
 

UCHWAŁA NR XXII/207/16 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części terenu wsi Młodoszowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 788 z późn. zm.1)), w związku z uchwałą nr XVI/140/16 Rady Miejskiej 

w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice, Rada Miejska w Grodkowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice  

w granicach określonych na rysunku planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków przyjętego uchwałą nr XX/222/01 Rady Miejskiej  

w Grodkowie z dnia 26 września 2001 r. oraz zmienionego uchwałą nr XLIV/348/14 Rady Miejskiej w Grodkowie  

z dnia 4 czerwca 2014 r. 

§ 2.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice 

zwany w dalszej części uchwały planem. 

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na załączniku graficznym nr 1 uchwały stanowiącym jej 

integralną część. 

3. Załącznikami uchwały są również: 

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem, jako granica obowiązywania ustaleń planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

                                                      
1) poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579 
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4) symbole określające podstawowe funkcje terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny. 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) podstawowym przeznaczeniu terenu (funkcji podstawowej) – należy przez to rozumieć przeznaczenie 

terenu, które dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

2) dopuszczalnym przeznaczeniu terenu (funkcji dopuszczalnej) – należy przez to rozumieć alternatywne 

przeznaczenie w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełniające podstawową funkcję tego terenu; 

3) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków funkcji podstawowej i dopuszczalnej; 

4) wysokości budynków – należy przez to rozumieć wysokość określoną we właściwych warunkach 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

5) usługach – należy przez to rozumieć usługi: handlu, gastronomii, rzemiosła, zdrowia, kultury, finansowe, 

administracyjne (biura), łączności i telekomunikacji, hotelarskie (hotele, motele), zakwaterowania 

turystycznego, sportu i rekreacji oraz inne usługi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej 

wraz z obiektami i urządzeniami obsługującej infrastruktury technicznej; 

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

7) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia 

pełniące funkcję usługową lub dopełniającą rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. 

Tereny o różnym przeznaczeniu oznaczono na rysunku planu następującymi symbolami: 

1) P,S,U – tereny o podstawowym przeznaczeniu terenu dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz dopuszczalnym przeznaczeniu pod tereny zabudowy usługowej; 

2) Zi – o podstawowym przeznaczeniu pod teren zieleni izolacyjnej; 

3) KDg – tereny o podstawowym przeznaczeniu pod poszerzenie drogi publicznej klasy głównej; 

4) KDl – tereny o podstawowym przeznaczeniu pod poszerzenie drogi publicznej klasy lokalnej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P,S,U ustala się następujące zasady, parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy minimum 0,2; maksimum 0,8; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 20% powierzchni działki; 

4) nakazuje się maksymalną wysokość budynków do 12,00 m; 

5) dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 10° lub/i dachy łupinowe; 

6) dopuszcza się punktowe budowle wysokie (urządzenia technologiczne, kominy) do wysokości 20,00 m 

wynikającej z potrzeb technologii inwestycji; 

7) nakazuje się zapewnienie stałych miejsc do parkowania dla samochodów ciężarowych i samochodów 

osobowych w granicach terenu według wskaźnika minimum 4 miejsca do parkowania dla samochodów 

osobowych na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków usług lub 0,3 miejsca na 1 zatrudnionego  

na terenach produkcyjnych; w tym 5% miejsc dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 

lokalizowanych w bezpośredniej bliskości wejść ogólnodostępnych do budynku usługowego lub 

produkcyjnego; 
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8) nakazuje się ograniczenie ponadnormatywnego uciążliwego oddziaływania działalności produkcyjnej  

i usługowej do granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania; 

9) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

z wyjątkiem przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną; 

10) nakazuje się wprowadzenie zieleni urządzonej na niezagospodarowanej części terenu; 

11) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

12) dopuszcza się przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej na linię podziemną;  

w przypadku utrzymania napowietrznej linii elektroenergetycznej nakazuje się uwzględnienie pasa 

technologicznego o szerokości i zasadach użytkowania wynikających z przepisów odrębnych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Zi ustala się następujące zasady, parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej, w tym zimozielonej o charakterze ekranująco-

izolującym; 

2) zakazuje się zabudowy; 

3) nie ustala się powierzchni biologicznie czynnej; 

4) dopuszcza się realizację sieci i punktowych urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDg ustala się: 

1) szerokość pasa terenu (na poszerzenie drogi) 7,0 m, jak na rysunku planu; 

2) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań; 

3) dopuszcza się chodnik, ścieżkę rowerową, elementy wyposażenia drogi, lokalizację przyłączy prostopadle 

do jezdni; 

4) teren wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDl ustala się: 

1) szerokość pasa terenu (na poszerzenie drogi) 9,0 m, jak na rysunku planu; 

2) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań; 

3) dopuszcza się chodnik, ścieżkę rowerową, elementy wyposażenia drogi, lokalizację przyłączy prostopadle 

do jezdni; 

4) teren wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

Zakazuje się stosowania ogrodzeń prefabrykowanych betonowych oraz ogrodzeń pełnych. 

