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1. WSTĘP. 

1) uchwała Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr XXXVI/206/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Niemodlin, 

2) ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1945 ze zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1232), 

4) ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 650, z późn. zm.), 

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161), 

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396), 
7) ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2081), 

8) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), 

9) ustawa z dnia  14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 21) 

10) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z późn. zm.), 

11) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614), 

12) ustawa z dnia  9 czerwca 2011 roku  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019r., poz. 868), 

13) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016r., poz.124). 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Zadaniem opracowania jest określenie istniejących uwarunkowań rozwoju oraz zasadniczych celów rozwoju, które w 

zakresie kierunków i zasad realizacji wynikają z przyjętej polityki przestrzennej wynikającej z dokumentów 

strategicznych oraz możliwości rozwoju Gminy. 

 MATERIAŁY WYJŚCIOWE  I LITERATURA. 

1) Zmiana studium zatwierdzona uchwałą nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 

2011roku.wraz ze zmianą  z dnia 14.02.2014 r. 

2) Ocena aktualności przyjęta uchwałą Nr XXVIII/166/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 września 

2016r. 

3) Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa 

Opolskiego, 

4) „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK), przyjęta Uchwałą Rady Ministrów Nr 

239 z dnia 13 grudnia 2011r.  

5) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego uchwalony przez Sejmik Województwa 28 

września 2010 uchwałą Nr XLVIII/505/10 zmieniony uchwałą nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., 

6) Strategia Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025 przyjęta uchwałą Nr XIX/87/15 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie dnia 26 listopada 2015r. 

7) Program ochrony środowiska dla gminy Niemodlin na lata 2016-2026 

8) Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Niemodlin na lata 2015-2018, 

9) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 – 2026, 

10) Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023 

11) Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe do 2031 roku, 

12) Koncepcja programowa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Niemodlin, 

13) Opracowanie ekofizjograficzne miasta Niemodlin, opracowane pod kierunkiem dr Krzysztofa Badory, Opole 

2007 r., 

http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/gdos/Ustawa.pdf
http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/gdos/Ustawa.pdf
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14) Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin z 

wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych, opracowane pod kierunkiem dr Krzysztofa Badory, 

Opole 2002 r., 

15) Aneks do opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Niemodlin opracowany przez Bartłomieja Zięba, 

Niemodlin 2017r., 

16) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin, 

17) Rejestry decyzji o wzizt 2008-2016., 

18) Program ochrony środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2016-2020. 
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2. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU. 

Gmina Niemodlin leży w centralno-zachodniej części Województwa Opolskiego. Zajmuje zachodnią część 

powiatu opolskiego. Od północy graniczy z gminą Lewin Brzeski, od północnego-zachodu z gminą Olszanka, od 

południa z gminą Łambinowice, od południowego wschodu z gminą Tułowice, od południowego zachodu z gminą 

Skoroszyce, od zachodu z gminą Grodków i od wschodu z gminą Dąbrowa. W pobliżu gminy znajdują się znaczące 

ośrodki regionalne, takie jak Brzeg, Nysa i Krapkowice. 

 

Przez północną część gminy, w kierunku wschód-zachód, przebiega autostrada A4, za miejscowością Sosnówka, 

w sołectwie Prądy, znajduje się zjazd z autostrady A4. Głównym ośrodkiem w gminie jest miasto Niemodlin, 

usytuowane przy trasie 46, prowadzącej z Opola do Nysy i dalej w stronę Sudetów (do Kłodzka i przejść granicznych 

z Republiką Czeską: Kudowa Zdrój, Boboszów).  Znajduje się ono w odległości ok. 20 km na zachód od Opola oraz 

ok.70 km na południowy wschód od Wrocławia. 

Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Nysa Kłodzka, po wschodniej stronie gminy płynie rzeka Ścinawa 

Niemodlińska, prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. 

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 170,11 km
2
, z miastem 183,22 km

2
, co stanowi ok. 1% powierzchni powiatu 

opolskiego. W gminie znajduje się 27 sołectw. W skład gminy wchodzi miasto Niemodlin będące siedzibą Gminy 

oraz następujące wsie:  

1) Brzęczkowice, 

2) Gościejowice, 

3) Góra, 

4) Grabin, 

5) Gracze, 

6) Grodziec, 

7) Grodziec Drugi, 

8) Jaczowice, 

9) Jakubowice,  

10) Krasna Góra,  

11) Lipno,  

12) Magnuszowice, 

13) Magnuszowiczki, 

14) Michałówek, 

15) Molestowice, 

16) Piotrowa,  

17) Radoszowice, 

18) Rogi, 

19) Roszkowice, 

20) Rutki,  

21) Rzędziwojowice, 

22) Sady,  

23) Sarny Wielkie, 

24) Szydłowiec,  

25) Tarnica, 

26) Tłustoręby, 

27) Wydrowice, 

28) Sosnówka,  

a także dwa przysiółki Mała Góra i Gościejowice Małe 
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Gmina Niemodlin leży w krainie geograficznej, zwanej Równiną Niemodlińską, w samym centrum dużego 

kompleksu leśnego, jednego z największych na Opolszczyźnie - Borów Niemodlińskich. Równina Niemodlińska to 

obszar pomiędzy doliną Nysy Kłodzkiej na zachodzie i Białej na południowym - wschodzie, graniczący na południu z 

Płaskowyżem Głubczyckim. Powierzchnia gminy przypomina krajobrazowo płaskowyż. Również  przeważają uprawy 

rolne, a sieć wodna jest bardziej rozwinięta, a obszar równinny jest bardziej zalesiony. Doliny rzeczne są płytsze, 

szersze i często lekko podmokłe. Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu Gminy Niemodlin 

charakteryzuje się znaczącą ilością terenów zalesionych oraz stosunkowo niewielkim areałem gleb chronionych 

wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej oraz w północno-wschodniej części gminy. Sieć osiedleńcza gminy obejmuje jedno małe 

miasto Niemodlin, średniej wielkości wieś Gracze o funkcji rolniczo-przemysłowej (wydobycie i przeróbka kamienia) 

oraz ponad dwadzieścia mniejszych wsi o funkcji rolniczej. Część terenów przeznaczona jest na zbiorniki wodne, 

usytuowane przeważnie w sąsiedztwie lasów.  

Dotychczasowe uzbrojenie terenu obejmuje sieć wodociągową (wodociąg Niemodlin, Gracze, Michałówek i 

Roszkowice). Odprowadzanie ścieków w gminie Niemodlin odbywa się przez dwa systemy kanalizacji zbiorczej wraz 

z oczyszczaniem ścieków w Niemodlinie i Graczach. 

3. STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ład przestrzenny jest to „takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – 

estetyczne”. 

Aktualnie pomiędzy poszczególnymi funkcjami oraz kierunkami aktywności gospodarczej w gminie występują 

dysproporcje i konflikty. Przede wszystkim dotyczą one funkcji związanych z działalnością człowieka oraz 

wymogami środowiska przyrodniczego i kulturowego, dlatego niezbędna jest ochrona środowiska, poprzez działania 

takie, jak np. uzupełnienie sieci kanalizacji na terenie całej gminy, uporządkowanie gospodarki odpadami, 

wprowadzenie systemu zadrzewień śródpolnych, wprowadzenie programu rewaloryzacji zabytkowych obiektów 

i zespołów na terenie gminy. 

Ochrona ładu przestrzennego dotyczy szczególnie zachowania tożsamości kulturowej, zarówno w aspekcie 

urbanistycznym, jak i architektury historycznych obiektów, charakterystycznych dla gminy Niemodlin. 

Istnieje także potrzeba prowadzenia działań zmierzających do uporządkowania polityki przestrzennej w gminie, 

w aspekcie kompozycji i estetyki. Uporządkowanie struktury przestrzennej oraz wprowadzenie jasnych zasad 

zabudowy terenów wiejskich oraz miejskich w Niemodlinie powinno poprawić estetykę i wizerunek poszczególnych 

miejscowości. 

Szczególne znaczenie przypadnie polityce społeczno – gospodarczej gminy. Aktualnie ważną funkcją jest w 

gminie rolnictwo, co wynika z uwarunkowań przyrodniczych i glebowych. Obecnie preferowane są gospodarstwa 

duże, dlatego część małych gospodarstw zmieni funkcję z zagrodowej na mieszkalną. Wiąże się to również z 

ograniczeniem miejsc pracy w rolnictwie.  

4. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, 

WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA, 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBAZU KULTUROWEGO. 

 Rzeźba terenu i budowa geologiczna. 

Rzeźba terenu gminy Niemodlin jest wynikiem zachodzących tu niegdyś procesów tektonicznych, 

wulkanicznych, glacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i akumulacji rzecznej, a także działalności człowieka. 

Występujące tak licznie i z silnym natężeniem procesy geomorfologiczne doprowadziły do powstania bardzo 

zróżnicowanego rysu geomorfologicznego obszaru gminy, który jest jej dużym walorem przyrodniczym. Rzutuje to na 

silne zróżnicowanie walorów florystycznych i faunistycznych, a także na predyspozycje różnych terenów do 

organizacji poszczególnych funkcji rozwoju. 
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Najwyżej położone obszary w gminie zlokalizowane są w jej południowo-zachodniej części, gdzie w okolicach 

Grabina wysokości bezwzględne sięgają 220 m n.p.m. Najniżej położone tereny znajdują się w dolinie Ścinawy 

Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej, przy granicy z gminą Lewin Brzeski – ok. 148 m n.p.m. Różnica wysokości 

bezwzględnych na terenie wynosi, więc ok. 72 m. 

Na obszarze gminy Niemodlin wyróżnić można tereny o różnym typie morfologicznym rzeźby: 

1) Dolina Nysy Kłodzkiej – jest to szeroka, wyraźnie wcięta w obszary wysoczyzn rynna erozyjna, w dnie 

zasypana aluwiami holocenu, na skrzydłach uformowana w postaci sąsiadujących z aluwiami płaskich 

terasów plejstoceńskich, a następnie stromej krawędzi denudacyjnej. Na niektórych obszarach holoceńskie 

terasy zalewowe graniczą bezpośrednio z wniesieniami Wału Niemodlińskiego (okolica Tłustoręb i 

Radoszowic). W północnej części gminy, od wysokości Radoszowic, rzeka wykorzystała w przepływie 

rozległe obniżenie tektoniczne. Od tego miejsca na północ krawędzie doliny nie są już tak wyraziste jak na 

wysokości Krasnej Góry, Tłustoręb czy Tarnicy. 

2) Dolina Ścinawy Niemodlińskiej – jest to stosunkowo szeroka, jak na wielkość rzeki, płaska w dnie dolina o 

niewielkich deniwelacjach terenu w części przy korytowej i miejscami dużych na jej skarpach. Rynna doliny 

jest łatwa do zidentyfikowania, zwłaszcza w południowej i centralnej części gminy, m.in. w okolicach 

Szydłowca i Przechodu ma założenia tektoniczne.  

3) Wał Niemodliński – jest to szeroki do 10 km, wyniesiony w stosunku do przyległych dolin o ok. 30-60 m wał, 

zbudowany z przed plejstoceńskich piasków i żwirów oraz nałożonych plejstoceńskich kemów, ozów i 

utworów moreny dennej, powstałych w wyniku wytopienia się lodowca odrzańskiego. Zajmuje większą część 

obszaru gminy (na zachodzie i w centrum). Część wierzchowinowa wału jest falista, a na terenach leśnych 

również pagórkowata. Wysoczyzna wodnolodowcowa – położona jest we wschodniej części gminy, powstała, 

jako wynik nałożenia procesów tektonicznych i glacjalnych w okresie ustępowania lądolodu zlodowacenia 

odrzańskiego. Porozcinana jest niewielkimi dolinkami prawostronnych dopływów Ścinawy Niemodlińskiej. 

Ostańce denudacyjne trzeciorzędowych wulkanów – położone są na południe od Graczy i wyniesione o ok. 30 

m w stosunku do położonego na północy obniżenia. Mają charakter twardzieli zbudowanych z odpornych na 

denudację skał bazaltowych. 

 

Rysunek 1 Zarys struktury rzeźby gminy Niemodlin i terenów przyległych. 

 
1. Terasy denne niższe, 2. Terasy denne wyższe, 3. Stożki napływowe, 4. Wyraźne krawędzie erozyjne, 5. Ostańce 

erozyjne, 6. Płaskie dna obniżeń różnej genezy, 7. Obszary denudowanych wysoczyzn. 
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Charakterystyczną cechą wymienionych powyżej stref jest ich południkowe rozmieszczenie z wyjątkiem 

garbu ostańca wulkanicznego. 

W strukturze rzeźby gminy Niemodlin dominują wysoczyzny morenowe oraz akumulacji wodnolodowcowej, 

denudowane, w tym równiny sandrowe i formy kemowe (Pawlak 1997). Ten typ rzeźby występuje między dolinami 

Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej oraz w skrajnej wschodniej części. Drugi pod względem udziału 

powierzchniowego typ stanowi rzeźba równinna terasów akumulacyjnych i erozyjno-denudacyjnych. Obszar 

charakteryzujący się tym typem rzeźby, położony jest na zachód od holoceńskiej doliny Ścinawy w obrębie 

dzisiejszych stawów Zofia, Loża, Olszowy oraz na wschód od doliny, w obrębie doliny Wytoki i kompleksu Stawów 

Niemodlińskich. Trzeci z typów rzeźby występujących w gminie, to rzeźba holoceńskich dolin rzecznych Ścinawy 

Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej. Ten typ obejmujący płaskie terasy akumulacyjne, wyraźnie kontrastuje 

z poprzednimi. 

  Charakterystyczną cechą rozmieszczenia głównych typów rzeźby w gminie Niemodlin jest ich południkowe 

ułożenie – podobne do tego, które występowało w rozmieszczeniu głównych obszarów morfologicznych.  

 Do form geomorfologicznych, reprezentowanych na terenie gminy i stanowiących jej dużą atrakcję 

przyrodniczą, zaliczyć można: 

 twardziele wulkaniczne, 

 wydmy, 

 ozy, 

 doliny rzeczne, 

 kemy i terasy kemowe, 

 torfowiska. 

Uzupełnieniem bogactwa naturalnych form rzeźby gminy Niemodlin i dodatkowym czynnikiem różnicującym ją, 

są wytwory działalności człowieka, a zwłaszcza górnictwa odkrywkowego. W gminie wyróżnia się kilka obszarów 

intensywnych zmian powierzchni ziemi, związanych z górnictwem odkrywkowym. Największy z nich zlokalizowany 

jest w okolicach Graczy, Molestowic i Rutek, gdzie na dużą skalę eksploatuje się bazalty. Obszar ten jest jednym z 

ciekawszych pod względem naukowym i dydaktycznym terenów regionu, na których można się zapoznać z rzadkimi 

formami budowy geologicznej, m.in. wychodnie wulkanitów w powiązaniu z tworami wapiennymi. 

