
UCHWAŁA NR XXXVIII/398/10  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 21 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 18 w ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Grodkowie, po zapoznaniu się  z przedstawionymi przez Burmistrza Grodkowa wynikami

Oceny aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków oraz

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w związku ze zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym

gminy oraz ze zmianą stanu prawnego, stwierdza: 

1. częściowy brak aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Grodków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/220/01 z dnia 26 września 2001r.,  

2. częściowy brak aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych w w/w Ocenie

aktualności.  

§ 2. Stopień aktualności oraz zakres niezbędnych działań wskazany został w wykonanej Ocenie aktualności Studium

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego stanowiącej załącznik do uchwały.  

§ 3. W związku ze stwierdzonym częściowym brakiem aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy

dokonać  wszystkich wymaganych prawem czynności umożliwiających podjęcie przez Radę  Miejską  w Grodkowie

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  
 
Gmina Grodków – połoŜona na terenie powiatu brzeskiego – w północno - 
zachodniej części woj. opolskiego – posiada 35 wsi oraz miasto Grodków. 
Główne funkcje gminy są następujące: 


- miasto Grodków – funkcja usługowa i przemysłowa, 
- wsie – dominująca funkcja rolnicza, która wynika z korzystnych uwarunkowań 


glebowo - przyrodniczych. 
Liczba ludności w gminie waha się od 20.206 do 19.753 osób w latach 1998 - 2009. 
Dominuje zatrudnienie w rolnictwie (ok. 44%), w przemyśle i budownictwie (ok. 26%), 
pozostałe w szeroko pojętych usługach (ok. 30%). 
 


Stopa bezrobocie w gminie na koniec 2009r. wynosiła  16,7% (2004r. – 30,2%). 
Powierzchnia uŜytków rolnych 21.848 ha (2005r.). 
 
2. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM G MINY                    
    GRODKÓW 
 
2.1 Cel opracowania, podstawa prawna 
 
Celem opracowania jest przygotowanie materiałów dla Rady Miejskiej w Grodkowie – 
do podjęcia uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stwierdza, Ŝe  „w celu oceny aktualności studium i planów miejsco-
wych  wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodaro-
waniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych  
i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń 
studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa  
w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 
miejscowego”. 
Niniejsza ocena stanowi analizę aktualności załoŜonej wizji rozwoju, przyjętych 
ogólnych kierunków rozwoju oraz przydatności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków - zwanego dalej w uproszczeniu  
„Studium...” - do prowadzenia aktywnej polityki przestrzennej. 
Zgodnie z w. cyt. art. 32 ustawy – ocenę aktualności dokonuje się na podstawie 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny postępów  
w opracowaniu mpzp z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzania lub 
zmian: 


- planów miejscowych lub 
- „Studium...”. 


Przy podejmowaniu uchwały w sprawie aktualności „ Studium...” bierze się pod 
uwagę w szczególności  aktualność problematyki, której zakres określa art. 10 ust. 1 
i 2 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a takŜe zmiany ustaw 
(art. 33) jeŜeli w ich wykonaniu zachodzi konieczność zmiany  „Studium...” gminy 
Grodków.  
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2.2 Ocena postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania   
      przestrzennego. 
Tereny wymagające opracowania planów miejscowych – określone zostały w tekście 
„Studium...”. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grodków uchwalone zostało przez Radę Miejską w Grodkowie uchwałą  
Nr XX/222/01 z dniu 26 września 2001r. 
 


W Gminie Grodków na podstawie w/w Studium zostały opracowane niŜej 
wymienione plany: 


Lp. Nazwa uchwały 
uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/374/2006 z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gnojna  
(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 24 listopada 2006r. Nr 81, poz. 2441) 


1 


uchwała Nr XXV/261/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Gnojna (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 5 marca 2009r. Nr 15, poz. 226) 
uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/375/2006 z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków  
(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 4 grudnia 2006r. Nr 84, poz. 2477) 


2 


uchwała Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Grodków (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 marca 2009r. Nr 16, poz. 245) 
uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/376/2006 z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego niektórych 
miejscowo ści gminy Grodków ( Tarnów Grodkowski, Gola Grodkowska, Lubcz, Wojsław, 
Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Nowa Wieś Mała, 
Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle, Starowice Dolne) (opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Op. z dnia 18 grudnia 2006r. Nr 92, poz. 2727) 


3 


uchwała Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych 
miejscowości gminy Grodków (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 marca 2009r.  
Nr 16, poz. 246) 


4 uchwała Nr XXI/219/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi 
komunikacji i ruchu turystycznego w rejonie w ęzła autostradowego „Przylesie” we wsi 
Młodoszowice  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 19 listopada 2008r. Nr 86, poz. 
2059) 


