustala się zakaz: 

1) budowy obiektów budowlanych oraz zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi, z wyjątkiem budo-

wy gazociągu i urządzeń, o których mowa w § 18 ust. 1, a także robót ziemnych i budowlanych związanych 

z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem lub modernizacją istniejącego systemu melioracyjnego; 

2) zadrzewiania gruntów rolnych. 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz systemów infrastruktury technicznej 

§ 16.1. Istniejące w granicach planu drogi – do zachowania. 

2. Zasady zagospodarowania terenów dróg określają ustalenia szczegółowe. 

§ 17.1. W celu zapewnienia warunków dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 do pełnych parametrów dro-

gi klasy głównej wyznacza się rezerwę terenu w pasie szerokości 30 m, mierząc po 15 m od osi istniejącej drogi. 

2. W granicach rezerwy terenowej wyklucza się zmiany istniejącego zagospodarowania mogące uniemożliwić 

lub istotnie utrudnić przyszłą rozbudowę drogi. 

§ 18.1. Projektuje się gazociąg wysokoprężny podziemny DN 300, MOP 6,3 MPa wraz z nadziemnym zespo-

łem zaporowo – upustowym (ZZU), zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Gazociąg i urządzenia, o których mowa w ust. 1, należy projektować, budować i eksploatować zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w szczególności rozwiązania przejść gazociągu przez teren: drogi KD-G, wód powierzch-

niowych WS, rowów melioracyjnych WR oraz wałów przeciwpowodziowych WW wymagają uzgodnienia 

w trybie przepisów odrębnych. 

3. Na obszarze polderu oraz na obszarach zagrożonych powodzią konstrukcja gazociągu i urządzeń z nim zwią-

zanych powinna uwzględniać zabezpieczenia przed skutkami zalewów powodziowych. 

§ 19.1. Istniejący gazociąg DN 300, PN 4,0 MPa – do wyłączenia z eksploatacji po uruchomieniu gazociągu, 

o którym mowa w § 18. 

2. Pozostałe gazociągi istniejące czynne wraz z towarzyszącymi im urządzeniami – do zachowania, 

z możliwością robót budowlanych związanych z ich modernizacją. 

§ 20. Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV – do zachowania z możliwością robót budowla-

nych związanych z ich modernizacją. 
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DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 

Tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zieleni i wód 

§ 21.1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na uprawy polowe i użytki zielone z następującymi dopusz-

czeniami i ograniczeniami: 

1) dopuszcza się: 

a) wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych z zastrzeżeniem § 14 i § 15 pkt 2, 

b) budowę gazociągu podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1, 

c) roboty budowlane i ziemne związane z utrzymaniem lub modernizacją urządzeń melioracji wodnych, 

d) na terenach 2R roboty budowlane i ziemne związane z ochroną przeciwpowodziową; 

2) zakazuje się przekształcania trwałych użytków zielonych na grunty orne. 

§ 22.1.Wyznacza się tereny rolnicze na obszarze zagrożonym powodzią oznaczone na rysunku planu symbo-

lami 1R/ZZ, 2R/ZZ. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na uprawy polowe i użytki zielone z następującymi dopusz-

czeniami i ograniczeniami: 

1) dopuszcza się: 

a) roboty budowlane i ziemne związane z ochroną przeciwpowodziową, 

b) na terenie 1R/ZZ budowę gazociągu podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1; 

2) zakazuje się przekształcania trwałych użytków zielonych na grunty orne. 

§ 23.1. Wyznacza się tereny zadrzewień i zakrzewień oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZR, 2ZR. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zieleń nieurządzoną śródpolną i przywodną 

z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) dopuszcza się: 

a) użytki zielone jako przeznaczenie uzupełniające, tj. przeznaczenie zajmujące powierzchnię mniejszą niż 50% 

powierzchni terenu, 

b) budowę gazociągu podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1, 

c) roboty budowlane i ziemne związane z utrzymaniem lub modernizacją urządzeń melioracji wodnych, 

d) na terenach 2ZR roboty budowlane i ziemne związane z ochroną przeciwpowodziową; 

2) zakazuje się usuwania drzew i krzewów z wyjątkiem przypadków określonych w § 9 ust. 2. 

§ 24.1. Wyznacza się tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na roślinność leśną (uprawy leśne). 

