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nia od”adów komunalnych i nieczysto`ci ”Jynnych na 
terenie Gminy Gogolin. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od 
dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 
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UCHWAIA Nr XXVł262ł08 

 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Grodków 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 

880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), po zbadaniu zgod-

no`ci ze Studium uwarunkowaL kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Grodków, Rada Miejska 
w Grodkowie uchwala, co nastę”uje: 

 

§ 1Ł W uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie  
Nr XXXVł375ł06 z dnia 27 wrze`nia 2006 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Grodków w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1Ł W § 3:  
1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

ｭ8) liniach zabudowy obowiązujących ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię okre`lającą usytuowanie ”odstawowej 

bryJy budynku; linię tą ”rzekroczyć mogą wysunięte 
zadaszenia, ”rzedsionki wej`ciowe, balkony, schody, 

wykusze it”Ł,ｬ,  
2) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

ｭ9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, której waden element zabudowy 

nie mowe ”rzekroczyć,ｬ, 
3) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

ｭ10) usJugach ｦ nalewy ”rzez to rozumieć: 

a) usJugi ”ubliczne ｦ funkcje terenów i obiektów re-

alizowane caJkowicie lub z ”rzewagą funduszy ”ublicz-

nych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólno-

s”oJecznym, realizowanych w ramach dziaJaL wJasnych 
przez samorząd lokalny oraz w ramach zadaL zleconych 
lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez admini-

strację rządową,  
b) usJugi inne ｦ nalewy ”rzez to rozumieć mŁinŁ: ”oli-

cję, straw ”owarną, zakJady karne, ”ocztę, 
c) funkcje terenów i obiektów realizowane caJkowi-

cie lub z ”rzewagą funduszy nie”ublicznych we wszel-

kich dziedzinach dziaJalno`ci gos”odarczej, ”od warun-

kiem nie”owodowania negatywnego oddziaJywania - 

zakJóceL `rodowiska oraz konfliktów sąsiedzkich,ｬ, 
4) w ustŁ 1 skre`la się ”unkty: 11, 12, 13, 
5) w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

 ｭ18) modernizacji ｦ nalewy ”rzez to rozumieć: ”rze-

budowę, odbudowę, nadbudowę, rozbudowę oraz re-

mont obiektu ”olegający na ”oszerzeniu zakresu typo-

wych prac remontowych, tj. podniesienie standardu 

technicznego obiektu poprzez zastosowanie nowych 

technologii i materiaJów,ｬ, 
6) w ustŁ 1 w ”kt 19 kro”kę zastę”uje się ”rzecin-

kiem i dodaje się ”kt 20 w brzmieniu: 
ｭ20) dachach o ”oJaciach symetrycznych ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć dachy wielos”adowe, dwus”adowe  

i dwus”adowe z naczóJkami, zaJowone na zasadniczej 

bryle budynku, o jednakowych kątach nachylenia 
gJównych ”oJaci dachowych, zbiegających się w jednej 
kalenicyŁｬŁ 

2Ł W § 5:   
1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

ｭ1) do”uszczalne funkcje towarzyszące ｦ usJugi 
wbudowane, urządzenia towarzyszące, zieleL urządzo-

na oraz obiekty infrastruktury technicznej,ｬ, 
2) w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 

zostaJy w § 6,ｬ, 
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3) w ustŁ 1 w ”kt 4 w litŁ g kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się ”kt 5 w brzmieniu: 

ｭ5) do”uszcza się usytuowanie obiektów maJej ar-

chitektury, wiat, altanek, it”Ł w granicach dziaJek,ｬ,  
4) w ustŁ 1 dodaje się ”kt 6 w brzmieniu:  

ｭ6) do”uszcza się modernizację istniejących budyn-

ków mieszkaniowych wielorodzinnych (”arametry za-

budowy jak dla  funkcji MWŁｬ, 
5) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL:ｬ, 
6) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

ｭ4) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

7) w ustŁ 2 skre`la się ”unkty: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16,  

8) w ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

ｭ17) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ,  

9) w ust. 2 w ”kt 18 kro”kę zastę”uje się ”rzecin-

kiem i dodaje się ”kt 19 w brzmieniu: 
ｭ19) na terenach: MUł2, MUł5, MUł12 do”uszcza 

się zabudowę wedJug ”arametrów okre`lonych dla 
funkcji MNUŁｬ, 

10) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

ｭ2) do”uszczalne funkcje towarzyszące ｦ usJugi 
wbudowane, dobudowane lub wolnostojące, urządze-

nia towarzyszące, zieleL urządzona oraz obiekty infra-

struktury technicznej,ｬ, 
11) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) do”uszcza się jako funkcje towarzyszące: garawe 
i budynki gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub 
dobudowane do budynku,ｬ, 