 Charakter rzeźby określonego terenu stwarza uwarunkowania sprzyjające lub niesprzyjające rozwojowi 

zabudowy. Na terenie gminy Niemodlin formami geomorfologicznymi o niekorzystnych uwarunkowaniach do 

zabudowy są: 

 tereny den dolin rzecznych w obrębie holoceńskich teras zalewowych, 

 tereny torfowisk na obszarach poza dolinnych, 

 tereny stromych krawędzi denudacyjnych rzek,  

 tereny stromych stoków wydm, ozów i kemów, 

 tereny stoków z rumoszami i glinami deluwialnymi. 

 

 Miasto i gmina Niemodlin należą do jednostki morfologicznej zwanej Równiną Niemodlińską. Jest to obszar 

ciągnący się od doliny Nysy Kłodzkiej do Odry. W rzeźbie terenu dominują tu wysokie wały kemowe (Wały 

Niemodlińskie), wyniesione do wysokości 220 m n.p.m. Szerokie płaskodenne doliny cieków na tym obszarze 

odsłaniają podłoże moreny dennej. Istnieją tu liczne stawy hodowlane. Piaszczysto-żwirowe wały kemowe porastają 

zwarte kompleksy leśne. 

 Surowce naturalne. 

Złoża występujące na terenie gminy Niemodlin: 

 NIEMODLIN II  

a)  położenie Sady (8, 9), 

b) kopalina: surowce ilaste ceramiki budowlanej, ił i piasek schudzający, 

c) eksploatacja zaniechana w 1993 r., 

 GRACZE  
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a) położenie Sarny Wielkie (7), 

b) kopalina: złoże kruszywa naturalnego  piasek ze żwirem, 

c) udokumentowane zasoby geologiczne, 

d) nieeksploatowane. 

 NIEMODLIN (WESELE) 
a) położenie Niemodlin (5,6), 

b) kopalina: surowce ilaste ceramiki budowlanej, 

c) eksploatowane, 

 GRACZE  
a) położenie Molestowice (2, 3, 4), 

b) kopalina: kamienie drogowe i budowlane, bazalt, 

c) złoże zagospodarowane, znajduje się w obszarze i na terenie górniczym Gracze II, 

 AMERYKA  
a) położenie złoża Rutki (1), 

b) kopalina bazalt, 

c) w ramach złoża Ameryka znajduje się obszar Pole Gracze II, 

d) nieeksploatowane. 

 MOLESTOWICE (10) 
a)  położenie złoża Molestowice, 

b) kopalina kruszywa naturalne, 

c) złoże rozpoznane częściowo, 

 GRABIN 5/1 Odra 

a) położenie brak wyznaczonej dokładnej granicy złoża, 

b) kopalina wody lecznicze - wodorowęglanowe szczawy, 

c) złoże nieeksploatowane, 

 SARNY 

a) położenie  Sarny Wielkie, 

b) kopalina – kruszywa naturalne, 

c) złoże  nieeksploatowane. 

 

 Wielkość i jakość zasobów wodnych. 

 Wody powierzchniowe. 

System hydrograficzny gminy Niemodlin jest bardzo bogaty i przestrzennie zróżnicowany. Obok obszarów o 

dużym zagęszczeniu cieków i towarzyszących im kompleksów stawów występują również tereny pozbawione sieci 

rzecznej.  

Analizowany obszar w całości należy do zlewni Nysy Kłodzkiej, która to rzeka stanowi zachodnią granicę 

gminy. W sieci hydrograficznej wyróżnia się 2 główne osie przebiegające w układzie zbliżonym do S-N, które 

stanowią Nysa Kłodzka i jej dopływ Ścinawa Niemodlińska. Wododział obu zlewni częściowych przebiega po 

wyniesieniach Wału Niemodlińskiego wzdłuż osi Jakubowice – Roszkowice- Rogi - Rutki – Radoszowice. Większa 

część gminy należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej, która przecina swym korytem gminę w części wschodniej 

i centralnej. 

Gęstość sieci rzecznej na terenie gminy jest bardzo zróżnicowana. Na zachodzie, na wyniesionym 

wododziałowym Wale Niemodlińskim osiąga średnią wartość 0,5 – 0,75 km/km
2
, przy czym niektóre tereny są jej 

całkowicie pozbawione. W dolinie Ścinawy Niemodlińskiej, a w szczególności w okolicach Stawów Tułowickich, 

gęstość sieci rzecznej należy do jednych z największych w województwie. Dochodzi ona tu do 1,75 – 2,00 km/km
2
. 

Wysoki wskaźnik dla tych terenów wynika z dużego zagęszczenia cieków łączących poszczególne stawy. 

Dla porównania przeciętna gęstość sieci rzecznej regionu opolskiego kształtuje się w granicach 0,75 – 1,00 km/km
2
. 

Największa pod względem wielkości rzeka gminy Niemodlin – Nysa Kłodzka jest rzeką graniczną. Wpływa na 

analizowany obszar ok. 4 km na południe od Krasnej Góry, przepływa na północ i opuszcza jego granice w okolicach 

Ptakowic (gmina Lewin Brzeski). 
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Istotnym uzupełnieniem sieci rzecznej w systemie hydrologicznym gminy są stawy położone w północno – 

wschodniej (Stawy Niemodlińskie) i południowej części (Stawy Tułowickie). 

Pozostałe wody stojące na terenie opracowania związane są z mniejszymi kompleksami stawów, (np. w dolinie 

niewielkiego cieku między Szydłowcem i Niemodlinem – 6 stawów, pojedyncze stawy w Brzęczkowicach, koło 

Krasnej Góry i Grabina) oraz z wyrobiskami surowców mineralnych. 

Oprócz stawów stojące wody powierzchniowe gminy reprezentowane są przez starorzecza Nysy Kłodzkiej i 

Ścinawy Niemodlińskiej o powierzchniach jednostkowych do 1ha.  

Istotną cechą reżimu hydrologicznego gminy są torfowiska niskie i tereny trwale podmokłe. Tereny 

torfowiskowe i trwale podmokłe zajmują największe powierzchnie w dolinach rzecznych oraz w sąsiedztwie stawów. 

Torfowiska gminy Niemodlin w większości należą do typu torfowisk niskich, związanych z przepływem płytkich wód 

podziemnych przy ciekach powierzchniowych. Miąższość torfu nie przekracza 2,5 m. Zlokalizowane są one głównie 

na obszarach leśnych. Charakterystyczną cechą torfowisk jest duża wrażliwość wysoce wysublimowanego reżimu 

hydrologicznego. Obecny reżim hydrologiczny większości torfowisk gminy został zdegenerowany przez melioracje, 

których celem było przywrócenie terenów dla potrzeb upraw leśnych. Przesuszenie zawodnionych torfów powoduje 

uruchomienie procesu murszowienia i bezpłomieniowego spalania. Procesy te w ciągu kilkudziesięciu lat mogą 

zmniejszyć warstwę torfu o miąższości kilku metrów do kilkunastu centymetrów. Tylko niewielka część dużych 

niegdyś obszarów torfowiskowych gminy posiada charakter zbliżony do naturalnego. Potwierdzają to badania 

florystyczne i faunistyczne, wskazujące znaczne zubożenie w obrębie biocenoz torfowiskowych.
 
 

Dla istniejących oraz planowanych cieków wodnych i innych wód powierzchniowych obowiązuje zachowanie 

warunków wynikających z ustawy Prawo wodne. Należy pozostawić wzdłuż wszystkich naturalnych i sztucznych 

cieków wodnych, wolnych od zabudowy pasów terenów o szerokości min 5 m licząc od górnej krawędzi brzegu cieku 

w celu umożliwienia administratorom cieków wykonywanie prac remontowo-administracyjnych. 

Stan- potencjał ekologiczny rzeki Ścinawy Niemodlińskiej uznany jest, jako dobry natomiast stan- potencjał 

ekologiczny rzeki Nysy Kłodzka na odcinku w gminie Niemodlin określony jest, jako słaby, przy czym jej stan 

chemiczny jest dobry. 

 Wody podziemne. 

Gmina Niemodlin położona jest w opolskim regionie hydrogeologicznym z głównymi poziomami wód 

podziemnych w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Poniżej występują wody szczelinowo – porowe w utworach górno 

kredowych, przy czym najważniejszy poziom górno kredowy – cenomański nie jest eksploatowany. 

Ogółem na terenie miasta i gminy Niemodlin eksploatowanych jest 13 ujęć wód podziemnych, w tym 

przeważającą większość stanowią ujęcia wód z utworów czwartorzędowych. Wody podziemne z utworów górnej 

kredy eksploatowane są dwoma ujęciami na terenie miasta Niemodlin, natomiast z utworów czwartorzędowych 

jedynym ujęciem w Graczach. 

Na obszarze gminy Niemodlin poziom użytkowy czwartorzędu ma znaczenie podrzędne, lokalne. Związany jest z 

utworami piaszczystymi i żwirowymi pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego i lodowcowego. Miąższość 

osadów czwartorzędu w tym rejonie jest bardzo zmienna, średnio wynosi kilka metrów. W dolinach rzek Nysy 

Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej rośnie do 20 – 30 m. Na wysoczyźnie poza dolinami rzek, osadów czwartorzędu 

brak całkowicie lub mają bardzo małą miąższość, a od powierzchni terenu występują utwory trzeciorzędowe lub 

kredowe (koniak), których warstwy zawodnione są pierwszym poziomem użytkowym. 

Na przeważającej części równiny Niemodlińskiej zwierciadło wody w utworach czwartorzędowych ma charakter 

swobodny, zalegając na głębokości od 2 do 15 m ppt. Zasięg wód naporowych ma charakter lokalny i związany jest z 

pojawieniem się płatów glin morenowych w obrębie utworów piaszczystych. Generalnie spływ wód 

czwartorzędowych następuje w kierunku dolin rzek Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej, a także mniejszych 

cieków rozcinających wysoczyznę. Wydajności studni na wysoczyźnie są na ogół niewielkie i wynoszą kilkanaście 

m
3
/h. Parametry hydrogeologiczne ujętych warstw wodonośnych bardzo zmienne, na ogół niskie.   

Na obszarze gminy Niemodlin pierwszym użytkowym piętrem wodonośnym są utwory piaszczyste trzeciorzędu. 

Występowanie wód piętra trzeciorzędowego związane jest z przewarstwieniami piaszczystymi, tkwiącymi w 
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kompleksach ilastych serii poznańskiej. Na całym obszarze występowania utworów serii poznańskiej wydzielono pięć 

poziomów wodonośnych, których zgeneralizowane rzędne stropu wynoszą: 

 Poziom I – powyżej 200 m npm, 

 Poziom II – od 140 do 165 m npm. 

 Poziom III – od 100 do 125 m npm,  

 Poziom IV – od 60 do 90 m npm, 

 Poziom V – od -20 do +20 m npm. 

Poziomy tworzą nieciągłe, rozczłonkowane pokrywy i jęzory, poprzecinane od powierzchni rynnami erozyjnymi 

współczesnych dolin rzecznych. Wcięcia te wypełnione są piaszczysto–pylasto–gliniastymi osadami czwartorzędu, 

stwarzającymi w tych rejonach warunki dla połączonego systemu krążenia wód. Generalnie w obrębie wszystkich 

poziomów zmienia się miąższość warstw piaszczystych oraz ich litologia. Serie piaszczyste wykształcone są z reguły 

jako piaski drobne i średnie, rzadziej grube i pospółki. Duży jest także udział piasków pylastych lub zapylonych 

Poziom I ma tylko lokalne znaczenie. Warstwy wodonośne są małej miąższości i wykształcone są jako piaski o 

małym zapyleniu lub zasileniu. Stanowią one warstwy zasilające głębsze poziomy trzeciorzędowe. Poziom ten obcięty 

jest krawędziami terasów wysokich, kontaktując się lokalnie z poziomem czwartorzędowym. 

Poziomy II-V tworzą zespół wykazujący łączność hydrauliczną. Bezpośrednią łączność tych poziomów 

stwierdzono w rejonie Niemodlina, gdzie występują jedna lub dwie warstwy wodonośne o dużej miąższości. 

Poziomy wodonośne trzeciorzędu na przeważającej części obszaru są poziomami ciśnieniowymi. Napory 

hydrostatyczne wynoszą średnio od kilkunastu do ok. 30 m i zależą od miąższości izolujących warstw iłów. 

Wyjątkiem jest obszar na zachód od Niemodlina, gdzie występują warstwy o charakterze swobodnym i są zasilane 

bezpośrednio z powierzchni terenu lub z poziomu czwartorzędowego, przy czym dochodzi do bezpośredniej więzi obu 

poziomów, tj. warstwy piaszczyste trzeciorzędu zalegają bezpośrednio pod warstwą czwartorzędową, tworząc jeden 

czwartorzędowo-trzeciorzędowy  poziom wodonośny. Obszary na wschód i zachód od Niemodlina charakteryzują się 

bardzo małą miąższością pokrywy czwartorzędowej – warstwy wodonośnych piasków czwartorzędu mają mniej niż 2 

m; lokalnie tereny te pozbawione są czwartorzędowego poziomu wodonośnego – od powierzchni terenu występuje 

trzeciorzęd, którego zawodnione warstwy piaszczyste stanowią pierwszy, użytkowy poziom wodonośny. W opisanym 

rejonie następuje naturalny przepływ wód podziemnych, obejmujący łączne piętra. Ponadto stwierdza się także drenaż 

wód podziemnych piętra trzeciorzędowego przez rzeki Nysę Kłodzką i Ścinawę Niemodlińską. 

Własności filtracyjne warstw wodonośnych trzeciorzędu nie są wysokie. Dla zespołu warstw II-IV współczynniki 

filtracji wynoszą od 1,5 x 10
-6

 do 5,2 x 10
-4

 m/sek; przewodność hydrauliczna wynosi od 1,1 do 542 m
2
/d. 

Poziom wodonośny koniaku ma znaczenie lokalne, występuje wyłącznie na obszarze wychodni w rejonie 

Niemodlina. Dotychczas poziom ten jest eksploatowany 2 ujęciami. Wodonośność koniaku jest mała, wydajności 

studni wynoszą od 2,5 do 21,0 m
3
/h. 

Pod obszarami gminy Niemodlin zalegają 2 zbiorniki wód podziemnych GZWP – 338 (ok. 5% całkowitej 

powierzchni zbiornika), 335 (ok. 2% całkowitej powierzchni zbiornika). Wszystkie objęte są Obszarem Wysokiej 

Ochrony wód podziemnych - OWO.  

