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UCHWAIA Nr XXVł26ńłŃ8 

 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miejscowo`ci Gnojna 

 

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. 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), ”o zbadaniu zgodno`ci 
ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego Gminy Grodków, Rada Miejska w 

Grodkowie uchwala, co nastę”uje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie  

Nr XXXV/374ł06 z dnia 27 wrze`nia 2006 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miejscowo`ci Gnojna 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 
przez 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 niepowodowania 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 ty”o-

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 dziale I ｭTereny niezainwestowaneｬ: 
a) tytuJ ustŁ 1 otrzymuje brzmienie: 
ｭ1Ł ZL/1-4 ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ tereny 

lasów, istniejące oraz ”rzewidziane do zalesienia:ｬ, 
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

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

c) w ust. 3 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, 

d) w ustŁ 3 w ”kt 4 kro”kę zastę”uje się ”rzecin-

kiem i dodaje się ”kt 5 w brzmieniu: 
ｭ5) dziaJki Nr Nr: 422ł1, 422ł2, 423, 424 ”rzezna-

cza się na cele rolneŁｬ; 
2) w dziale II ｭWie` Gnojna ｦ obszar zainwestowa-

niaｬ: 
a) w ust. 1 w pkt 4 lit. e otrzymuje brzmienie: 

ｭe) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, ”ar-

kingi i tarasy) maksymalnie do 80% powierzchni dziaJ-
ki, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną bio-

logicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł),ｬ, 
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b) w ustŁ 1 w ”kt 4 w litŁ f kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ g w brzmieniu:  

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

c) w ust. 2 w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie: 

ｭe) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% powierzchni 

dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł),ｬ, 

d) w ustŁ 2 w ”kt 5 dodaje się litŁ g w brzmieniu:  
ｭg) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 

zostaJy w § 6,ｬ,  
e) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭ6) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% powierzchni 

dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł),ｬ, 

 f) w ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

 ｭ12) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 

zostaJy w § 6Łｬ,  
 g) w ustŁ 3 skre`la się ”unkty: 13, 14, 15, 16,  
 h) tytuJ ustŁ 4 otrzymuje brzmienie: 
 ｭ4Ł RM/1-35 - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych lub zabudowy wedJug 
”arametrów okre`lonych dla funkcji MNU (z wyjątkiem 

terenów oznaczonych symbolami: RM/1, RM/3, RM/4, 

RM/18, RM/20, RM/24, RM/26, dla których ”ozostawia 
się funkcję zagrodową):ｬ, 

 i) w ust. 4 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:  

 ｭa) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 

zostaJy w § 6,ｬ, 
 j) w ust. 4 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:  

 ｭd) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biolo-

gicznie czynnej w zagos”odarowaniu dziaJki - 20%Łｬ, 
 k) w ustŁ 4 w ”kt 4 skre`la się litŁ e, 
 l) w ust. 5 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:  

 ｭb) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% powierzchni 

dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł),ｬ, 

 J) w ustŁ 5 w ”kt 4 litŁ c otrzymuje brzmienie: 
 ｭc) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 

zostaJy w § 6,ｬ, 
 m) w ust. 6 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:  

 ｭb) do”uszcza się ”rzeznaczenie ”od zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, doj`cia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 70% powierzchni 

dziaJki, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwytkować jako czynną 
biologicznie (trawniki, zieleL ozdobna, ogrody it”Ł),ｬ, 

 n) w ust. 6 w pkt 2 dodaje się litŁ c w brzmieniu:  
 ｭc) ”arametry dotyczące linii zabudowy okre`lone 

zostaJy w § 6Łｬ,  
 o) w ustŁ 7 w ”kt 5 w litŁ c kro”kę zastę”uje się 

”rzecinkiem i dodaje się litŁ d w brzmieniu:  

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

 ”) w ustŁ 8 w ”kt 2 w litŁ c kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ d w brzmieniu:  

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

 r) w ustŁ 9 w ”kt 2 w litŁ e kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ f w brzmieniu:  

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

 s) w ustŁ 10 w ”kt 2 w litŁ f kro”kę zastę”uje się 
”rzecinkiem i dodaje się litŁ g w brzmieniu:  