5 uchwała Nr XXI/220/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - 
usługowej przy ul. Krakowskiej  w Grodkowie (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia  
20 listopada 2008r. Nr 97, poz. 2068) 


6 uchwała Nr XXI/221/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalnej przy 
ul. Traugutta  w Grodkowie (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 20 listopada 2008r.  
Nr 97, poz. 2069) 


7    uchwała Nr XXI/222/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy 
Grodków - wieś Zielonkowice (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 listopada 2008r. 
Nr 90, poz. 2103) 


8 uchwała Nr XXI/223/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2008r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy 
Grodków - wieś Jaszów  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 26 listopada 2008r.  
Nr 89, poz. 2093) 
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Ponadto obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym: 


Lp. Nazwa uchwały 
1 uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXX/219/98 z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie 


zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa  
i wsi Tarnów Grodkowski  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, 
poz. 64) 


2 uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIII/239/98 z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa 
i wsi Tarnów Grodkowski  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 sierpnia 1998r.  
Nr 22, poz. 130) 


3 uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XVII/174/01 z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi 
Tarnów Grodkowski  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30 kwietnia 2001r. Nr 33,  
poz. 188) 
uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XVII/175/01 z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa 
jednorodzinnego w rejonie ulic Krakowskiej - Sienkiewicza  w Grodkowie (opublikowana  
w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 11 maja 2001r. Nr 37, poz. 236) 


4 


uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXIII/251/2002 z dnia 27 lutego 2002r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przes-
trzennego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Krakowskiej – 
Sienkiewicza (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr 28, poz. 433) 
uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XVII/176/01 z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków  
(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia  11 maja 2001r. Nr 37, poz. 237)  


5 


uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXIII/250/2002 z dnia 27 lutego 2002r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grodków (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr 28, poz. 432) 
uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XIX/196/01 z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej 
przeznaczonego na cele przemysłowo- składowo- usług owe w rejonie w ęzła 
autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op.   
z dnia 1 sierpnia 2001r. Nr 76, poz. 515) 


6 


   uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXIII/249/2002 z dnia 27 lutego 2002r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji 
gospodarczej przeznaczonego na cele przemysłowo- składowo- usługowe w rejonie węzła 
autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 
11 kwietnia 2002r. Nr 28, poz. 431) 


  uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XIX/197/01 z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie       
 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa   


  mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie i Tarnowie 
Grodkowskim (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 sierpnia 2001r. Nr 67, poz. 516) 


7 


uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXIII/248/2002 z dnia 27 lutego 2002r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzen-
nego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulicy Traugutta w Grodkowie  
i Tarnowie Grodkowskim (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr 28, 
poz. 430) 


8 uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXX/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospo-
darczej przeznaczonego na cele przemysłowo- składowo- usługowe w rejonie węzła 
autostradowego „Przylesie” we wsi Młodoszowice – tereny obsługi komunikacji i ruchu 
turystycznego  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 7 lutego 2003r. Nr 6, poz. 155) 


9 uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXX/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków- 
wieś Kolnica-  tereny usługowo- mieszkaniowe i tereny obsługi komunikacji oraz wieś 
Jeszkotle – tereny sportowo- rekreacyjne (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia  
10 lutego 2003r. Nr 7, poz. 172) 
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10 uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXX/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa rejon ul. Klubowej  
– tereny usługowo - mieszkaniowe (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 7 lutego 2003r. 
Nr 7, poz. 173) 


11 uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXX/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa  
i wsi Tarnów Grodkowski – m. Grodków ul. Krakowska  – tereny zabudowy mieszkaniowej 
(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 lutego 2003r. Nr 7, poz. 174) 


 
        


 
3. OCENA ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA    
    PRZESTRZENNEGO (MPZP) Z USTALENIAMI „STUDIUM... ”  
 
Przyjmuje się częściowy brak aktualności miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.    
Niektóre z mpzp dot. zwłaszcza obszarów wiejskich gminy – będą wymagały                      
aktualizacji w części – pod kątem wprowadzenia nowych, wnioskowych elementów 
m.in. dot. urządzeń infrastrukturalnych, obszarów chronionych, obszarów 
eksploatacji kruszyw. 
Wykaz miejscowości objętych mpzp oraz wniosków do ich aktualizacji podano                     
w tabeli nr 1. 
 