Grabin stanowi najdalej na wschód wysunięty punkt prowincji sudeckiej, w którym stwierdzono występowanie 

wód leczniczych. W 1983 r. wykonano otwór wiertniczy, o głębokości 545 m, uzyskano wypływ o wydajności 200 m
3
 

/h solanki o mineralizacji 10 g/1, temperaturze ok. 30°C z dużą zawartością dwutlenku węgla, sodu i magnezu, dzięki 

czemu wody można wykorzystać w balneologii. Wody termalne i mineralne Grabina zawdzięczają temperaturę 

głębokiemu krążeniu wód podziemnych i ich geotermicznemu ogrzewaniu w obszarach o znacznych deniwelacjach 

terenu, niż gęstości ziemskiego strumienia cieplnego, która rzadko przekracza wartości przeciętne. 

Analizy chemiczne podziemnych wód mineralnych wykazały, że jest to unikalna w skali kraju szczawa 

hipotermalna wodorowęglanowo – sodowo – magnezowa. W wieku XIX obok wioski funkcjonował zakład leczniczy 

z bazą zdrojową, wykorzystujący zasoby wód w Grabinie, obecnie zasoby te nie są wykorzystywane. 

 

Złoże wód podziemnych w Grabinie 

Prowincja Sudecka 

Region Blok przed sudecki 
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Wiek ujmowanego poziomu wodonośnego Kreda, Prekambr 

Główne typy wód Szczawa, krzemowa, termalna 

Liczba czynnych obiektów/źródeł 0 

Stan złoża Nieeksploatowane 

Sposób użytkowania wód Nieużytkowana 

  
Tabela 1. Charakterystyka złoża Odra /Lech. 

Nazwa otworu Głębokość 

[m] 

Stratygrafia Litologia Poziom 

wodonośny 

[m] 

Typ wody 

Odra 5/Lech 545 K-PЄ Margle, 

Paragnejsy 

467,2 – 541,0 0,9%HCO3-Na-

Mg H2SiO3 CO2, 

T (31°C) 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące stacje uzdatniania wody: 

SUW Grabin ( nieeksploatowany), SUW Michałówek, SUW Roszkowice, SUW Niemodlin, SUW Gracze.  

W przypadku ustanowienia terenów ochrony ujęć wód podziemnych ograniczenia i nakazy wynikające z ich 

ustanowienia należy uwzględnić przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Retencja wodna. 

Na obszarze gminy nie występują zbiorniki retencyjne. 

 Warunki klimatyczne. 

Warunki klimatyczne obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami (Klimat 1986, Atlas 1997): 

 Średnia temperatura roczna  8,5 
0
C, 

 Średnia temperatura stycznia   -1,5 
0
C, 

 Średnia temperatura kwietnia  8,0 
0
C, 

 Średnia temperatura czerwca  18,0 
0
C, 

 Średnia temperatura października 9,0 
0
C, 

 Usłonecznienie 1450 - 1500 h, 

 Udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego  32 %, 

 Usłonecznienie w półroczu ciepłym – 1050 - 1100 h, 

 Usłonecznienie w półroczu zimnym – do 372, 

 Roczne sumy promieniowania całkowitego – 3600 – 3700 MJ/m
2
, 

 Stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery – 41%, 

 Promieniowanie w półroczu ciepłym – 2800 – 2900 - MJ/m
2
, 

 Promieniowanie w półroczu chłodnym – do 820 MJ/m
2
, 

 Termiczne pory roku: 

 Przedwiośnie – 23 II – 30 III, 

 Wiosna – 30 III – 28 IV, 

 Przedlecie – 28 IV – 1 VI, 

 Lato – 1 VI – 6 IX, 

 Polecie – 6 IX – 8 X,  

 Jesień – 8 X – 10 XI, 

 Przedzimie – 10 XI – 17 XII, 

 Zima – 17 XII – 23 II, 

 Średnia długość okresu bezprzymrozkowego – 170 dni,  
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 Wilgotność względna – 78 %, 

 Niedosyt wilgotności – 3,6 h Pa, 

 Opady atmosferyczne – 660 mm  

 Opady półrocza ciepłego – 420 mm, 

 Opady półrocza chłodnego – 240 mm, 

 Maksymalne dobowe sumy opadów z p= 1% - 100 mm, 

 Średnia liczba dni z opadem gradu od IV do X – 1,0 dnia, 

 Liczba dni z pokrywą śnieżną – 53 dni, 

 Średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej – do 12 cm, 

 Maksymalna grubość pokrywy śnieżnej – 50 cm, 

 Data zaniku pokrywy śnieżnej – do 30 III, 

 Średnia roczna liczba dni z mgłą – 50 dni, 

 Średnia liczba dni z rosą od IV do X – 100 – 120 dni, 

 Średnia roczna liczba dni z burzą – 20 dni,  

 Średnia roczna prędkość wiatru – S – 17 %, W – 16%, 

 Udział energetycznych prędkości wiatru > 4 – 15 m/s – 25 %, 

 Udział cisz atmosferycznych – 10 %. 

 

Klimat gminy należy do jednych z najłagodniejszych. Przejawia się on niskimi amplitudami temperatur, niezbyt 

dużą liczbą opadów, długim sezonem wegetacyjnym. Zimy są tu łagodne i stosunkowo krótkie, lata długie i ciepłe. 

Warunki klimatyczne sprzyjają czynnemu wypoczynkowi i rolnictwu. 

Przedstawione wyżej fakty mają swoje odzwierciedlenie w położeniu gminy w stosunku do jednostek 

klimatycznych Śląska. Teren gminy zlokalizowany jest w regionie I Nadodrzańskim, który charakteryzuje się 

najłagodniejszym klimatem w regionie i jednym z łagodniejszych w Polsce. 

Gmina Niemodlin charakteryzuje się również bardzo zróżnicowanymi warunkami mikroklimatycznymi, co 

związane jest ze zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem wieloprzestrzennych ekosystemów wodnych, 

łąkowych i leśnych. Zróżnicowanie to uwarunkowuje zmienność warunków bioklimatycznych w zakresie insolacji, 

przewietrzania, produkcji tlenu, zwilgocenia, produkcji ozonu, struktury jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu. 

Zróżnicowanie tych uwarunkowań jest podstawowym czynnikiem rozwoju turystyki ekologicznej i budownictwa.  

 Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 Warunki naturalne. 

Gmina Niemodlin leży w krainie geograficznej zwanej Równiną Niemodlińską na skraju kompleksu leśnego, 

jednego z największych na Opolszczyźnie - Borów Niemodlińskich. 

Równina Niemodlińska to obszar pomiędzy doliną Nysy Kłodzkiej na zachodzie i Białej na południowym - 

wschodzie, graniczący na południu z Płaskowyżem Głubczyckim. Jego sfalowana powierzchnia krajobrazowo 

zbliżona jest do tego ostatniego. Również tu przeważają uprawy rolne, ale sieć wodna jest bardziej rozwinięta a obszar 

równinny jest bardziej zalesiony. Doliny rzeczne są płytsze, szersze i często lekko podmokłe. Klimat charakteryzuje 

się niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, długim sezonem wegetacyjnym, dlatego zalicza się 

do jednych z najłagodniejszych w Polsce. 

 Gleby. 

Bogactwo uwarunkowań geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych i hydrologicznych terenów gminy 

Niemodlin stwarza korzystne warunki dla powstania różnorodnych typów gleb. W gminie występują następujące typy 

genetyczne gleb: 

 Gleby piaskowe różnych typów genetycznych (bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne): 

 na piaskach gliniastych lekkich, 

 na piaskach słabo gliniastych, 
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 Gleby pseudobielicowe: 

 na piaskach gliniastych lekkich, 

 na piaskach lekkich, 

 Gleby brunatne właściwe: 

 na glinach lekkich pylastych, 

 Gleby brunatne wyługowane: 

 na piaskach słabo-gliniastych, 

 na piaskach słabo-gliniastych lekkich, 

 na glinach lekkich, 

 Czarne ziemie: 

 na glinach lekkich pylastych, 

 na glinach lekkich, 

 Gleby opadowo-glejowe: 

 właściwe, 

 stagnoglejowe, 

 Gleby gruntowo-glejowe: 

 właściwe, 

 torfiasto-glejowe, 

 mułowo-glejowe, 

 Gleby mułowo-torfowe: 

 średnio-głębokie, 

 Gleby torfowe i torfowo-murszowe: 

 torfy niskie, 

 Mady: 

 średnie, 

 ciężkie. 

Poza glebami zdegradowanymi na skutek różnorodnej działalności człowieka w granicach zurbanizowanych i 

zabudowanych, dominującymi glebami z wymienionych powyżej są mady rzeczne w dolinach Nysy Kłodzkiej i 

Ścinawy Niemodlińskiej oraz gleby wytworzone z utworów piaszczystych i gliniastych na pozostałym obszarze. 

Głównie są to gleby brunatne właściwe, płowe i bielicowe. Gleby bagienne (mułowe i torfowe) oraz gleby opadowo- 

i gruntowo-glejowe mają marginalne znaczenie.  

Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej gleb ornych w gminie przedstawia rycina nr 3. 

Największy udział osiągają kompleksy pszenny dobry i zbożowo-pastewny mocny. Bardzo niewiele jest gleb ornych 

kompleksu najlepszego – pszennego bardzo dobrego oraz kompleksów najsłabszych.  

 

Rysunek 2 Kompleksy przydatności rolniczej gleb gminy Niemodlin.  
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Wśród trwałych użytków zielonych sytuacja przedstawia się następująco: 

 Użytki zielone bardzo dobre i dobre – 6,5 ha, 

 Użytki zielone średnie – 1558,4 ha, 

 Użytki zielone słabe i bardzo słabe – 436,1 ha. 

Dominują zdecydowanie użytki średnie. 

 

Rysunek 3 Procentowy udział gleb poszczególnych klas gruntów rolnych na terenie gminy Niemodlin. 

 
 

Na terenie gminy zdecydowanie dominują klasy IVa, IVb i V. Udział powierzchniowy gleb klas IIIb i VI jest 

podobny, najmniej jest gruntów ornych klas II i IIIa. Gleby I kasy nie występują.  

 

Tabela 2 Powierzchnia użytków rolnych na terenie gminy Niemodlin z podziałem na obręby. 
Obręb Klasy 

 II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI 

GOŚCIEJO

WICE 

38233,28 5772,26 784,68 42583,3 10971,93 20682,54 14066,26 23191,48 17587,42 

MAGNUSZ

OWICE 

 7329,42 3614,65 8212,91 2380,56 3865,06 1170,72 27273,06 833,71 

ROSZKOWI

CE 

 2577,24  9091,24 2278,41 27548,76 12399,8 10038,35 2797,37 

TŁUSTORĘB

Y 

11803,19 2755,22 20143,39 7738,21 2262,94 3283,25 983,31 2215,19 29291,83 

GRABIN  3374,32 66643,42 10355,96 1293,42 69025,21 45626,53 4632,43 2858,95 

BRZĘCZKO

WICE 

   6538,08 34142,13 7446 15599 1872,04 5525,65 

SARNY 

WIELKIE 

51382,21 1045,6 6904,04 17997,02 3999,58 5090,97 34876,13 2648,7 11742,81 

JACZOWICE  20734,58  2374,98 9327,5 11924,03 38851,08 1501,1 16912,23 

SADY  1473,59 6483,62 4837,49 5038,35 119350,6 1292,78 9385,34 10862,85 

TARNICA 2981,99 10893,04 2250,93 18278,99 9368,25 16249,06 387,1 50999,84 8535,34 

WYDROWIC

E 

 5116  3005,18 354,38 4115,77 6527,01 9686,48 17255,13 

RADOSZOW

ICE 

15327,9 1168,84 2187,43 1477,98 16824,99 13461,16 2711,24 140334,9 35779 

JAKUBOWIC

E 

 2400,46  48311,21 2386,9 27389,96 81062,28 11515,9 35473,29 

LIPNO  4926,24  8101,6 7979 12209,57 24118,28 2567,82 3769,86 

NIEMODLIN  30768,63 28708,11 20247,01 2956,81 547,66 145450,98 1928,81 9853,12 

SZYDŁOWIE

C ŚLĄSKI 

 947,1  5307,56 9172,75 2313,15 10560,94 11315,51 2351,02 

GRACZE 1044,99 2443,57 17736,08 68746,03 2042,01 5070,71 35146,89 22356,16 10298,53 
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GÓRA  39494,82  8955,27 19311,76 4313,87 446,02 1543,61 3092,82 

KRASNA 

GÓRA 

13174,67 1073,66 11138,6 77969,98 2093,79 2752,32 13289,07 1656,12 8451,43 

ROGI  3517,35 3846,83 5284,48 2598,32 5663,21 112024,1 17098,47 1543,63 

PIOTROWA  18513,79  1205,06 5244,71 44100,62 8286,89 3346,47 3129,26 

MOLESTOW

ICE 

 4123,46 14453,63 220611,46 1547,02 18346,82 11608,92 80969,15 3294,57 

RZĘDZIWOJ

OWICE 

 5457,05 3187,64 7184,34 1936,24 101171,09 104964,15 28665,1 1047,05 

RUTKI  18229,41   2441,25 3381,74 10717,5 24649,5 60865,82 

MAGNUSZO

WICZKI 

2439,13 6497,65  2541,4 41206,73 3888,8 3234,7 2156,59 39828,69 

MICHAŁÓW

EK 

 25418,31 1388,06 34012,62 4632,43 3826,12 4963,11 9617,8 4710,45 

GRODZIEC  2306,22  8193,77 22954,14 5735,23 3800,13 1846,16 2122,32 

 

Łącznie gleby najlepsze (chronione klas I-III) zajmują 6,58 % powierzchni wszystkich gruntów ornych i zajmują 

więcej niż 10% terenów gleb ornych w sołectwach Gościejowice, Molestowice, Sarny Wielkie oraz Gracze. Te 

sołectwa charakteryzują się najkorzystniejszą strukturą gleb dla produkcji rolnej, co pociąga za sobą konieczność 

przywiązywania szczególnej uwagi do rozwoju zabudowy, która potencjalnie odbywałaby się kosztem gruntów 

rolnych. Biorąc pod uwagę powierzchnię gleb w poszczególnych sołectwach istotne znaczenie funkcja rolnicza ma 

również w Grabinie, Krasnej Górze i Magnuszowicach oraz Rzędziwojowicach, mimo że ich gleby charakteryzują się 

mniej korzystnym udziałem wyższych klas. Najmniej wartościowe klasy gleb gruntów ornych występują na Wale 

Niemodlińskim, gdzie piaszczyste i piaszczysto-gliniaste utwory oraz głębokie wody nie sprzyjają występowaniu gleb 

dobrych dla produkcji rolnej. 

 

Rysunek 4 Udział użytków rolnych poszczególnych klas w obrębach ewidencyjnych. 

 
 

W przypadku trwałych użytków zielonych sytuacja przedstawia się podobnie. Najlepsze użytki klas II i III 

występują głównie w dolinie Nysy Kłodzkiej i częściowo Ścinawy Niemodlińskiej. 