12) w ust. 3 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

13) w ust. 3 w pkt 5 lit. f otrzymuje brzmienie: 

ｭf) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ,  

14) w ustŁ 3 w ”kt 5 w litŁ h kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się ”kt 6 w brzmieniu:  

ｭ6) na terenie MNUł1 do”uszcza się zabudowę we-

dJug ”arametrów okre`lonych dla funkcji MU,ｬ,  
15) w ustŁ 3 dodaje się ”kt 7 w brzmieniu:  

ｭ7) na terenie MNUł11 ｦ na dziaJce Nr 258 do”usz-

cza się modernizację istniejącej zabudowy wedJug ”a-

rametrów okre`lonych dla funkcji MWU,ｬ,  
16) w ustŁ 3 dodaje się ”kt 8 w brzmieniu: 
ｭ8) na terenie MNUł16 do”uszcza się wielokrotną 

(ponad 2 kursy w ciągu doby) obsJugę trans”ortową  
i cięwki (”onad 3,5 tony) trans”ort dostawczy,ｬ,  

17) w ustŁ 3 dodaje się ”kt 9 w brzmieniu: 
ｭ9) na terenie MNUł24 ｦ na dziaJce Nr 190ł6 do-

”uszcza się modernizację istniejącej zabudowy wedJug 
parametrów okre`lonych dla funkcji MWŁｬ,  

18) w ust. 4 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) w nowo projektowanych budynkach mieszkal-

nych nalewy stosować dachy o symetrycznych ukJa-

dach ”oJaci dachowych (do”uszczalne: wielos”adowe, 

o konstrukcji mansardowej), o ”okryciu dachówką ce-

ramiczną lub innymi materiaJami o fakturze dachówko-

”odobnej,ｬ, 
19) w ust. 4 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 

ｭc) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

20) w ust. 4 w pkt 5 lit. h otrzymuje brzmienie: 

ｭh) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ,  

21) w ustŁ 4 w ”kt 5 dodaje się litŁ i w brzmieniu: 
ｭi) mowna lokalizować urządzenia infrastruktury 

technicznej w formie ”rzybudowanej do obiektuŁｬ, 
22) tytuJ ustŁ 5 otrzymuje brzmienie:  
ｭ5Ł MWU/1-43 ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-

budowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami -  

o `redniej intensywno`ci zabudowy, w ramach której 
do”uszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, 
mieszkalno - usJugowych oraz usJugowychｬ,  

23) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) do”uszczalne kierunki ”rzeksztaJceL: budowa 
nowych, modernizacja istniejących budynków zgodnie 

z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi,ｬ,  
24) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

ｭ2) do”uszczalne funkcje towarzyszące ｦ usJugi 
wbudowane, dobudowane lub wolnostojące, s”eJniają-
ce wymogi ”rze”isów szczególnych, urządzenia towa-

rzyszące, zieleL urządzona oraz obiekty infrastruktury 

technicznej,ｬ, 
25) w ust. 5 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:  

ｭa) do”uszcza się stosowanie w modernizowanych 

budynkach dachów: o konstrukcji mansardowej, ”Ja-

skich jednos”adowych, o asymetrycznym ukJadzie ”o-

Jaci dachowych, w celu ”o”rawy warunków zamiesz-

kania, ”racy i korzystania z usJug, ”o”rawy stanu tech-

nicznego zabudowy, zagrowenia bez”ieczeLstwa oraz 
kreacji walorów estetycznych, funkcjonalnych i tech-

nicznych,ｬ, 
26) w ust. 5 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

27) w ust. 5 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 

ｭc) w nowo ”rojektowanych budynkach nalewy sto-

sować dachy o symetrycznych ukJadach ”oJaci dacho-

wych (dopuszczalne: wielospadowe, o konstrukcji 

mansardowej), o ”okryciu dachówką ceramiczną lub 
innymi materiaJami o fakturze dachówko”odobnej,ｬ, 

28) w ust. 5 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: 