 
4. ZGODNOŚĆ AKTUALNEGO STUDIUM  z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                        
    27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  
    (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó źn. zm.)  
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Grodków zostało uchwalone pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). 
Analiza porównawcza zawartości Studium wykazała braki w wymaganym zakresie 
treściowym. Przyjmując jednak zasadniczą aktualność Studium w jego 
podstawowych załoŜeniach - co do zgodności z celami rozwoju i kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego gminy – stwierdza się jednakŜe konieczność jego 
zmiany (aktualizacji) pod kątem: 


- uzupełnienia zakresu treściowego (wprowadzenia nowego nazewnictwa  
     i nowych elementów w treści Studium wynikających z ustawy z 2003r.), 
- wprowadzenie zmian w zakresie elementów zagospodarowania, a więc zmian 


w zagospodarowaniu przestrzennym gminy powodujących utratę aktualności 
obecnie obowiązującego Studium. 
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5. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
    W TRAKCIE  ICH SPORZĄDZANIA:  
 


      1) uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIII/359/06 z dnia 28 czerwca 2006r.   
          w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 


przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w gminie Grodków (w miejsco-
wościach: Więcmierzyce, Kopice, śelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, Gola 
Grodkowska), 


  - uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr III/24/06 z dnia 28 grudnia 2006r.   
    w sprawie włączenia do zakresu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania    
    przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w gminie Grodków dodatkowych  
    terenów (dla prawidłowej eksploatacji złóŜ naleŜało przewidzieć odpowiednie  
    układy komunikacyjne na terenie eksploatowanym w powiązaniu z drogami  
    głównymi: gminną, powiatową, wojewódzką), 
 


2) uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIII/360/06 z dnia 28 czerwca 2006r.   
    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego niektórych miejcowości gminy Grodków (Więcmierzyce, Kopice,  
    śelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, GałąŜczyce, Wierzbna, Gierów, Rogów,  
    Bogdanów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, śarów).                               
 
 
 
6.  Tabela Nr 1  
Problematyka w sprawie zmian w zagospodarowaniu gminy Grodków 
 


Zmiana zagospodarowania/ sposób uwzględnienia Lp. Treść problematyki, 
zakres, obszar, 
miejscowość 


w „Studium...” w   mpzp 


1 2 3 4 
1. Wierzbna- wydobywanie 


kruszywa naturalnego, 
obszar górniczy  842 m2 


Z dotychczasowego 
RP na PE 


Uwzględnić w projekcie 
mpzp wsi Wierzbna 


2. Kopice 
Wydobywanie kruszywa 
naturalnego 
Kopice 2 


Uściślenie granic i 
poszerzenie terenu 
górniczego. 
Zmiana z RP na PE 


Uwzględnić w projekcie 
mpzp wsi Kopice 


3. śelazna 
Wydobywanie kruszywa 
naturalnego 


Uściślenie granic i 
poszerzenie obszaru 
górniczego. 
Zmiana z RP na PE 


Uwzględnić w projekcie 
mpzp wsi śelazna 


4. Opolska Dolina Nysy 
Kłodzkiej 
Obszar Natura 2000 


Wprowadzić w 
studium  
Specjalne obszary 
ochrony siedlisk 


problematyka uwzględniona 


5. Farmy elektrowni 
wiatrowej 
- preferowane rejony we 
wsi: Bąków, 
Młodoszowice, 
Wierzbnik, Jaszów, 


- określić w tekście 
moŜliwość lokalizacji 
farm we wszystkich 
miejscowościach 
gminy z wyłączeniem: 


- rezerwatów 


- potwierdzić w uchwałach 
aktualizowanych mpzp - 
moŜliwość lokalizacji farm 
wiatrowych z wyłączeniem 
terenów określonych w 
rubryce 3 oraz określenia 
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Starowice Dolne, 
Wójtowice, Jeszkotle, 
śarów, Lubcz, Wojsław 
- rejon autostrady A4    
  oraz 
- na terenach rolnych  
  zgodnie z przepisami  
  odrębnymi 


przyrody, 
- parków 


krajobrazowych 
i ich otulin, 


- obszarów 
chronionego 
krajobrazu. 


 


dopuszczalnego poziomu 
hałasu (izofona) wg rozp. 
Min. Środ. z dnia 14 
czerwca 2007r. Dz. U. Nr 
120, poz. 826 
 
 
 
 


6. Linia energetyczna 
wysokiego napięcia 
2x400kV Dobrzeń- 
Wrocław wzdłuŜ 
korytarza 
infrastrukturalnego 
autostrady A-4 


- nanieść   
  projektowaną trasę   
  wg propozycji   
  wnioskodawcy  
  wariant 1 i 2 


- art. 17 ustawy o pizp 
- wprowadzić zmiany w 
zagospodarowaniu wsi 
Młodoszowice, Przylesie 
Dolne, Wierzbnik 


7. Obwodnica m. 
Grodkowa w ciągu drogi 
woj. Nr 401 


- potwierdzić przebieg   
trasy wg wydanej 
decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 


- zmiany w  zagospoda-
rowaniu wsi Wojsław, 
Lubcz, m. Grodków oraz 
terenów inwestycyjnych  


8. Obwodnica wsi Gnojna 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 384 


- aktualizacja trasy 
przebiegu 


- aktualizacja trasy 
przebiegu, 
- zmiana w 
zagospodarowaniu wsi 
Gnojna, Zielonkowice 