Duże zróżnicowanie genetyczne typów i podtypów gleb gminy stwarza bardzo korzystne warunki do rozwoju 

różnych form ekologicznych roślinności i zespołów faunistycznych. Odpowiada również za występowanie znaczących 

różnic w uwarunkowaniach rozwoju funkcji rolniczej dla poszczególnych wsi.   
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Rysunek 5 Wartość wskaźnika, jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla sołectw gminy Niemodlin. 

1
 

 

Gleby gruntów terenu opracowania wykazują się słabym zagrożeniem erozją. Obszarami o podwyższonym 

ryzyku występowania tego zjawiska są tereny rolne w okolicach krawędzi denudacyjnych dolin rzecznych oraz 

stoków pagórkowatych form terenu. Większość najbardziej zagrożonych erozją gleb została zalesiona.  

Najwyższą wartością rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzują się Sarny Wielkie i Gościejowice (>80 

pkt). Obszary tych sołectw zostały zaklasyfikowane w skali regionu jako dobre dla produkcji rolnej (odpowiednio 363 

i 439 miejsce wśród 932 sklasyfikowanych sołectw w Województwie Opolskim). W przedziale wartości wskaźnika 

bonitacji od 70,1 do 80,0 pkt (obszary średnie dobre) znalazło się 10 sołectw, wśród których najwyższa wartość 

uzyskały Radoszowice. W przedziale 60,1-70,0 pkt (obszary średnie) znalazło się 14 sołectw. Tylko Jaczowice 

otrzymały wartość wskaźnika <60 pkt, co klasyfikuje grunty sołectwa, jako średnio słabe dla produkcji rolnej (853 

miejsce wśród 932 sołectw). Ogólnie cała gmina charakteryzuje się w skali województwa opolskiego średnimi 

warunkami dla produkcji rolnej. 

 Struktura agrarna i liczba gospodarstw. 

Według dostępnych danych  na dzień 01-01-2016r. wielkość użytków rolnych, lasów i pozostałych gruntów 

przedstawiała się następująco: 

 

Tabela 3 Użytki rolne w gminie Niemodlin. 

Rodzaj użytku Powierzchnia (ha) 

R 9618,1917 

Ps 353,287244 

Ł 1064,268821 

S 39,4533 
 

W strukturze użytkowania w gminie przeważają grunty orne, co przekłada się na profil produkcji rolniczej. 

Niewielki odsetek stanowią łąki i pastwiska, a sady stanowią szczątkowe użytki.  

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego na rok 2010 łączna liczba gospodarstw rolnych wynosiła 406 i 

stanowiła łącznie powierzchnię 13891,60 ha , natomiast gospodarstw indywidualnych – 402 i stanowiła powierzchnię 

5664,45 ha co daje średnią indywidualnego gospodarstwa rolnego 14ha.  

                                                 
1  Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin z 

wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str. 26 
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Tabela 4 Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych według powierzchni gospodarstwa. 

Ogółem Udział (%) ha 5 664,45 

powyżej 1 ha razem 100 ha 5 644,16 

1 - 5 ha 9,43 ha 532,33 

1 - 10 ha 20,33 ha 1 147,59 

1 - 15 ha 28,92 ha 1 638,66 

5 - 10 ha 10,90 ha 615,26 

5 - 15 ha 19,53 ha 1 106,33 

10 -15 ha 8,66 ha 491,07 

5 ha i więcej 90,24 ha 5 111,83 

10 ha i więcej 79,38 ha 4 496,57 

15 ha i więcej 70,96 ha 4 005,50 

 

Tak, więc najwięcej indywidualnych gospodarstw rolnych ma powierzchnię od 5 ha do 15 ha i więcej. Pozostałe 

cztery gospodarstwa rolne są gospodarstwami wielohektarowymi i zajmują łącznie 8227,15 ha, co daje średnią 

gospodarstwa 20,56 ha. Tak, więc w strukturze gospodarstw rolnych ponad 59 % stanowią 4 gospodarstwa 

wielohektarowe. 

Tabela 5 Struktura użytkowania gruntów rolnych według rodzaju użytku w gospodarstwach ogółem. 

  

Powierzchnia 

(ha) 

Liczba 

gospodarstw 

grunty ogółem  13 891,60 406 

użytki rolne ogółem  13 233,44 402 

użytki rolne w dobrej kulturze  13 107,46 393 

pod zasiewami  12 592,47 378 

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi 34,88 29 

uprawy trwałe  27,72 60 

sady ogółem  20,78 54 

ogrody przydomowe  10,56 82 

łąki trwałe  313,51 134 

pastwiska trwałe  128,32 22 

pozostałe użytki rolne  125,98 67 

lasy i grunty leśne  126,56 75 

pozostałe grunty  531,60 333 
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Tabela 6 Struktura użytkowania gruntów rolnych według rodzaju użytku w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych. 

  

Powierzchni

a (ha)  

Liczba 

gospodarstw 

grunty ogółem  5 664,45 402 

użytki rolne ogółem  5 468,20 399 

użytki rolne w dobrej kulturze  5 342,22 390 

pod zasiewami  5 023,82 375 

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi 34,88 29 

uprawy trwałe  27,72 60 

sady ogółem  20,78 54 

ogrody przydomowe  10,56 82 

łąki trwałe  226,77 131 

pastwiska trwałe  18,47 19 

pozostałe użytki rolne  125,98 67 

lasy i grunty leśne  48,69 72 

pozostałe grunty  147,56 329 
 

Niemal 100 % gospodarstw rolnych zarówno indywidualnych jak i wielohektarowych użytkuje grunty rolne w dobrej 

kulturze. Przeważają grunty pod zasiewami, a łąki i pastwiska stanowią zaledwie 3,2 % wszystkich gruntów. 

Ugorowane są wyłącznie grunty w indywidualnych gospodarstwach rolnych o powierzchni 34,88 ha, co stanowi 

niewielki odsetek wszystkich gruntów rolnych. Powyższe dane świadczą o wysokiej kulturze gospodarstw rolnych w 

Gminie oraz racjonalnym wykorzystaniu zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wśród produkcji roślinnej 95 % 

stanowią gospodarstwa uprawiające zboża, w dalszej kolejności są ziemniaki i uprawy przemysłowe. 

 Produkcja zwierzęca 

Tabela 7 Liczba zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych. 

Rodzaj Ilość (szt.) 

bydło razem 1 064 

bydło krowy 385 

trzoda chlewna razem 1 566 

trzoda chlewna lochy 188 

konie 11 

drób ogółem razem 654 188 

drób ogółem drób kurzy 616 097 
  

Razem 656 829 
 

W produkcji zwierzęcej dominuje drób. Drób stanowi 99 % zwierząt gospodarskich w rolnictwie ogółem. Na 

terenie Gminy dominuje przemysłowa produkcja kur niosek i drobiu rzeźnego. Gospodarstwa te w większości nie są 

własnością niewielkich indywidualnych gospodarstw rolnych i wchodzą w skład gospodarstw wielkotowarowych lub 

innych osób prawnych. Usytuowane są w następujących miejscowościach: Niemodlin, Piotrowa, Michałówek, 

Grodziec, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Gracze, Szydłowiec Śląski, oraz nowo wybudowane Jaczowice i Grabin. 

W dalszej kolejności występuje hodowla bydła oraz trzody chlewne w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Największy wpływ na przestrzeń mają wielkotowarowe fermy drobiu. 

 Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

Lasy na terenie Gminy Niemodlin stanowią południowo-wschodnią część pradawnej Puszczy Niemodlińskiej, 

obecnie największego kompleksu leśnego po lewobrzeżnej stronie rzeki Odry o łącznej powierzchni przekraczającej 
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34 000 ha, w tym na terenie Gminy Niemodlin lasy zajmują powierzchnię 5272 ha. Lesistość Gminy wynosi 27,3%, 

co stanowi wysoki stopień w stosunku do innych gmin Województwa Opolskiego. Lasy w większości stanowią 

własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Nadleśnictwa Tułowice oraz PGL Nadleśnictwa Opole o łącznej 

powierzchni 4903 ha. Pozostałe lasy stanowią własność osób fizycznych, Skarbu Państwa ANR oraz Gminy 4,6 ha. 

 Współcześnie lasy te nazywa się Borami Niemodlińskimi – są one drugim, co do wielkości kompleksem leśnym 

w województwie. 

W kompleksie Borów Niemodlińskich występują sztuczne stawy hodowlane. Dlatego na terenie nadleśnictwa 

Tułowice został zaproponowany rezerwat przyrody „Stawy Tułowickie”. W skład rezerwatu wchodzi obszar stawów i 

lasów o łącznej powierzchni 168,78 ha. Zachowały się tam miejsca gniazdowania 31 gatunków ptaków wodnych i 

błotnych, m.in. takich jak: zausznik, bąk, bocian czarny, gęgawa, błotniak stawowy, żuraw, brodziec samotny, remiz. 

Na terenie gminy znajdują się również drzewa uznane za zabytki przyrody. 

Ekosystemy leśne to potencjalnie podstawowe naturalne zbiorowiska roślinne dla obszaru Środkowej Opolszczyzny. 

Ekosystemy zbiorowisk leśnych cechują się wysokim stopniem różnorodności biologicznej, skomplikowaną siecią 

zależności międzygatunkowych i przez to wysokimi walorami poznawczymi, ochronnymi i estetycznymi. Wartości 

użytkowe drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej, często rabunkowej eksploatacji i dlatego niektóre 

zbiorowiska leśne należą dziś do zanikających. Dotyczy to głównie lasów łęgowych rosnących na tarasach 

nadrzecznych. Ocenia się, że 95% ich pierwotnej powierzchni zostało zniszczone lub znacząco przekształcone. Także 

inne typy naturalnych i dobrze zachowanych lasów należą do rzadkości. Większość to przekształcone strukturalnie 

i funkcyjnie drzewostany gospodarcze. 

 Stan środowiska. 

 Jakość powietrza. 

 Zgodnie z corocznymi badania powietrza na terenie województwa opolskiego Gmina Niemodlin znajduje się 

w strefie opolskiej gdzie stan powietrza ocenia się, jako dobry. Gmina Niemodlin zaliczona jest do strefy opolskiej. 

 Klasyfikację stref wykonano w oparciu o następujące założenia:  

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy, jakości powietrza;   

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy określić obszary przekroczeń 

oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 

powietrza POP;   

 klasa C1 – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną dla fazy II ustanowioną dla pyłu PM2,5;  

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do osiągnięcia 

poziomu celu długoterminowego do roku 2020.  

Występują przekroczenia pyłu PM10 i PM 2,5, ozonu O3, oraz benzenu C6H6. Na terenie Gminy brak jest istotnych 

lokalnych źródeł zanieczyszczeń. Największe zagrożenie spowodowane jest niską emisją z lokalnych kotłów 

opalanych węglem oraz zanieczyszczeniami komunikacyjnymi w szczególności drogi krajowej nr 46. 
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Tabela 8 Klasy stref zanieczyszczeń powietrza. 

 

 Promieniowanie elektromagnetyczne. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są linie elektroenergetyczne wysokich napięć oraz anteny 

komórkowej. Przez teren  Gminy  przebiegają sieci wysokich napięć 110 kV, 220 kV oraz 400 kV oraz GPZ w 

Graczach.  Zarówno GPZ jak i sieci te nie kolidują z istniejącym zagospodarowaniem, a w szczególności w strefach 

ochronnych wyznaczonych dla tychże sieci nie znajdują się budynki na stały pobyt ludzi. Dwie stacje bazowe telefonii 

komórkowej zlokalizowane są w Rzędziwojowicach oraz jedna stacja w Grabinie jedna w Niemodlinie. Planowana 

jest druga stacja w Grabinie oraz nowa w Rutkach i Niemodlinie. Przeprowadzone analizy w zakresie wpływu na 

zdrowie ludzi nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w 

sąsiedztwie stacji.  

Oddziaływanie ze stacji trafo elektroenergetycznych średnich napięć należy uznać za niezagrażające.  

Na terenie Gminy brak jest lokalizacji elektrowni wiatrowych (poza jedną lokalizacją w Graczach) oraz innych OZE o 

charakterze przemysłowym. 

 Hałas. 

Źródłem hałasu w Gminie jest przede wszystkim hałas komunikacyjny z dróg publicznych. Największym 

zagrożeniem jest hałas z krajowej nr 46 przebiegającej przez centrum miasta Niemodlina. Z wykonanej mapy 

akustycznej dla dróg krajowych na terenie województwa opolskiego wynikają lokalne przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.  

 Stan przyrody. 

 Obszary i obiekty środowiska przyrodniczego  

Na podstawie informacji zawartych na stronie www.gdoś.gov.pl oraz w aneksie do opracowania 

ekofizjograficznego na terenie Gminy Niemodlin występują obiekty i obszary objęte ochrona prawą: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Grodziec, 

 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Lipno, 

 Obszar Natura 2000 Doliny Nysy Kłodzkiej, 

 Obszar Natura 2000 Bory Niemodlińskie, 

 Użytek Ekologiczny Dzicze Bagno, 

 Użytek Ekologiczny Żurawie Bagno, 
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 Użytek Ekologiczny Iglica, 

 44 pomniki przyrody w tym 2 pomniki przyrody nieożywionej. 

 Chronione gatunki roślin i zwierząt. 

 Oprócz utworzonych prawnie form ochrony przyrody na terenie Gminy chroni się 5 zabytkowych parków, 

które oprócz wartości kulturowych mają duże znaczenie przyrodnicze. Są to parki w Niemodlinie, Lipnie, Grabinie, 

Jakubowicach, Krasnej Górze, Rogach i Szydłowcu Śląskim. 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie utworzony został Uchwałą nr WRN w Opolu Nr 

XXIV/193/88. Przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, zakazy i 

odstępstwa od nich określa aktualnie Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 

września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.Op.poz. 2017). OChK Bory 

Niemodlińskie jest drugim pod względem wielkości spośród siedmiu obszarów chronionych tą formą ochrony 

przyrody w województwie opolskim. Jego powierzchnia wynosi 48189 ha. Celem utworzenia obszaru było 

zachowanie zwartego kompleksu leśnego dawnej Puszczy Śląskiej z licznymi stawami (Nowak red. 1997, 

Parki...1984). Jest to największy nizinny kompleks leśny w lewostronnej części dorzecza górnej Odry w 

Polsce. Zachowały się tu fragmenty naturalnych lasów liściastych i mieszanych typowych dla niżu 

południowej Polski. Są one chronione w kilku rezerwatach przyrody. Analizowany teren położony jest w 

centralnej i południowej części województwa opolskiego. Obszar Chronionego Krajobrazu Bory 

Niemodlińskie obejmuje położony na Równinie Niemodlińskiej kompleks leśny z licznymi stawami, będący 

ostańcem dawnej Puszczy Niemodlińskiej. Przeważająca część Borów należy do zlewni Ścinawy 

Niemodlińskiej - prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. Tylko północna część odwadniana jest przez 

Prószkowski Potok wpadający bezpośrednio do Odry. Znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów 

Niemodlińskich, w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych. Drzewostany Borów Niemodlińskich 

to przeważnie bory i bory mieszane, a więc zbiorowiska sprzyjające intensywnej penetracji ludzkiej. Bliskie 

sąsiedztwo ośrodków miejskich (Opole, Krapkowice, Prószków, Niemodlin, Gogolin, Korfantów) stwarza 

warunki dla rozwoju form turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej. Oczywiście wiąże się to z pewnymi 

negatywnymi skutkami, jakimi są chociażby zwiększenie zagrożenia pożarowego, czy też szybsza i silniejsza 

ekspansja roślin towarzyszących człowiekowi. Dlatego też jak najszybciej należy ukierunkować i 

skanalizować ruch turystyczny, wyznaczając i zagospodarowując szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze.  