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych i technologicznych indywidualnych wysokosprawnych 

urządzeń grzewczych; 

2) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami szczególnymi zakładając ich minimalizację  

i segregację; 

3) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników wybieralnych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej; 

4) wody opadowe zanieczyszczone należy odprowadzać do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, przy 

czym z jezdni i utwardzonych parkingów po ich uprzednim podczyszczeniu, wody opadowe niezanieczyszczone 

dopuszcza się odprowadzać do gruntu (studzienki chłonne, zbiorniki koszowe, oczka wodne); 

5) zakazuje się odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków bytowych bezpośrednio do gruntu i rowów; 

6) nakazuje się stosowanie urządzeń techniczno-technologicznych minimalizujących oddziaływanie na środowisko 

i sąsiednią zabudowę; 
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7) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i materiałów 

powodujących wtórne pylenie, substancji ropopochodnych, mogących powodować zanieczyszczenia gruntu 

i wód gruntowych; 

8) obszary objęte planem znajdują się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej 

części wód powierzchniowych (JCWP) „Psarski Potok”, o kodzie PLRW600016334659 stanowiącej część 

scalonej części wód kanał przerzutowy Nysa - Oława (SO0918), które podlegają ochronie, o której mowa  

w § 12 pkt 1. 

§ 9. Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) w granicach obszaru objętego planem nie udokumentowano występowania stanowisk archeologicznych, 

zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, zabytków nieruchomych wpisanych  

do rejestru zabytków, a także dóbr kultury współczesnej, wymagających określenia zasad ich ochrony; 

2) zasady postępowania w przypadku odkrycia (w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych) 

przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkiem, określają przepisy odrębne. 

§ 10. Na obszarze objętym planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ww. 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego nie formułuje 

się ustaleń dotyczących wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania. 

§ 11. Zasady ochrony krajobrazu: 

1) nakazuje się kształtować zieleń niską i wysoką w oparciu o rodzime gatunki roślin; 

2) zakazuje się stosowania na elewacjach budynków kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących. 

§ 12. Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

1) nakazuje się uwzględnienie ustaleń wynikających z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry” zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. 2011.40.451) dla jednostek 

planistycznych gospodarowania wodami, o których mowa w § 8 pkt 8; 

2) na terenie objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie 

przepisów odrębnych. 

§ 13. W granicach obszarów objętych ustaleniami planu nie występują tereny wymagające określenia 

sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania. 

§ 14. Ustalenia dot. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości; 

2) ustala się minimalną szerokość frontu działki na 25,00 m; 

3) ustala się minimalną powierzchnię działki na 2000 m2; 

4) nakazuje się zachowanie kąta 90º dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku  

do pasa drogowego ze zjazdem, z dopuszczalną tolerancją ±10º; 

5) dopuszcza się działki o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 2 i 3 na cele infrastruktury technicznej, 

komunikacyjne, na cele publiczne i w przypadku regulacji sytuacji prawno-własnościowej nieruchomości. 

§ 15. W granicach planu nie występują tereny wymagające określenia odrębnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

§ 16. Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Ustala się następujące zasady: 

1) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z przylegającej drogi publicznej KDl (droga powiatowa  

nr 1502 O Młodoszowice-Brzeg) stanowiącej wraz z drogą KDg (droga wojewódzka nr 401 Brzeg-Pakosławice) 

zewnętrzny układ komunikacyjny; 

2) drogi publiczne KDg i KDl przeznacza się do modernizacji i rozbudowy poprzez ich poszerzenie wg rysunku 

planu i ustaleń zawartych w § 6 ust. 3 i 4; 
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3) dopuszcza się możliwość wydzielenia ciągów pieszych oraz dróg wewnętrznych w ramach ustalonego 

przeznaczenia terenu o parametrach odpowiadającym parametrom dróg pożarowych ustalonych  

w przepisach odrębnych o szerokości jezdni nie mniejszej niż 6,0 m; 

4) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego; 

5) ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe należy odprowadzać za pośrednictwem wiejskiej sieci kanalizacyjnej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) dopuszcza się wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej o mocy nieprzekraczającej 100 kW; 

8) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, w tym stacji transformatorowych; 

9) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności, których lokalizacja odbywać się będzie  

na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

10) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 17. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych 

planem w wysokości 30%. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady 

Jadwiga Demska 
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Załącznik nr 1

do uchwały nr XXII/207/16

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 21 grudnia 2016 r.
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXII/207/16 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza Grodkowa o niezgłoszeniu uwag do projektu planu wyłożonego 

do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr XXII/207/16 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Grodkowie rozstrzyga, co następuje: 

1. Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi 

Młodoszowice nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą 

do zadań własnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym planem odstępuje się od rozstrzygnięcia 

o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania. 
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