ｭd) ustala się ograniczenie wysoko`ci nowo realizo-

wanej oraz modernizowanej zabudowy do 4 kondygna-

cji ”lus ”oddasze uwytkowe, lecz nie więcej niw 20 m 
od ”oziomu terenu do szczytu kalenicy,ｬ,        

29) w ustŁ 5 w ”kt 5 skre`la się litŁ e,  
30) w ust. 5 w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:  

ｭg) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ, 

31) w ustŁ 5 w ”kt 5 w litŁ h kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ i w brzmieniu:  
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ｭi) mowna lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej w formie ”rzybudowanej do obiektu,ｬ, 

32) w ustŁ 5 dodaje się ”kt 6 w brzmieniu:  
ｭ6) na terenie MWUł9 do”uszcza się modernizację 

istniejącej zabudowy wedJug ”arametrów okre`lonych 

dla funkcji MNU,ｬ,  
33) w ustŁ 5 dodaje się ”kt 7 w brzmieniu:  
ｭ7) na terenie MWU/27 - na dziaJce Nr 367 do”usz-

cza się usytuowanie ”arkinguŁｬ, 
34) w ust. 6 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:  

ｭa) w nowo ”rojektowanych budynkach nalewy sto-

sować dachy o symetrycznych ukJadach ”oJaci dacho-

wych (dopuszczalne: wielospadowe, o konstrukcji 

mansardowej), o ”okryciu dachówką ceramiczną lub 
innymi materiaJami o fakturze dachówko”odobnej,ｬ, 

35) w ust. 6 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

36) w ust. 6 w pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie:  

ｭg) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ, 

37) w ustŁ 6 w ”kt 5 dodaje się litŁ h w brzmieniu: 
ｭh) mowna lokalizować urządzenia infrastruktury 

technicznej w formie ”rzybudowanej do obiektuŁｬ, 
38) w ust. 7 w pkt 4 w litŁ d kro”kę zastę”uje się 

”rzecinkiem i dodaje się ”kt 5 w brzmieniu:  
ｭ5) na terenie RUł1 do”uszcza się realizację zabu-

dowy wedJug ”arametrów okre`lonych dla funkcji 
AGŁｬ, 

39) w ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭ6) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

40) w ust. 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

ｭ7) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ,  

41) w ustŁ 8 dodaje się ”kt 8 w brzmieniu: 
ｭ8) do”uszcza się modernizację istniejących obiek-

tów s”ortowychŁｬ, 
42) w ustŁ 9 w ”kt 1 w litŁ c kro”kę zastę”uje się 

”rzecinkiem i dodaje się ”kt 2 w brzmieniu:  
ｭ2) na terenie Uźł2 - na dziaJce nr 190/10 dopusz-

cza się zabudowę wedJug ”arametrów okre`lonych dla 
funkcji MNUŁｬ,  

43) w ust. 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

44) w ust. 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭ6) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJkiŁｬ,  

45) tytuJ ustŁ 13 otrzymuje brzmienie:  
ｭ13) UA/1-2 ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug administracji, z do”uszczeniem usJugｬ, 
46) w ust. 13 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

ｭc) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ,  

47) w ust. 14 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

ｭc) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ,  

48) w ustŁ 14 w ”kt 2 w litŁ e kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ f w brzmieniu:  

ｭf) do”uszcza się realizację funkcji mieszkaniowej 
(”arametry zabudowy jak dla funkcji MWU)Łｬ, 

49) tytuJ ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

ｭ15) U/1-18 ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

usJug, np. handlu, gastronomii, rzemiosJa nie”rodukcyj-

nego, obsJugi dziaJalno`ci gos”odarczej, usJugi ”oczto-

we i Jączno`ci na wydzielonych dziaJkach, it”Ł funkcjeｬ, 
50) w ust. 15 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

ｭc) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

51) w ust. 15 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

ｭe) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ, 

52) w ust. 15 w pkt 2 w lit. f kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ g w brzmieniu:  

ｭg) do”uszcza się realizację funkcji mieszkaniowej 
(”arametry zabudowy jak dla funkcji MWU)Łｬ, 

53) w ust. 16 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) do”uszcza się lokalizacje wielko”owierzchnio-

wych obiektów handlowychł”rodukcyjnych o nowo-

czesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wyso-

kich walorów architektonicznych i o ”owierzchni s”rze-

dawy zgodnej z ”rze”isami szczególnymi i odrębnymi,ｬ, 
54) w ust. 16 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie: 