Do rzadkości florystycznych Borów Niemodlińskich należy kotewka orzech wodny Trapa natans - roślina 

zaliczona do kategorii skrajnie zagrożonych wyginięciem w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a także 

salwinia pływająca Salvinia natans, grzybienie białe Nyphaea alba i grążel żółty Nuphar luteum - rośliny 

prawnie chronione, występujące m.in. w Stawie Nowokuźnickim. W zbiorowiskach leśnych spotykamy m.in. 

kruszczyka szerokolistnego Epipactis helloborine, barwinka pospolitego Vinca minor, konwalię majową 

Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus nivalis i inne. Najlepiej poznaną gromadą kręgowców 

Borów Niemodlińskich są ptaki. W okolicach stawu „Sangów” zarejestrowano m.in. lęgi bąka Botaurus 

stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy śmieszki Larus ridibundus, 

krzyżówki Anas platrynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana 

czarnego Ciconia nigra, coraz mniej licznego cietrzewia Tetrao tetrix, kani czarnej Milvus migrans i rdzawej 

Milvus milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z gatunków borealno-

górskich występują tu orzechówki Nucifraga carvocataces, czyże Carovelis spinus, pokrzywnice Prunella 

modularis i gile Pyrrhula pyrrhula. Gdyby udało się potwierdzić występowanie na terenie Borów 

Niemodlińskich sowy włochatej Aegolius funereus i puchacza Bubo bubo (podawane z lat 60-tych i 70-tych), 

to ranga obiektu wzrosłaby jeszcze bardziej.  Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskońca Natrix natrix, 

żmiję zygzakowatą Vipera berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę 
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ziemną Pelobates fuscus, padalca Angvis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną 

Lacerta vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy brzany – kiełb Gobio gobio, 

śliz Barbatula barbatula i koza Cobitis caenia - gatunki objęte ochroną prawną. Niestety na obszarze Borów 

Niemodlińskich wiele gatunków już wymarło. Do największych strat zaliczyć należy żółwia błotnego Emys 

orbicularis, rybitwę czarną Chlidonias niger i zwyczajną Sterna hirundo, sokoła wędrownego Falco 

peregrinus i orlika krzykliwego Aqulia pomarina. Autostrada A-4, przecinająca leśne kompleksy przysporzy 

dodatkowych problemów samej przyrodzie i ludziom ją chroniącym. Wiele więc wysiłków i starań potrzeba, 

aby wymarłe tu gatunki powróciły na stałe do swych eks-ostoi i wzbogaciły bioróżnorodność niemodlińskich 

lasów. Na terenie OChK Bory Niemodlińskie funkcjonują obecnie następujące zakazy: realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; budowania nowych obiektów 

budowlanych w pasie szerokości 100 m od: linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników 

wodnych, zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodno prawnym, o którym mowa w ustawie 

Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 

rolnej, leśnej lub rybackiej; zakaz ten nie dotyczy m.in. sztucznych zbiorników wodnych; likwidowania i 

niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym 

torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; dokonywania 

zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie 

użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; likwidowania naturalnych 

zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych. 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec” został powołany Uchwałą nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 50, poz. 1421 z dnia 26 lipca 2004 roku) w 

sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec” obejmuje 

ochroną cenne ekosystemy leśno-łąkowe graniczące z obszarem chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie. 

W obniżeniach terenu wykształciły się cenne bory bagienne występujące w kompleksie z istniejącymi 

terenami rolnymi. Obszar położony jest na terenie leśnictwa Sosnówka i otacza miejscowość Grodziec. W 

jego zasięgu znajduje się kilka wydzieleń leśnych o powierzchni 8,15 ha. Łącznie powierzchnia obszaru 

wynosi 312 ha. 

 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Lipno  Zespół został powołany Uchwałą nr XXXIX/243/98 Rady 

Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 lutego 1998 roku o pow. 189,53 ha.  Został  on powołany w celu ochrony i 

udostępniania dla celów rekreacyjno-poznawczych obszarów ekosystemów leśno stawowych dawnego parku 

krajobrazowego, wraz ze znajdującym się na jego terenie szczególnie cennym parkiem dendrologicznym. Jest 

to obszar, który w średniowieczu zajmowała puszcza oddzielająca Śląsk Dolny od Górnego (tzw. Przesieka), 

gdzie w XVIII wieku urządzono krajobrazowy park angielski. Ogród dendrologiczny odznacza się bogactwem 

okazów drzew, w tym także egzotycznych. Do najciekawszych należy ambrowiec amerykański, azalia 

japońska, grójecznik japoński, różanecznik fioletowy, mahonia pospolita. Wiele okazów zakwalifikowano do 

najstarszych w Polsce, wśród nich tulipanowiec amerykański (prawie 200 – letni okaz mierzy w obwodzie 

418 cm i ma 27 m wysokości). Jednym z pierwszych nasadzonych tu drzew jest prawdopodobnie pomnikowy 

żywotnik olbrzymi zasadzony w 1782 roku. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego znajduje się 

wiele punktów widokowych i historycznych. W celu poznawczo-rekreacyjnym wytyczona została ścieżka 
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przyrodnicza w ogrodzie dendrologicznym oraz ścieżka przyrodniczo-dydaktyczną w zespole przyrodniczo–

krajobrazowym „Lipno”.  

 Obiekty dawnego parku i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego: 

 Kapliczka – wybudowana w piaskowcu, ufundowana przez Elżbietę z domu Stolberg, żonę Fryderyka 

Praschmy. Wewnątrz figurka Madonny z Dzieciątkiem dłuta śląskiego rzeźbiarza Roberta Bednorza. Całość 

najprawdopodobniej zaprojektował niemiecki architekt Hans Polzig. 

 Brama Niemodlińska –pozostałości jednej z pięciu bram, przez którą wchodziło się do starego Zwierzyńca. 

Zbudowana z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, zwana też Bramą Czarną. Od końca XIX wieku teren 

Parku dostępny był w sezonie letnim w niedziele i święta dla szerokiej publiczności.  

 Zabudowania parkowe – pierwszy budynek to dawna letnia gospoda z ogrodem, dalej leśniczówka, obydwa 

budynki o konstrukcji szachulcowej, czyli z tzw. muru pruskiego, zabudowania gospodarcze i niewielki 

drewniany budynek mieszkalny. 

 Stawy Zofia i Hubertus – Zofia zajmuje powierzchnię 13 ha, a Hubertus 3 ha. Rowy przekopane na terenie 

plantacji były powiązane ze sobą i stawem tworząc system nawadniający. Spotkać tu można szereg gatunków 

ptaków, m.in. bielika Haliaeetus albicilla, bociana czarnego Ciconia nigra, perkozy, łabędzie, dzikie kaczki. 

Wśród roślinności pojawia się strzałka wodna Sagittaria sagittifolia, grzybienie białe Nymphaea alba, 

kosaciec żółty Iris pseudacorus i inne. W XIX wieku Hubertus pełnił funkcję kąpieliska zamkowego, a Zofia 

(poprzednia nazwa Kurpiec) służyła jako staw hodowlany. 

 Głaz narzutowy – pomnik przyrody nieożywionej, pozostałość zlodowacenia (obwód 851 cm). Znajduje się na 

drodze do Kapliczki zwanej Pustelnią. 

 Kapliczka Pustelnika – wśród świerków i sosen znajduje się drewniana kapliczka z gankiem i czworoboczną 

latarnią – dzwonnicą, zwieńczona wysokim krzyżem zwana też Chatką Pustelnika. Według legendy 

zbudowana w XVIII wieku przez francuskich emigrantów, którzy w okresie rewolucji francuskiej 1789 r 

znaleźli schronienie w dobrach Praschmy. Obok niej mogiła, która prawdopodobnie kryje szczątki 

budowniczego. Miejsce żywego kultu, wiosną i latem odbywają się tu nabożeństwa. 

 Źródło Fryderyka – jest to pozostałość po najdawniejszych XVIII-wiecznych założeniach krajobrazu 

parkowego. Była to życiodajna studnia, która imię otrzymała na cześć pierworodnego syna Karola Fryderyka 

I (1786 – 1860). Studnia miała być nieodłącznym elementem romantycznego krajobrazu parkowego podobnie 

jak kapliczka, grób konia, który uratował życie Fryderykowi i ukochanego psa  

 Uroczysko Piekiełko – pozostałość po urządzeniach parkowych z XVIII wieku. Był tam zespół kanałów i 

wysp będących miejscem pełnych atrakcji przechadzek, tajemne przejścia do miejsc zwanych Niebem, 

Piekłem, na Pola Elizejskie oraz przejażdżek gondolą. W pobliżu znajdował się amfiteatr, Plac Herbaciny, i 

Wenecki Most. 

 Uroczysko położone jest w centrum dawnego parku i stąd zapewne rozchodziły się leśne drogi w kierunku 

takich obiektów jak: Pustelnia, Świątynka Węża, Chiński Pawilon, Kolumnada, i Wieża widokowa. Dziś na 

próżno, by próbować lokalizować te obiekty, niestety nie zachowały się nawet ruiny.  

 Obszar Natura 2000 Doliny Nysy Kłodzkiej Obszar rozciąga się wzdłuż Nysy Kłodzkiej od okolic 

Michałowa do Ptakowic. Główną część stanowią obszary leśne położone na zachód od koryta rzeki. Obszar 

obejmuje płaską dolinę zalewową Nysy Kłodzkiej oraz fragmenty teras nadzalewowych. Dolinę wyścielają 

mady rzeczne podścielone piaskami i żwirami aluwialnymi i wodnolodowcowymi. W spągu występują iły 

mioceńskie. Rzeźba terenu jest płaska, lokalnie zaznaczają się starorzecza i niewielkie obniżenia terenowe. 

Koryto rzeki jest silnie wcięte w bazę erozyjną. Koryto Nysy Kłodzkiej zachowuje naturalny charakter. Ze 

względu na zwarty charakter siedlisk przyrodniczych występujących głównie w lasach i jednocześnie izolację 

przestrzenną kompleksów zaproponowano ostoję w trzech fragmentach. Główny obejmuje kompleksy 

przyległe do koryta rzecznego wraz z krótkim odcinkiem łącznika między nimi wzdłuż koryta rzeki. Pozostałe 

dwa są izolowane i nie występują na terenie Gminy Niemodlin (kompleks leśny koło Żelaznej i koło 

Ptakowic). Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 

r. ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH16001. 

Przedmiotem ochrony są: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion, Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), Kwaśne 

dąbrowy (Quercion roboripetraeae),  Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, 
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Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, Łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe 

(Ficario-Ulmetum). 

 Obszar Natura 2000 Bory Niemodlińskie  OZW Natura 2000 Bory Niemodlińskie został zatwierdzony jak 

OZW w styczniu 2011 r. Ma powierzchnię 4541,3 ha. Zlokalizowany jest na terenie Równiny Niemodlińskiej. 

Obszar Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na falistej i równinnej 

wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. 

Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne zbudowane z osadów plioceńskiej sieci rzecznej i iłów 

mioceńskich, urozmaicają zespoły wydm dochodzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe 

zagłębienia, w których zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi jest zalesiona, 

głównie lasami o charakterze gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty lasów o 

charakterze rodzimym. Wśród lasów występują duże kompleksy stawów z charakterystycznymi dla tych 

ekosystemów zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. Większe kompleksy zbiorowisk łąkowych 

występują w dolinach rzecznych, w tym Ścinawy Niemodlińskiej i Wytoki oraz ich dopływów. Obszar 

stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, proponowana do ochrony jako 

ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych na 

wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Mozaikowaty charakter siedlisk oraz silne związki 

funkcjonalno-przestrzenne między nimi uzasadniają objęcie ochroną większego obszaru niż zespołu 

chronionych dyrektywą UE siedlisk przyrodniczych. Jednocześnie charakter zagospodarowania oraz liczne 

strefy nieciągłości występujących siedlisk decydują o konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, 

nie połączonych ze sobą przestrzennie. 

 Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. ustanowiono 

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005 ustanowiono plan zadań 

ochronnych.  

 Przedmiotem ochrony są:  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),  

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), torfowiska wysokie z 

roślinnością torfotwórczą (żywe),  

 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea),  

 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 

 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum), kwaśne dąbrowy (Quercion roboripetraeae), Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum 

pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohniiPiceetum) i 

brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albofragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, łęgowe lasy dębowowiązowo-

jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 traszka grzebieniasta Triturus cristatus,  

 kmak nizinny Bombina bombina, 

 mopek Barbastella barbastellus,  

 nocek duży Myotis myotis, Wydra Lutra Lutra. 

 Użytek Ekologiczny Dzicze Bagno został utworzony dnia 3 lutego 1997 roku Rozporządzeniem Wojewody 

Opolskiego nr P/2/97. Powierzchnia obszaru wynosi 2, 75 ha. Obejmuje on zbiornik retencyjny ze 

stanowiskami bytowania ptactwa wodno-błotnego. Przedmiotem ochrony jest środowisko bytowania i 
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żerowania ptactwa wodnego oraz ciekawa roślinność wilgociolubna. Istotna jest również funkcja retencyjna 

zbiornika wodnego. Cały obszar porasta głównie sosna, brzoza, olsza. 

 Użytek Ekologiczny Żurawie Bagno został utworzony dnia 3 lutego 1997 roku Rozporządzeniem Wojewody 

Opolskiego nr P/2/97. Powierzchnia obszaru wynosi 2, 75 ha. obejmuje śródleśne bagno położone w obrębie 

leśnym Niemodlin, leśnictwie Goszczowice, w oddziale 168 f na powierzchni 2,75 ha. Przedmiotem ochrony 

jest tu środowisko bytowania i żerowania ptactwa wodnego oraz ciekawa roślinność wilgociolubna. Istotna 

jest również funkcja retencyjna zbiornika wodnego. Cały obszar porasta głównie sosna, brzoza, olsza.  