3. Użytkowanie terenów – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 25.1. Wyznacza się tereny wód otwartych – rzeki Odry i cieku Sonia oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia 

i zagospodarowania, tj. istniejących koryt wodnych wraz z roślinną obudową brzegów, z dopuszczeniem budowy 

gazociągu podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1. 
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§ 26.1. Wyznacza się tereny rowów szczegółowych oznaczone na rysunku planu symbolem WR. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia i zagospodarowania,  

tj. istniejących rowów wraz z towarzyszącymi im urządzeniami melioracyjnymi oraz roślinną obudową brzegów, 

z dopuszczeniem: 

1) robót budowlanych związanych z utrzymaniem lub modernizacją systemu melioracyjnego; 

2) budowy gazociągu podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1. 

Rozdział 2 

Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 27.1. Wyznacza się teren drogi wojewódzkiej nr 423 oznaczony na rysunku planu symbolem KD-G. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod drogę publiczną klasy głównej z dopuszczeniem budowy 

gazociągu podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1. 

3. Dla drogi KD-G ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających – istniejąca; 

2) szerokość i parametry jezdni – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 28.1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na drogi dojazdowe do gruntów rolnych z dopuszczeniem 

budowy gazociągu podziemnego, o kórym mowa w § 18 ust. 1. 

3. Dla dróg KDW ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających – istniejąca; 

2) nawierzchnie gruntowe. 

§ 29.1. Wyznacza się tereny drogi wewnętrznej na obszarze zagrożonym powodzią oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem litrowym KDW/ZZ. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na drogę dojazdową do gruntów rolnych, z dopuszczeniem 

budowy gazociągu podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1. 

3. Dla drogi KDW/ZZ ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających – istniejąca; 

2) nawierzchnia gruntowa. 

§ 30.1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – gazownictwa - oznaczony na rysunku planu symbolem G. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na urządzenia zwane zespołem zaporowo – upustowym 

(ZZU) służącymi do wstrzymania przepływu gazu oraz odpowietrzania rurociągu. 

3. Dopuszcza się: 

1) budowę, przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej - gazowej; 

2) budowę ogrodzeń. 

§ 31.1. Wyznacza się tereny wałów przeciwpowodziowych oznaczone na rysunku planu symbolem WW. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia i zagospodarowania,  

tj. istniejących wałów przeciwpowodziowych z możliwością ich modernizacji, z dopuszczeniem budowy gazociągu 

podziemnego, o którym mowa w § 18 ust. 1. 

DZIAŁ IV 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 32. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w granicach wszystkich terenów na obszarze 

objętym planem w wysokości 0%. 
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§ 33. Na terenach, przez które przebiega projektowany gazociąg, dopuszcza się czasowe zmiany użytkowania 

gruntów związane z budową gazociągu, pod warunkiem sukcesywnego przywracania stanu pierwotnego tych grun-

tów po zakończeniu robót budowlanych. 

§ 34. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy odrębne. 

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 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 Miejskiej w Gogolinie 

Piotr Czok 
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Załącznik nr 1

do uchwały nr III/4/2014

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 11 grudnia 2014 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - 

Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Rada Miejska w Gogolinie, po 

zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa 

relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra, rozstrzyga, jak następuje:  

Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej wykreślenia w § 9 ust. 2 pkt 2a zapisu „pod warunkiem 

odtworzenia drzew, które zostaną wycięte poza obrębem strefy kontrolowanej gazociągu” 

ponieważ wymóg odtworzenia drzew wyciętych poza obrębem strefy kontrolowanej, a więc 

drzew, które zostaną wycięte wyłącznie na potrzeby organizacji budowy (transportu i 

składowania materiałów budowlanych) ma na celu zapobieżenie niekoniecznych wycinek 

oraz odtworzenie tych drzew, których wycięcie okaże się rzeczywiści konieczne dla realizacji 

planowanego gazociągu. Wymóg ten wynika z konieczności uwzględniania w planowaniu 

przestrzennym zasad zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony walorów krajobrazowych 

obszaru i jego bioróżnorodności.     

Załącznik nr 2

do uchwały nr III/4/2014

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 11 grudnia 2014 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego  

gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na 

odcinku Obrowiec - rzeka Odra, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 

MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra nie zapisano 

nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

w związku z czym nie rozstrzyga się w sprawie jw. 
 

Załącznik nr 3

do uchwały nr III/4/2014

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 11 grudnia 2014 r.
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