ｭf) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

55) w ustŁ 16 w ”kt 3 w litŁ h kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ i w brzmieniu: 

ｭi) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJkiŁｬ, 

56) w ust. 17 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) do”uszcza się lokalizacje wielko”owierzchnio-

wych obiektów handlowychł ”rodukcyjnych o nowo-

czesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wyso-

kich walorów architektonicznych i o ”owierzchni s”rze-

dawy zgodnej z ”rze”isami szczególnymi i odrębnymi,ｬ, 
57) w ust. 17 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie: 

ｭf) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

58) w ustŁ 17 w ”kt 3 dodaje się litŁ g w brzmieniu: 

ｭg) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% powierzchni dziaJkiŁｬ, 

59) w ust. 18 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

60) w ustŁ 18 w ”kt 2 dodaje się litŁ e w brzmieniu: 

ｭe) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJki,ｬ, 

61) w ust. 19 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 
zostaJy w § 6,ｬ, 

62) w ustŁ 19 w ”kt 2 w litŁ d kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ e w brzmieniu: 

ｭe) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę do 
100% ”owierzchni dziaJkiŁｬ, 

63) w ust. 20 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 
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ｭd) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej archi-

tektury, urządzeL zabawowych dla dzieci, wytyczanie 
utwardzonych `ciewek dla ”ieszych, ”arkingów zgodnie 

z przepisami szczególnymi i odrębnymiŁｬ, 
64) w ust. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

ｭ1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 
kubaturowych; do”uszcza się lokalizację budowli sJuwą-
cych ”rodukcji rolniczej,ｬ,  

65) w ust. 23 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3) do”uszcza się: wydzielanie nowych, budowę, 
remont i ”rzebudowę dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych oraz likwidację istniejących, z zachowaniem 
warunku dostę”no`ci komunikacyjnej do terenów,ｬ, 

66) w ustŁ 23 w ”kt 4 kro”kę zastę”uje się ”rzecin-

kiem i dodaje się ”kt 5 w brzmieniu: 

ｭ5) na terenie Rł18 - na dziaJce Nr 53 - w ramach 

obszaru okre`lonego w ewidencji gruntów jako B-RIVa  

i B-RIVb do”uszcza się zabudowę wedJug ”arametrów 
okre`lonych dla funkcji U, zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi i odrębnymiŁｬ,  
67) w ustŁ 25 w ”kt 4 w litŁ c kro”kę zastę”uje się 

”rzecinkiem i dodaje się ”kt 5 w brzmieniu:  
ｭ5) na terenie KSł2 do”uszcza się modernizację ist-

niejącej kotJowni osiedlowejŁｬ, 
68) w ustŁ 29 w ”kt 4 kro”kę zastę”uje się ”rzecin-

kiem i dodaje się ”kt 5 w brzmieniu: 
ｭ5) na terenie śł8 do”uszcza się ”rzeznaczenie tere-

nu ”od zabudowę ”rzemysJową w ramach sąsiedniej 

funkcji P, wedJug ”arametrów okre`lonych dla tej funk-

cjiŁｬŁ  
3Ł W § 6:    
1) w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

ｭd) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku pla-

nu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla dzia-

Jek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre`la się 
odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi, a ze-

wnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJtowa-

nych liniach zabudowy,ｬ, 
2) w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

ｭe) dla istniejących budynków zlokalizowanych w 
odlegJo`ci mniejszej niw odlegJo`ci okre`lone ”owywej, 
do”uszcza się nie”rzekraczalną linię zabudowy w licu 
frontowej `ciany budynku,ｬ, 

3) w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

ｭc) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku ”la-

nu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla dzia-

Jek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre`la się 
odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi, a ze-

wnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJtowa-

nych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlo-

kalizowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odlegJo`ci 
okre`lone ”owywej, do”uszcza się nie”rzekraczalną linię 
zabudowy w licu frontowej `ciany budynku,ｬ, 

4) w ust. 1 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:  

ｭc) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku ”la-

nu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla dzia-

Jek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre`la się 
odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi, a ze-

wnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJtowa-

nych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlo-

kalizowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odlegJo`ci 
okre`lone ”owywej, do”uszcza się nie”rzekraczalną linię 
zabudowy w licu frontowej `ciany budynku,ｬ, 

5) w ustŁ 1 w ”kt 5 w litŁ c `rednik zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ d w brzmieniu: 