 Użytek Ekologiczny Iglica został ustanowiony dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w 

Niemodlinie. Obejmuje on powierzchnię 7,54 ha i położony jest w Sarnach Wielkich. Przedmiotem ochrony 

jest zachowanie populacji ważki z gatunku iglica mała (Nehalennia speciosa), ochrona miejsc jej rozrodu i 

całorocznego przebywania. W stosunku do użytku wprowadzono następujące zakazy: niszczenie, uszkadzanie 

lub przekształcanie obszaru użytku ekologicznego, wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających 

rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, uszkadzanie i zanieczyszczanie 

gleby, dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej lub wodnej, wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów 

rolnych, zmiany sposobu użytkowania ziemi umieszczanie tablic reklamowych. 

 Pomniki przyrody. 

Tabela 9 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 

Lp. Id Rodzaj Typ Miejscowosć 
1 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8133 drzewo - Szydłowiec Śląski 
2 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8134 drzewo - Szydłowiec Śląski 
3 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

19 drzewo - Lipno 
4 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

19 drzewo - Lipno 
5 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

51 drzewo drzewo posiada ubytki Rogi 
6 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

51 drzewo - Rogi 
7 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.2

009 drzewo - Lipno 
8 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.2

49 drzewo - Lipno 
9 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.2

71 

głaz 

narzutowy - Niemodlin 
10 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.2

71 

głaz 

narzutowy - Niemodlin 
11 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.2

7 

gĹ‚az 

narzutowy - Lipno 
12 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.3

9 drzewo - Szydłowiec Śląski 
13 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.4

0 drzewo - Szydłowiec Śląski 
14 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.4

3 drzewo - Lipno 
15 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.4

3 drzewo - Lipno 
16 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.4

3 drzewo - Lipno 
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17 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

01 drzewo - Jaczowice 
18 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

02 drzewo - Lipno 
19 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

03 drzewo 

Cis pospolity (Taxus baccata), 

obwód pnia 253 cm Lipno 
20 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

04 drzewo 

Cis pospolity (Taxus baccata) , 

obwód pnia 112 cm Lipno 
21 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

05 drzewo 

Cis pospolity (Taxus baccata), 

dwupniowy, obody pni 124/87 

cm Lipno 
22 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

06 drzewo 

Drzewo platan klonolistny 

(Platanus x hispanica) o 

wymiarach obwód pnia 490 cm Brzęczkowice 
23 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

07 drzewo 

Drzewo buk pospolity (Fagus 

sylvatica) 'Pu2rpurea', obwód 

pnia 390 cm Brzęczkowice 
24 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

08 drzewo 

Drzewo dąb  czerwony 

(Quercus rubra), obwód pnia 

380 cm Lipno 
25 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

09 drzewo 

Drzewo klon pospolity (Acer 

platanoides)  'Schwedleri', 

obwód pnia 364 cm Brzęczkowice 
26 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

10 drzewo 

Drzewo buk pospolity 

'Atropunicea', (Fagus sylvatica 

'Atropunicea'), obwód pnia 

490+275  cm Grabin 
27 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.5

11 drzewo - Grabin 
28 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8135 drzewo 

Drzewo dąb szypułkowy ( 

Quercus robur), obwód pnia 

320 cm Szydłowiec Śląski 
29 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8137 drzewo 

Drzewo buk pospolity 

'Purpurea Pendula (Fagus 

sylvatica 'Purpurea Pendula'), o 

obwodzie pnia 381 cm Grabin 
30 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8136 drzewo 

Drzewo platan klonolistny 

(Platanus x hispanica), o 

obwodzie pnia 596 cm Roszkowice 
31 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8121 drzewo - Sarny Wielkie 
32 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8123 drzewo - Grabin 
33 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8124 drzewo - Grabin 
34 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8125 drzewo 

Drzewo buk pospolity (Fagus 

sylvatica), obwód pnia 341 cm Grabin 
35 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8126 drzewo - Grabin 
36 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8116 drzewo 

Drzewo buk pospolity (Fagus 

sylvatica), obwód pnia 285 cm  Niemodlin 
37 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8117 drzewo 

Drzewo buk pospolity (Fagus 

sylvatica), obwód pnia 333 cm Niemodlin 
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38 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8115 drzewo 

Drzewo buk pospolity (Fagus 

sylvatica), obwód pnia 409 cm Niemodlin 
39 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8113 drzewo 

Drzewo platan klonolistny 

(Platanus x hispanica) o 

obwodzie pnia 521 cm  Niemodlin 
40 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8118 drzewo 1991_1:sosna; 119_2:modrzew Niemodlin 
41 PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8119 drzewo - Niemodlin 
42 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8120 drzewo 

Drzewo dąb szypułkowy  

(Quercus robur), obwód pnia 

301 cm Sarny Wielkie 
43 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8114 drzewo 

Drzewo wiąz szypułkowy 

(Ulmus laevis), obwód pnia 

350 cm  Niemodlin 
44 

PL.ZIPOP.1393.PP.1609073.1

8122 drzewo 

Drzewo dąb szypułkowy  

(Quercus robur), obwód pnia 

332 cm Krasna Góra 
 

 Parki zabytkowe. 
Oprócz utworzonych prawnie form ochrony przyrody na terenie Gminy chroni się 5 zabytkowych parków które 

oprócz wartości kulturowych mają duże znaczenie przyrodnicze. Są to parki w Niemodlinie, Lipnie, Grabinie, 

Jakubowicach, Krasnej Górze, Rogach i Szydłowcu Śląskim. 

 Niemodlin park zamkowy wpisany do rejestru zabytków nr  20/50 z 22 – 05 -1950 r. łącznie z zamkiem. 

Ukształtowany został w XIX i XX w. w miejscu dawnych ogrodów i parku w stylu angielskim. Rośnie tu 

wiele cennych drzew , pośród nich wiekowe ustanowione jako pomniki przyrody tj. - cis pospolity (Taxus 

baccata) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 253 cm, - cis pospolity (Taxus baccata) o 

obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 112 cm, - cis pospolity (Taxus baccata) dwupniowy o 

obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 124, 87 cm, - platan klonolistny (Platanus × hispanica) o 

obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 490 cm, - buk pospolity ‘Purpurea’ (Fagus sylvatica 

‘Purpurea’) o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 390 cm, - dąb czerwony (Quercus rubra) o 

obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 380 cm, - klon pospolity ‘Schwedleri’ (Acer platanoides 

‘Schwedleri’), o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 364 cm; 

 Lipno – pozostałości dawnego zwierzyńca i parku krajobrazowego ze szczególnie cennym ogrodem 

dendrologicznym. Do najciekawszych okazów drzew tu rosnących należą: ambrowiec amerykański, azalia 

japońska, azalia gandawska, berberys koreański, choina kanadyjska, choina karolińska, cis pospolity, daglezja 

zielona, iglicznia trójcierniowa, grujecznik japoński, hortensja bukietowa, jałowiec sawina, jaśminowiec 

wonny, jodła grecka, jodła jednobarwna, jodła kaukaska, kalmia szerokolistna, kasztanowiec 

drobnokwiatowy, mahonia pospolita, pigwowiec japoński, różanecznik żółty, różanecznik fioletowy, sosna 

kosodrzewina, strączyn żółty, świerk, świerk wschodni, tulipanowiec amerykański, wiciokrzew pomorski, 

zadrzewia kanadyjska, żywotnikowiec japoński. Część parku leżąca na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa 

Tułowice obejmuje oddział 154 h leśnictwa Goszczowice w obrębie Niemodlin, o powierzchni 4,18 ha. 

 Krasna Góra - Pierwszy, obronny dwór na terenie Krasnej Góry prawdopodobnie powstał w XIV lub XV w. 

Obecny budynek został wzniesiony w drugiej połowie osiemnastego stulecia. Barokowy dwór przebudowano 

w stylu klasycystycznym w połowie XIX w. Do dworu przylega rozległy naturalistyczny park ze stawem, 

przeważa w nim drzewostan liściasty, szczególnie godne uwagi są dęby szypułkowe o pomnikowych 

rozmiarach. Na terenie parku zlokalizowane jest grodzisko z XV w. z pozostałością fosy i wału. Część parku 

leżąca na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice obejmuje oddziały 125 c-f leśnictwa Grabin w obrębie 

Niemodlin, o powierzchni 5,08 ha. Drzewostan tworzy przede wszystkim dąb wraz z jesionem, jaworem, lipą, 

olszą i brzozą, w podszycie bez czarny, leszczyna, śliwa tarnina i dereń. 

 Szydłowiec - Szydłowiec po raz pierwszy został wymieniony w źródłach, jako własność rodziny von Pückler 

w 1468 r., przez następne prawie 600 lat jego losy były związane z tym rodem. Pierwszy zamek został 

wzniesiony około 1570 r., obiekt dwukrotnie niszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, był 

odbudowywany. Kolejne przebudowy rezydencji miały miejsce w XVIII w., ale do najważniejszej doszło w 

latach 1853-54. Ówczesny właściciel Szydłowca hrabia Erdmann III von Pückler zmienił dawny zamek w 

efektowny neogotycki pałac. Zabytek przetrwał w tym stanie do 1945 r., kiedy został zniszczony przez 
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żołnierzy Armii Czerwonej. Obecnie w Szydłowcu Śląskim możemy zobaczyć marne resztki pałacu, w 

postaci murowanych piwnic i fragmentów murów przyziemia. Z otoczenia pałacu przetrwały jedynie 

neogotycka brama wjazdowa oraz zaniedbany park krajobrazowy z XIX w. wkomponowany w dolinę 

Ścinawy Niemodlińskiej, z pojedynczymi egzemplarzami starych, ozdobnych drzew parkowych. Rośnie tu 

również najstarsze drzewo województwa opolskiego, dąb szypułkowy liczący około 570 lat, nazywany dębem 

Pücklera. Wyryta na umieszczonym pod dębem kamieniu inskrypcja z 1867 roku Program Ochrony Przyrody 

dla Nadleśnictwa Tułowice 204 głosi: „Tu padł rycerz Zygmund Stosch w pojedynku z rycerzem Wacławem 

Pücklerem Groditzkim na Szydłowcu 1537”. Część parku leżąca na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa 

Tułowice obejmuje oddziały 283 f, i-j leśnictwa Sosnówka w obrębie Niemodlin, o powierzchni 4,98 ha. 

 Jakubowice – w miejscowości znajdował się średniowieczny lub renesansowy dwór, który spłonął w 1688 r. 

Rezydencję otaczała fosa, w znacznym stopniu zasypana w 1926 r. Obecnie istniejący dwór wzniesiono w 

1882 r. Za dawną rezydencją znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 4 ha. W parku przeważa 

drzewostan liściasty: lipa drobnolistna, dąb zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, buk zwyczajny. Występuje 

także buk zwyczajny odmiany  purpurowej. Część parku leżąca na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa 

Tułowice obejmuje oddziały 163 k-n leśnictwa Goszczowice w obrębie Niemodlin, o powierzchni 4,19 ha. W 

drzewostanie występują takie gatunki jak dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew 

europejski, buk zwyczajny, robinia akacjowa, daglezja zielona, olsza czarna, lipa drobnolistna. W wydzieleniu 

163 m znajduje się staw, na którego grobli zlokalizowany jest pomnik przyrody – dąb szypułkowy. 

 Grabin, park z XVIII w wpisany do rejestru zabytków nr 77/83 z 01-08-1983 r., stanowi własność Gminy 

Niemodlin. Powiązany historycznie z zabudowaniami folwarcznymi. Na terenie parku liczne zadrzewienia, w 

tym drzewo buk pospolity 'Atropunicea', (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), obwód pnia 490+275 cm 

ustanowiony w 2017 roku jako pomnik przyrody. 

 Rogi park,  wpisany do rejestru zabytków nr 85/83 z 01-10-1983 r. Powiązany historycznie z dworem z 

zabudowaniami folwarcznymi (budynki mieszkalne, 2 stodoły, dawny spichlerz, stajnia, obora),1 poł. 

XIX,966/65 z 27.01.1965 Budynek powstały ok. 1800 r. Po niemal 100 latach w 1897 r. został wzbogacony o 

dodatkowe skrzydło mieszkalne. Początkowo stanowił mieszkanie dla miejscowych dzierżawców. W latach 

1896-1916 zamieszkał tu hrabia Hans Praschma. Dziś w budynku znajduje się szkoła. Jest to obiekt 3-

kondygnacyjny z okrągłą wieżą widokowa. Pierwsze piętro stanowi piano nobile. Dwór – obecnie szkoła w 

bardzo dobrym stanie. Na terenie parku liczne zadrzewienia w tym dwa pomniki przyrody jeden za 

budynkiem szkoły drugi za budynkiem sali gimnastycznej. 

 

 Chronione gatunki roślin i ich siedliska. 
W planach zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie i Dolina Nysy Kłodzkiej  wyróżniono:  

 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe o kodzie 91E0 

 Bory i lasy bagienne o kodzie 91D0 

 Pomorski kwaśny las brzozowo - dębowy o kodzie 9190 

 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny  o kodzie 9170  

 Kwaśne buczyny o kodzie 9110 

 Starorzecza o kodzie 3150 

 Łęgowe lasy dębowo – wierzbowe o kodzie 91F0 

Ponadto w ramach projektu „Derkacz” przewidziano siedliska o kodach:  

 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

 6510- Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

 

 Gatunki roślin występujące w zespołach (wodnych): 

 Zespół wgłębika pływającego, jeżogłówki najmniejszej, zamętnicy błotnej, jeżogłówki najmniejszej oraz 

pojedynczo: 

 krwawnik kichawiec, kąkol polny, turzyca nibyciborowata, kokorycz wątła, rosiczka okrągłolistna, ponikło 

jajowate, nadwodnik sześciopręcikowy, sitowiec nadmorski, kokorycz pusta, nadwodnik trójpręcikowy, 

ponikło igłowate, kruszczyk szerokolistny, kiksja (lnica ) oszczepowata, grzybienie białe, wilżyna ciernista, 

rdestnica stępiona, tojeść bukietowa, krwawnica wąskolistna (k. hyzopolistna), rzęśl hakowata, turzyca 
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ciborowata, turzyca ciborowata, pałka wąskolistna, turzyca nitkowata, bniec dwudzielny, grążel żółty, 

pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły, salwinia pływająca, kotewka orzech wodny. 

 

 Chronione gatunki zwierząt i ich siedliska. 
W planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie wyróżniono następujące gatunki zwierząt: 

 Kumaka nizinnego o kodzie 1188, 

 Wydrę o kodzie 1164, 

 Iglicę o kodzie 1456. 