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

 t) w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

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

 u) w ust. 12 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, 

 w) w ustŁ 12 w ”kt 4 kro”kę zastę”uje się ”rzecin-

kiem i dodaje się ”kt 5 w brzmieniu:  
 ｭ5) na terenie oznaczonym symbolami: R/12, R/21, 

Rł23, Rł24 do”uszcza się zabudowę wedJug ”arame-

trów okre`lonych dla funkcji MNU, RMŁｬ, 
 z) w ustŁ 13 w ”kt 2 kro”kę zastę”uje się ”rzecin-

kiem i dodaje się ”kt 3 w brzmieniu: 
 ｭ3) do”uszcza się lokalizację elementów maJej ar-

chitektury oraz obiektów budowlanych związanych z 
utrzymaniem i ”rowadzeniem funkcji ”odstawowejŁｬŁ 

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

 ｭd) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku 
”lanu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla 
dziaJek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre-

`la się odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi,  

a zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJ-
towanych 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 
”lanu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla 
dziaJek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre-

`la się odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi,  

a zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJ-
towanych liniach zabudowy; dla istniejących budyn-

ków, zlokalizowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odle-

gJo`ci okre`lone ”owywej, do”uszcza się nie”rzekra-
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czalną linię zabudowy w licu frontowej `ciany budyn-

ku,ｬ; 
4) w ust. 1 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:  

 ｭc) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku 
”lanu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla 
dziaJek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre-

`la się odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi, a 

zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJ-
towanych liniach zabudowy; dla istniejących budyn-

ków, zlokalizowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odle-

gJo`ci okre`lone ”owywej, do”uszcza się nie”rzekra-

czalną linię zabudowy w licu frontowej `ciany budyn-

ku,ｬ; 
5) w ustŁ 1 w ”kt 5 dodaje się litŁ d w brzmieniu:  
 ｭd) dla linii zabudowy wrysowanych na rysunku 

”lanu jako nie”rzekraczalne i obowiązujące oraz dla 
dziaJek, gdzie nie są wrysowane linie zabudowy, okre-

`la się odlegJo`ć ”omiędzy obiektami budowlanymi, a 

zewnętrzną krawędzią jezdni zgodnie z ”rze”isami 
szczególnymi i odrębnymi lub w historycznie uksztaJ-
towanych liniach zabudowy; dla istniejących budyn-

ków, zlokalizowanych w odlegJo`ci mniejszej niw odle-

gJo`ci okre`lone ”owywej, do”uszcza się nie”rzekra-

czalną linię zabudowy w licu frontowej `ciany budyn-

ku,ｬŁ 
4Ł W § 13:  
1) w ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

ｭa) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 18 m,ｬ; 
2) w ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

ｭb) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 20 mｬ; 
3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2Ł 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 1 i ustŁ 2ŁｬŁ 
 

§ 2.1. 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 
2. ZaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy stanowi roz-

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

 

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

§ 4. Niniejsza uchwaJa stanowi wraz z tekstem 

uchwaJy Nr XXXVł374ł06 z dnia 27 wrze`nia 2006 r. 

jednolicie obowiązujący ”rze”is ”rawa miejscowego. 

 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 

Grodkowa. 

 

§ 6. 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 XXVł261ł08 

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 ustŁ 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z ”óunŁ zmŁ) w taki s”osób, we ”ozostawiono jako 

obowiązujące i niezmienione ustalenia zawarte w ｭZa-

Jączniku nr 3ｬ do uchwaJy Nr XXXVł374ł06 Rady Miej-

skiej w Grodkowie z dnia 27 wrze`nia 2006 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miejscowo`ci GnojnaŁ 
 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXVł261ł08 

 Rady Miejskiej w Grodkowie 

 z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag zJowo-

nych do projektu zmiany w uchwale Rady Miejskiej w 

Grodkowie Nr XXXVł374ł06 z dnia 27 wrze`nia 2006 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miejscowo`ci Gnojna 

 

Do projektu zmiany w uchwale Rady Miejskiej  

w Grodkowie Nr XXXVł374ł06 z dnia 27 wrze`nia 
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miejscowo`ci Gnojna nie wnie-

siono wadnych uwag, w związku z ”owywszym roz-

strzygnięcia nie dokonuje sięŁ 
 