9. Wnioski dot. 
ograniczonej 
problematyki – w tym 
dot. sposobu 
zagospodarowania 
pojedynczych terenów i 
działek wynikające z 
wydanych przez 
Burmistrza Grodkowa 
decyzji: 
- o warunkach 
zabudowy, 
- o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 


- uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wymagane aktualizacje w 
mpzp oraz uwzględnienia w 
projektach mpzp 


10. Kierunki zmian w 
strukturze przestrzennej 
gminy oraz w 
przeznaczeniu terenów 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art. 10 ust. 2 
ustawy 


 


11. Kierunki i wskaźniki dot. 
zagospodarowania oraz 
uŜytkowania terenów w 
tym wyłączone spod 
zabudowy 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art. 10 ust. 2 
ustawy 


 


12. Obszary oraz zasady 
ochrony środowiska i 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 
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jego zasobów ochrony 
przyrody i krajobrazu 
kulturalnego 


- wg art. 10 ust. 2 
ustawy 


13. Obszary oraz zasady 
ochrony dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art. 10 ust. 2 
ustawy 


 


14. Kierunki rozwoju 
systemów komunikacji i 
infrastruktury 
technicznej 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


 


dot. m.in. farm wiatrowych, 
dróg obwodowych, linii 
energetycznych WN 


15. Obszary rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu 
lokalnym i 
ponadlokalnym 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


dot. celów ponadlokalnych: 
- lokalizacja zgodnie z 
ustaleniami planu 
zagospodarowania 
województwa oraz 
programami realizacji celów 
publicznych o znaczeniu 
krajowym.  


16. Obszary, dla których 
obowiązkowo naleŜy 
sporządzić  mpzp w tym 
obszary wymagające 
scaleń i podziału 
nieruchomości, a takŜe 
obszary rozmieszczenia 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaŜy 
powyŜej 2000m2 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


dot. terenów inwestycyjnych 
w sąsiedztwie drogi 


obwodowej m.Grodkowa 


17. Obszary, dla których 
wymagane będzie 
postępowanie dot. 
zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolne 
i nieleśne 
 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


dot. terenów inwestycyjnych 
w miejscowościach Lubcz i 


Wojsław 


18. Kierunki i zasady 
kształtowania rolniczej i 
leśnej przestrzeni 
produkcyjnej 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art.10 ust. 2 
ustawy 


 


19. Obszary naraŜone na 
niebezpieczeństwo 
powodzi i osuwania mas 
ziemnych 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art.10 ust. 2 
ustawy 


 


20. Obszary dla których 
wyznacza się w złoŜu 
kopalin filar ochronny 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


uwzględnić  w projektach 
mpzp wsi śelazna, Osiek 
Grodkowski, Głębocko, 


Wierzbna i Kopice 
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21. Obszary pomników 
zagłady i ich stref 
ochronnych oraz 
ograniczenie w tym 
działalności gospod. 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


 


22. Obszary wymagające 
przekształceń, 
rehabilitacji i rekultywacji 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art.10 ust. 2 
ustawy 


 


23. Granice terenów 
zamiennych i ich stref 
ochronnych 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art.10 ust. 2 
ustawy 


 


24. Inne obszary 
problemowe w 
zaleŜności od uwar. i 
potrzeb zagospodarow. 
występujących na 
terenie gminy. 


uwzględnić w pełnym 
zakresie 


- wg art.10 ust. 2 
ustawy 


 


 
 
7. WIELOLETNI  PROGRAM  SPORZĄDZANIA  MPZP  
Z uwagi na priorytetowe przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gm. Grodków 
wnioskuje się o pilne przystąpienie w pierwszej kolejności do sporządzenia zmiany - 
aktualizacji Studium, a następnie do zmian mpzp wg niŜej podanego harmonogramu: 
 


Tabela Nr 2  
Harmonogram zmian MPZP 
 


Lp. MPZP 
  


Przyczyny zmiany  Proponowany 
termin przystąpie-
nia do zmiany 


1. wsi: 
Młodoszowice, 
Wierzbnik, 
Przylesie Dolne 


- wprowadzenie linii 400 kV – 
zadanie ponadlokalne 


na podstawie 
odrębnej analizy 
sporządzonej przed 
przystąpieniem do 
zmiany planu 


2. wsi Wierzbna ustalenie obszaru górniczego   -II- 
3.  wsi śelazna, 


Kopice  
poszerzenie obszaru górniczego   -II- 


4. miasta Grodków, 
wsi Gnojna, 
Zielonkowice,  
Wojsław, Lubcz 


wprowadzenie obwodnicy wg 
wydanych pozwoleń na budowę  


-II- 


5.  Pozostałe plany  złoŜone wnioski -II- 
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