Ponadto w obrębie stawów wyróżniono następujące gatunki zwierząt: rzekotka drzewna, - żaba śmieszka, żaba 

moczarowa, padalec, zaskroniec, perkoz rdzawoszyi, zausznik, bąk, łabędź niemy,  gęgawa, cyraneczka, krakwa, 

cyranka, błotniak stawowy,  zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, turkawka, muchołówka białoszyja, 

wydra, bóbr, trzmielojad, żuraw, sieweczka rzeczna, śmieszka, turkawka, dziwonia, muchołówka białoszyja, 

świerszczak, strumieniówka, brzęczka,  

 

 W ramach projektu „Derkacz” wyróżniono następujące gatunki ptaków: 
Błotniak stawowy, Gąsiorek, Wodnik (zwyczajny), Kląskawka (zwyczajna), Łozówka, trzcinniczek (zwyczajny), 

Trzciniak (zwyczajny), Cierniówka, Potrzos (zwyczajny), Rokitniczka, Potrzos (zwyczajny), Jarzębatka, Rokitniczka, 

Kląskawka (zwyczajna), Potrzos (zwyczajny), Pokląskwa, Rokitniczka, Srokosz, Świerszczak (zwyczajny), Derkacz 

(zwyczajny), Kląskawka (zwyczajna), Pokląskwa oraz owadów trzepli zielonej i modraszka. 

 Ponadto przez teren gminy przebiega korytarz ekologiczny rangi regionalnej rzeki Nysy Kłodzkiej oraz 

Ścinawy Niemodlińskiej. 

5. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. 
Gmina objęta jest następującymi strefami ochrony konserwatorskiej: 

- Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej na obszarze miasta, wpisana do rejestru zabytków, 

- Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej na obszarze miasta, ochrony elementów zabytkowych, 

- Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego na obszarze miasta, 

- Strefa „E” – ochrony ekspozycji panoramy miasta, 

- Strefa „OW” – obserwacji archeologicznych, 

- Wyznacza się strefę „B” – ochrony konserwatorskiej na terenie wsi. 

 

 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE. 

Tabela 10 Udokumentowane stanowiska archeologiczne. 

Lp Miejscowość 

Nr  

sta

no

wis

ka 

w 

mie

jsc

ow

ośc

i 

Funkcja Kultura Chronologia 

Bliższe 

określenie 

lokalizacji 

Nr rejestru 

zabytków 

1.  Brzęczkowice 1 

Punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 
 - 

Punkt  średniowiecze  - 
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osadniczy 

2.  Gościejowice 1 

Ślad 

osadniczy 
 pradzieje  - 

Punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w.  - 

3.  Góra 1 
Grodzisko 

stożkowate 
 XIV-XV w.  A – 401/75 

4.  Góra 2 
Ślad 

osadniczy 
 neolit dz. gr. 96/2 - 

5.  Grabin 2 grodzisko  XIII – XIV w.  A – 453/77 

6.  Gracze 1 

punkt 

osadniczy 
 

średniowiecze XIV 

– XV w. 
dz. gr. 181/2 - 

punkt 

osadniczy 
 XVI – XVIII w. 

7.  Gracze 2 

punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia 

dz. gr. 379 - 
punkt 

osadniczy 
 

średniowiecze XIV 

– XV w. 

punkt 

osadniczy 
 XVII – XVIII w. 

8.  Gracze 3 

punkt 

osadniczy 
łużycka  

 - 
punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

9.  Gracze 4 

punkt 

osadniczy 
 neolit (?) 

dz. gr. 580/14 - punkt 

osadniczy 
 IX – 1 poł. X w. 

punkt 

osadniczy 
 XIV – XV w. 

10.  Gracze 5 

ślad 

osadniczy 
 pradzieje 

 - 
punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

11.  Grodziec 1 
punkt 

osadniczy 
 średniowiecze  - 

12.  Grodziec 2 osada  
wczesne 

średniowiecze 
 - 

13.  Grodziec 3 
ślad 

osadniczy 
 nieokreślona 

Brak 

lokalizacji 
- 

14.  

Grodziec 4 

osada 

produkcyjna 

przewor

ska 
faza d 

 A69/2009 

15.  
punkt 

osadniczy 
 VI - IX w. 

16.  Jakubowice 1 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

17.  Jakubowice 2 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 
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18.  Jakubowice 3 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

19.  Krasna Góra 1 grodzisko  XIV - XVI w.  A-356/73 

20.  Krasna Góra 2 

punkt 

osadniczy 
 XI – XIII w. 

 - 

osada  XIV – XV w. 

21.  Krasna Góra 3 osada  
wczesne 

średniowiecze 

Brak 

lokalizacji 
- 

22.  Krasna Góra 4 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

23.  Krasna Góra 5 
punkt 

osadniczy 
 XIV – XV w.  - 

24.  
Magnuszowicz

ki 
1 

ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

25.  
Magnuszowicz

ki 
2 

grodzisko 

stożkowate 
 XIII - XIV w. dz. gr. 78 A-400/75 

26.  
Magnuszowicz

ki 
3 

ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

27.  
Magnuszowicz

ki 
4 

ślad 

osadniczy 
 nieokreślona 

Brak 

lokalizacji 
- 

28.  Molestowice 1 
grodzisko 

stożkowate 
 XV w. dz. gr. 41 A-361/73 

29.  Molestowice 2 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

30.  Niemodlin 1 
punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 
 - 

31.  Niemodlin 2 

grodzisko (?) 

kasztelania 

zamek 

 
XIII(?)/XIV-XVIII 

w. 
 - 

32.  Niemodlin 3 miasto  XIV – XVIII w.  - 

33.  Niemodlin 4 
osada  średniowiecze 

 - 
skarb  XIV w. 

34.  Niemodlin 5 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
 

35.  Niemodlin 6 
ślad 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

Brak 

lokalizacji 
 

36.  Niemodlin 7 skarb  XV-XVI w.  - 

37.  Piotrowa 1 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
 

38.  Radoszowice 1 

punkt 

osadniczy 

przewor

ska 
okres rzymski 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

39.  Radoszowice 2 
punkt 

osadniczy 

przewor

ska 
okres rzymski 

Brak 

lokalizacji 
- 
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punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

40.  Radoszowice 3 

ślad 

osadniczy 
 

młodsza epoka 

kamienia 

 - 
punkt 

osadniczy 
łużycka  

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

41.  Radoszowice 4 

punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia 

dz. gr. 181/1, 

188/5, 189/6, 

190, 191 

- 

punkt 

osadniczy 

łużycka 

(?) 
 

punkt 

osadniczy 
 

IX-X w. 

XI-XII w. 

punkt 

osadniczy 
 2 poł. XIII-XV w. 

42.  Radoszowice 5 
punkt 

osadniczy 
łużycka  

dz. gr. 183/1, 

184 
- 

43.  Radoszowice 6 

punkt 

osadniczy 
 paleolit 

 - 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

punkt 

osadniczy 

pucharó

w 

lejowaty

ch 

neolit 

punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

44.  Radoszowice 7 Osada  epoka brązu 
Brak 

lokalizacji 
- 

45.  Radoszowice 8 

punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

dz. gr. 66/2 - 
punkt 

osadniczy 
 IX-X w. 

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

46.  Radoszowice 9 

punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia 

dz. gr. 53 - 

punkt 

osadniczy 
 XI - XII w. 

punkt 

osadniczy 
 XIV - XV w. 

punkt 

osadniczy 
 XVI – XVIII w. 

47.  Radoszowice 10 

ślad 

osadniczy 
 

epoka brązu/okres 

halsztacki 
dz. gr. 74 - 

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

48.  Radoszowice 11 
punkt 

osadniczy 
 paleolit 

Brak 

lokalizacji 
- 
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49.  
punkt 

osadniczy 
 neolit 

50.  Rogi 1 
grodzisko 

domniemane 
 

późne 

średniowiecze – 

okres nowożytny 

dz. gr. 147/1 - 

51.  Rogi 2 kopiec  

późne 

średniowiecze – 

okres nowożytny 

dz. gr. 104/3 - 

52.  Roszkowice 1 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

osada  późny OWR 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

53.  Roszkowice 2 grodzisko  XIV-XVI w.  A-547/80 

54.  Roszkowice 3 
ślad 

osadniczy 
 neolit (?)  - 

55.  Roszkowice 4 osada  XII w. (?) 
Brak 

lokalizacji 
- 

56.  
Roszkowic

e 
5 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

57.  Roszkowice 6 

punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

 - 
punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

58.  
Rzędziwojowi

ce 
1 

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w.  A-557/80 

59.  
Rzędziwojowi

ce 
2 

ślad 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 
dz. gr. 59 - 

60.  
Rzędziwojowi

ce 
3 

punkt 

osadniczy 
 

epoka kamienia – 

mezolit 
 - 

ślad 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

61.  
Rzędziwojowi

ce 
4 

ślad 

osadniczy 
 pradzieje  - 

62.  Sady 1 

obozowisko  mezolit (?) 

 - 

punkt 

osadniczy 
łużycka (?) 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

63.  Sady 2 punkt  pradzieje  - 
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osadniczy 

64.  Sarny Wielkie 1 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

65.  Sarny Wielkie 2 
punkt 

osadniczy 
(?) neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

66.  Sarny Wielkie 3 osada  średniowiecze dz. gr. 129 - 

67.  Sarny Wielkie 4 
osada 

hutnicza 

przewor

ska 
faza D 

dz. gr. 130, 

131 
- 

68.  Sarny Wielkie 5 osada  średniowiecze 
dz. gr. 93/5, 

95/2 
- 

69.  Sarny Wielkie 6 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

70.  Sarny Wielkie 7 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

71.  Sarny Wielkie 8 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 

 

 

- 

72.  
Szydłowiec 

Śląski 
1 Osada  

wczesne 

średniowiecze 

Dz. nr 141, 

146 
 

73.  

Szydłowiec 

Śląski 

 

2 
ślad 

osadniczy 
 okres rzymski 

 

 
 

74.  
Szydłowiec 

Śląski 
3 

ślad 

osadniczy 
 epoka kamienia 

wzgórze w 

Szydłowcu Śl. 
 

75.  
Szydłowiec 

Śląski 
4 

ślad 

osadniczy 
 okres rzymski 

ogród 

zamkowy 
 

76.  Tarnica 1 
grodzisko 

stożkowate 
 XIII-XIV w. nr działki: 112 A-60/2007 

77.  Tarnica 2 

ślad 

osadniczy 
 pradzieje działka nr: 

23/2 
- 

osada  XIV-XV w. 

78.  Tarnica 3 
ślad 

osadniczy 
łużycka  

Brak 

lokalizacji 
- 

79.  Tarnica 4 

punkt 

osadniczy 
łużycka epoka brązu 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 

przewor

ska 
okres rzymski 

80.  Tarnica 5 
punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia  - 

81.  Tarnica 6 

punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia 

dz. gr. 23/2 A-543/80 punkt 

osadniczy 
łużycka 

V okres epoki 

brązu – okres 

halsztacki 

punkt  XIV-XV w. 
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osadniczy 

82.  Tarnica 7 

punkt 

osadniczy 

przewor

ska (?) 

okres wpływów 

rzymskich 
dz. gr. 35/2 A-561/80 

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

83.  Tarnica 8 
ślad 

osadniczy 
 mezolit dz. gr. 62 - 

84.  Tarnica 9 

punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

dz. gr. 66/1 A-542/80 
punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

85.  Tarnica 10 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

86.  Tarnica 11 
punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia 

Brak 

lokalizacji 
- 

87.  Tarnica 12 
punkt 

osadniczy 

łużycka

? 

V okres epoki 

brązu – okres 

halsztacki 

dz. gr.  106/2 

 
- 

88.  Tarnica 13 
punkt 

osadniczy 
 neolit  - 

89.  Tarnica 14 
punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia 

dz. gr. 50 

 
- 

90.  Tarnica 15 

punkt 

osadniczy 
 mezolit 

dz. gr. 273/3 

 
- 

punkt 

osadniczy 
 Pradzieje 

91.  Tłustoręby 1 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

 - 

osada łużycka 
V okres ep. 

Br./okres halsztat 

osada prod.  OWR  

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

punkt 

osadniczy 
 IX-X w. 

92.  Tłustoręby 2 
grodzisko  XI-XII w. 

 A-7/2001 
grodzisko  XIV-XV 

93.  Tłustoręby 3 
punkt 

osadniczy 
 neolit  - 

94.  Tłustoręby 4 

punkt 

osadniczy 
 

okres wpływów 

rzymskich Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 
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95.  Tłustoręby 5 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

96.  Tłustoręby 6 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

 A-560/80 
punkt 

osadniczy 
łużycka (?) 

punkt 

osadniczy 
 X-XII w 

97.  Tłustoręby 7 

punkt 

osadniczy 
łużycka (?) 

 - 
punkt 

osadniczy 
 OWR 

98.  Tłustoręby 8 
ślad 

osadnictwa 
 paleolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

99.  Tłustoręby 9 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 epoka brązu 

100.  Tłustoręby 10 
ślad 

osadniczy 
(?) (?) 

Brak 

lokalizacji 
- 

101.  Tłustoręby 11 osada  XIV-XV w 
dz. gr. 36, 

37/1, 61, 62 
A-576/80 

102.  Tłustoręby 12 
punkt 

osadniczy 
 epoka kamienia 

Brak 

lokalizacji 
- 

 

 OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 

 

Tabela 11 Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. 

Lp 
Miejscowoś

ć 
Obiekt Adres dawny 

Nr 

ewidencyj

ny działki 

Data 

powstania 

Nr decyzji 

o wpisie do 

rejestru 

  Grabin 
Kościół parafialny 

p.w. św. Mikołaja 

Kościół 

parafialny 
227, karta 4 XVI – XVIII 

1069/66 

z 20.01.1966 

  Grabin 
Spichlerz dworski 

 
 

221/20 k. 

m. 4 
XIX 

1651/66 z 

22.09.1966 

  Grabin Park   
XVIII 

 

77/83 z 01-08-

1983 

  Gracze 

Kościół parafialny 

p.w. św. Trójcy, 

mur kościelny 

 94, karta 2 1696, 1824 
624/59 z 

13.11.1959 

  
Jakubowice 

 

Dzwonnica wiejska 

 
 

37/5 k. m. 1 

 

XIX 

 

1652/66 z 

22.09.1966 

 

  Jakubowice Park    
78/83 z 01-08-

1983 

  
Krasna 

Góra 
Dwór  

79/62 k. m. 

1 

II poł. 

XVIII, poł 

1013/65 z 

08.05.1965 
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XIX 

  

Krasna 

Góra 

 

Spichlerz 

 
 

79/63 k. m. 

1 
XVIII/XIX 

1013/65 z 

08.05.1965 

  
Krasna 

Góra 
Park   XIX 

98/84 z 02-02-

1984 

  
Lipno 

 

Kaplica leśna 

 
 281 XVIII 

1654/66 z 

22.09.1966 

  Lipno Park    
P/1/54 z 17-04-

1954 

  Niemodlin STARE MIASTO 

Miasto w ramach  

średniowiecznego 

założenia 

  
56/50 z 

12.03.1950 

  Niemodlin 

Kościół parafialny 

p.w. 