ｭd) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku ”la-

nu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla dzia-

Jek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre`la się 
odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi, a ze-

wnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJtowa-

nych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlo-

kalizowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odlegJo`ci 
okre`lone ”owywej, do”uszcza się nie”rzekraczalną linię 
zabudowy w licu frontowej `ciany budynku;ｬ, 

6) w ustŁ 1 w ”kt 6 w litŁ b kro”kę zastę”uje się 
przecinkiem i dodaje się litŁ c w brzmieniu: 

ｭc) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku ”la-

nu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla dzia-

Jek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre`la się 
odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi, a ze-

wnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJtowa-

nych liniach zabudowy; dla istniejących budynków zlo-

kalizowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odlegJo`ci 
okre`lone ”owywej, do”uszcza się nie”rzekraczalną linię 
zabudowy w licu frontowej `ciany budynkuŁｬŁ 

4Ł W § 13: 
1) w ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

ｭa) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 18 m,ｬ, 
2) w ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 20 mŁｬ, 
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3Ł Ustala się minimalne ”owierzchnie nowo wydzie-

lanych dziaJek budowlanych: 
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

wolnostojącej    = 450 m2, 

bliuniaczej    = 400 m2, 

szeregowej    = 300 m2, 

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU = 450 m2, 

c) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 600 m2, 

d) w zabudowie oznaczonej symbolem RM = 600 m2ｬ, 
4) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4Ł Jedynie w uzasadnionych ”rzy”adkach do”usz-

cza się w”rowadzenie ”odziaJu innego niw wedJug wy-

tycznych okre`lonych w ustŁ 2 i ustŁ 3ŁｬŁ 
 

§ 2Ł1Ł źaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy stanowi 

rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”la-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-

wących do zadaL wJasnych gminyŁ 
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2Ł źaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy stanowi roz-

strzygnięcie dotyczące s”osobu roz”atrzenia uwag 
wniesionych do ”rojektu ”lanu w czasie wyJowenia do 
”ublicznego wgląduŁ 

 

§ 3Ł Ustalenia graficzne rysunków ”lanu ”ozostają 
bez zmian.   

 

§ 4Ł Niniejsza uchwaJa stanowi wraz z tekstem 
uchwaJy Nr XXXVł375ł06 z dnia 27 wrze`nia 2006 rŁ 
jednolicie obowiązujący ”rze”is ”rawa miejscowego. 

 

§ 5Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 

Grodkowa. 

 

§ 6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od 
dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Karol Grzybowski 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXVł262ł08 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej 

nalewącej do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie artŁ 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 

717, z ”óunŁ zmŁ) w taki s”osób, we ”ozostawiono jako 
obowiązujące i niezmienione ustalenia zawarte w ｭZa-

Jączniku Nr 5ｬ do uchwaJy Nr XXXVł375ł06 Rady 
Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 wrze`nia 2006 rŁ w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta GrodkówŁ 
 

źaJącznik nr 2  
do uchwaJy Nr XXVł262ł08 

 Rady Miejskiej w Grodkowie 

 z dnia 30 grudnia 2008 r.  

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenie uwag zJowo-

nych do projektu zmiany w uchwale Rady Miejskiej  

w Grodkowie Nr XXXVł375ł06 z dnia 27 wrze`nia 
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Grodków 

 

Do projektu zmiany w uchwale Rady Miejskiej  

w Grodkowie Nr XXXVł375ł06 z dnia 27 wrze`nia 
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego miasta Grodków nie wniesiono 
wadnych uwag w związku z ”owywszym rozstrzygnięcia 
nie dokonuje sięŁ 
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UCHWAIA Nr XXVł263ł08 

 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

niektórych miejscowo`ci Gminy Grodków 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 

880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), po zbadaniu zgod-

no`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”o-

darowania przestrzennego Gminy Grodków, Rada Miej-

ska w Grodkowie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł W uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie  
Nr XXXV/376ł06 z dnia 27 wrze`nia 2006 rŁ w s”ra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego niektórych miejscowo`ci Gminy Grodków w”ro-

wadza się nastę”ujące zmiany: 

1Ł W § 3:  
1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

ｭ8) liniach zabudowy obowiązujących ｦ nalewy przez 

to rozumieć linię okre`lającą usytuowanie ”odstawowej 

bryJy budynku; linię tą ”rzekroczyć mogą wysunięte 