Wniebowzięcia 

NMP 

 454 k. m. 8 
II poł. XIII-

XIX 

300/58 z 

20.02.1958 

  Niemodlin 
Zespół zabudowań 

plebanii: plebania 
 447 k. m. 8 XV 

856/64 z 

08.05.1964 

  Niemodlin 

Zespół zabudowań 

plebanii: 

organistówka 

 449 k. m. 8 XIX 
856/64 z 

08.05.1964 

  Niemodlin 

Zespół zabudowań 

plebanii: budynek 

gospodarczy 

 447 k. m. 8 XVIII 
856/64 z 

08.05.1964 

  Niemodlin Zamek 
Zamek 

Praschmów 

521/1 k. m. 

9 
 

20/50 z 

22.05.1950 

  Niemodlin 

Oficyna i stajnia 

zespołu 

zamkowego 

 
521/1 k. m. 

9 

II poł. 

XVIII, I poł. 

XIX 

848/64 z 

08.05.1964 

  Niemodlin 
Budynek bramny 

zamku 
 

521/1 k. m. 

9 
II poł. XVIII 

849/64 z 

08.05.1964 

  Niemodlin 
Most zamkowy 

nad dawną fosą 
 

521/1 k. m. 

9 
I poł. XVIII 

850/64 z 

08.05.1964 

  Niemodlin 
Mur z basteją w 

parku zamkowym 
 

521/1 k. m. 

9 
XVI/XVII 

852/64 z 

08.05.1964 

  Niemodlin Mury obronne  
575/2, 573, 

572 k. m. 9 
XIV 

403/58 z 

15.06.1958 

  Niemodlin 

Dom, ul. 

Bohaterów 

Powstań Śląskich 3 

Dom, ul. Nyska 3 485 k. m. 8 XVIII/XIX 
1342/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin 

Dom, ul. 

Bohaterów 

Powstań Śląskich 5 

Dom, ul. Nyska 5 
484/1 k. m. 

8 
XVIII/XIX 

1343/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin 

Dom, ul. 

Bohaterów 

Powstań Śląskich 7 

Arsenał 
482/1 k. m. 

8 
XII 

322/58 z 

10.03.1958 

  Niemodlin Dom, ul. Dom, ul. Nyska 440/2 k. m. XIX 1344/66 z 
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Bohaterów 

Powstań Śląskich 

10 

10 8 25.04.1966 

  Niemodlin 

Dom, ul. 

Bohaterów 

Powstań Śląskich 

11 

Dom, ul. Nyska 

11 
480 k. m. 8 XVIII 

1345/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin 

Dom, ul. 

Bohaterów 

Powstań Śląskich 

13 

Dom, ul. Nyska 

13 
479 k. m. 8 XVIII 

1346/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin 

Dom, ul. 

Bohaterów 

Powstań Śląskich 

18 

Dom, ul. Nyska 

18 
 XIX 

1347/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin Dom, ul. Brzeska 1  127 k. m. 4 XIX 
1340/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin 
Dom, ul. Drzymały 

4 

Dom, ul. 

Drzymały 2 

573/2 k. m. 

9 
1800 

1341/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 1  
570/4 k. m. 

9 
XVIII 

1318/66 z 

16.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 2 Dom, Rynek 3 
568/4 k. m. 

9 
1 poł. XIX 

1319/66 z 

16.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 3 Dom, Rynek 4 
568/2 k. m. 

9 
XVIII 

1320/66 z 

16.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 10  562 k. m. 9 1 poł. XIX 
1321/66 z 

16.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 11  561 k. m. 9 1 poł. XIX 
1322/66 z 

16.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 18  
553/1 k. m. 

9 
XVIII-XIX 

1323/66 z 

16.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 20  
551/4 k. m. 

9 
XVIII-XIX 

1324/66 z 

18.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 21  
550/3 k. m. 

9 
1 poł. XIX 

1325/66 z 

18.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 23  
547/1 k. m. 

9 
XVIII-XIX 

1326/66 z 

18.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 34  
456/17 k. 

m. 8 
XIX 

1327/66 z 

18.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 39  541 k. m. 9 XVIII 
1328/66 z 

18.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 41  539 k. m. 9 XIX 
1329/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 43  
537/2 k. m. 

9 
XVIII 

1330/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 45 Dom, Rynek 46 
533/2 k. m. 

9 
XIX 

1331/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 46 Dom, Rynek 47 532/2 k. m. XIX 1332/66 z 
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9 23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 47 Dom, Rynek 48 531/5 k m 9 XVIII/XIX 
1333/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 48 Dom, Rynek 50 
528/1 k. m. 

9 
XIX 

1335/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 49 

Dom, Rynek 51, 

dawny ratusz 

 

527/11 k.m. 

9 
XIX 

1336/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom , Rynek 50 Dom, Rynek 52 
527/10 

k.m.10 
XVIII 

1337/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 53 Dom, Rynek 56 524 k.m. 9 XIX 
1338/66 z 

23.04.1966 

  Niemodlin Dom, Rynek 54 Dom, Rynek 57 523 k. m. 9 XVIII 
1339/66 z 

25.04.1966 

  Niemodlin 
Dom, ul. Szewska 

1 
Dom, Rynek 49 530 k. m. 9 XIX 

1334/66 z 

23.04.1966 

  Rogi Park    
85/83 z 01-10-

1983 

  Rogi 

Folwark (budynki  

mieszkalne, 2 

stodoły, dawny 

spichlerz, stajnia, 

obora) 

Dwór 

z zabudowaniami 

folwarcznymi 

(budynki 

mieszkalne, 

2 stodoły, dawny 

spichlerz, stajnia, 

obora) 

145/2, 

109/4,  
1 poł. XIX 

966/65 z 

27.01.1965 

  
Szydłowiec 

Śl. 

Kościół filialny 

p.w. Imienia Marii 
Kościół filialny 149 k. m. 1. 1616-1617 

853/64 z 

08.05.1964 

  
Szydłowiec 

Śl. 
Ruina dworu  

150, karta 

1. 
XVII 

1017/65 z 

08.05.1965 

  
Szydłowiec 

Śl. 

Ruina kaplicy 

grobowej 
 

150, karta 

1. 
XVII 

1017/65 z 

08.05.1965 

  
Szydłowiec 

Śl. 
Park    

106/84 z 

5.03.1984  
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 OBIEKTY PARKI ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW: 

Tabela 12  Wykaz parków zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków. 

Miejscowość Obiekt Data powstania 
Nr decyzji o wpisie do 

rejestru 
Stan zachowania 

Grabin park XVIII 77/83 z 01.08.1983 Zaniedbany 

Jakubowice park XVIII/ XIX 78/83 z 01.08.1983 Zaniedbany 

Krasna Góra park XIX w. 98/84 z 02.02.1984 Zaniedbany 

Lipno 

park, 

zespół przyrodniczo-

krajobrazowy 

Koniec XVIII  P/1/54 z 17.04.1954 Dobry 

Niemodlin park II poł.XIX 
87/83 z 13.10.1983  

852/64 z 08.05.1964 
Bardzo dobry 

Rogi park Pocz. XIX  85/83 z 01.10.1983 Zadawalający 

Szydłowiec 

Śląski 
park XVII  106/84 z 05.03.1984 bardzo zaniedbany 

 

 CMENTARZE W TYM ZABYTKOWE. 

Tabela 13 Wykaz cmentarzy. 

Lp Miejscowość Data założenia 
Nr 

działki 

Stan 

zachowania 
Uwagi 

  Gościejowice XV-XIXw. 213 zły 
przeznaczony do likwidacji, 

teren przeznaczyć pod zieleń 

  Góra II połowa XIX w. 86 zły 
przeznaczony do likwidacji, 

teren przeznaczyć pod zieleń 

  Grodziec II połowa XIX w. 349 dobry Cmentarz na terenie leśnym 

  Gracze połowa XIX w. - zdewastowany Zdewastowany 

  Gracze 1916r. 78 bdb. - 

  Jaczowice 1900r. 140 bdb - 

  Jakubowice II połowa XIX w. 76/2 dobry - 

  Krasna Góra II połowa XIX w. 
80, 

79/61 
bdb. - 

  Lipno Pocz.XXw. 281 bdb - 

  Niemodlin II połowa XIX w. 274 zły Judaistyczny – zlikwidowany 

  Wydrowice II połowa XIX w. 25/2 zły Zdewastowany 

  Niemodlin 1802r. 242 dobry - 

  Magnuszowice II połowa XIX w. 239 zły Przeznaczony do likwidacji 

  Magnuszowice I połowa XIX w. - zdewastowany Zdewastowany 

  
Magnuszowiczk

i 
II połowa XIX w. - zły Przeznaczony do likwidacji 

  Molestowice II połowa XIX w. 58/1 zły zamknięty, 
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przeznaczony do likwidacji, 

teren przeznaczyć pod zieleń 

  Radoszowice II połowa XIX w. 52 zły 
zamknięty, 

przeznaczony do likwidacji 

  
Rogi 

 

I połowa XX w. 

 

80 

 

dobry 

 
- 

  Rogi  XVIII w. 67 dobry 
obok Kościoła zakaz dalszych 

pochówków 

  Rogi II poł. XXw. 237/1 dobry Nowy 

  Roszkowice II połowa XIX w. 220 zły Zaniedbany 

  Sady II połowa XIX w. 161 zły przeznaczony do likwidacji,  

  Sarny Wielkie II połowa XIX w. 76/2 zły 

zamknięty, 

przeznaczony do likwidacji, 

część terenu przejęta pod 

autostradę 

  
Szydłowiec 

Śląski 
II połowa XIX w. 60  Dobry 

  Rzędziwojowice 1906r. 246 zaniedbany Zaniedbany 

 

 

 OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW. 

Tabela 14 Wykaz obiektów ujętych w ewidencji zabytków.   

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

Obiekt 

 

Adres 
1.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 50 
2.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 51 
3.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 48 
4.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 54 
5.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 53 
6.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 47 
7.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 46 
8.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 42 
9.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 43 
10.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 44 
11.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 45 
12.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 41 
13.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 40 
14.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 39 
15.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 38 
16.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 36 
17.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 34 
18.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 33 
19.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 32 
20.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 31 
21.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 30 
22.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 27 
23.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 26 
24.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 11 
25.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 10 
26.  Niemodlin hotel "Pod Jeleniem" Rynek (dawniej Zawadzkiego) 9 
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Lp. 

 

Miejscowość 

 

Obiekt 

 

Adres 
27.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 9A 
28.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 8 
29.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 8B 
30.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 20 
31.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 20A 
32.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 19 
33.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 18 
34.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 12 
35.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 21 
36.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 22 
37.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 23 
38.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 23A 
39.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 24 
40.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 25 
41.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 7 
42.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 7B 
43.  Niemodlin poczta Rynek (dawniej Zawadzkiego) 5 
44.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 6 
45.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 4 
46.  Niemodlin dom mieszkalny Szewska 1 
47.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 3 
48.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 2 
49.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 1 
50.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 26 
51.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 29 
52.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Spółdzielcza 1 
53.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 28 
54.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 25 
55.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 21 
56.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 19 
57.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 17 
58.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 4 
59.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 49 
60.  Niemodlin d. starostwo ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 
61.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 36 
62.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 17 
63.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 16 
64.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 14 
65.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 13 
66.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 9 
67.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 11 
68.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 12 
69.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 10 
70.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 5 
71.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 3 
72.  Niemodlin zajazd ul. Brzeska 1 
73.  Niemodlin plebania ewangelicka Rynek (dawniej Zawadzkiego) 52 
74.  Niemodlin tzw. arsenał ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a 
75.  Niemodlin dom mieszkalny, dawny ratusz Rynek (dawniej Zawadzkiego) 
76.  Niemodlin obwarowania miejskie ul. Lwowska, Podwale, Zawadzkiego 
77.  Niemodlin pozostałości parku zamkowego  

78.  Niemodlin Zamek  
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79.  Niemodlin brama zamkowa  

80.  Niemodlin folwark przy zespole zamkowym  

81.  Niemodlin most - cztery figury w zespole zamkowym  

82.  Niemodlin 
pozostałości obwarowania zamku – 

basteja 
 

83.  Niemodlin 
kościół parafialny pod wezwaniem 

Wniebowzięcia NMP 
Rynek (dawniej Zawadzkiego) 

84.  Niemodlin budynek gospodarczy plebanii Rynek (dawniej Zawadzkiego) 29 
85.  Niemodlin Plebania Rynek (dawniej Zawadzkiego) 29 
86.  Niemodlin budynek wozowni (tzw. basteja) Rynek (dawniej Zawadzkiego) 29 
87.  Niemodlin organistówka Rynek (dawniej Zawadzkiego) 29a 
88.  Niemodlin oficyna zamkowa II Rynek (dawniej Zawadzkiego) 55a 
89.  Niemodlin oficyna zamkowa I Rynek (dawniej Zawadzkiego) 55a 
90.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 14 
91.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 15 
92.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 16 
93.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 25a 
94.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 27a 
95.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 43a 
96.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 44a 
97.  Niemodlin dom mieszkalny Rynek (dawniej Zawadzkiego) 49 
98.  Niemodlin Spichlerz Rynek (dawniej Zawadzkiego) 42a 
99.  Niemodlin figura św. Floriana Rynek (dawniej Zawadzkiego) 
100.  Niemodlin Dwór ul. Daszyńskiego 
101.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 1 
102.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 3 
103.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 5 
104.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 8 
105.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 14 
106.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 16 
107.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Wojska Polskiego 18 
108.  Niemodlin Trafostacja ul. Wojska Polskiego 
109.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 1 
110.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 2 
111.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 5 
112.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 7 
113.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 11 
114.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 14 
115.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 16 
116.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 18 
117.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 26 
118.  Niemodlin dom mieszkalny Aleja Wolności 28 
119.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 1 
120.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 2 
121.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 3 
122.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 4 
123.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 5 
124.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 6 
125.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 7 
126.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 8 
127.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 9 
128.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Świętojańska 10 
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129.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Mickiewicza 9 
130.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Mickiewicza 11 
131.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Mickiewicza 13 
132.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Mickiewicza 15-19 
133.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Mickiewicza 21-25 
134.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Mickiewicza 27-31 
135.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Reymonta 1 
136.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Reymonta 1 
137.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Reymonta 2 
138.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Reymonta 3 
139.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Reymonta 5 
140.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 1 
141.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 2 
142.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 3 
143.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 5 
144.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 6 
145.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 7 
146.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 8 
147.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 9 
148.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Żeromskiego 11 
149.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 5 
150.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 9 
151.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 10 
152.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Opolska 10 
153.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 12 
154.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Opolska 12 
155.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 13 
156.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 17a-c 
157.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 27 
158.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 29 
159.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 32 
160.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 38 
161.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 40 
162.  Niemodlin zespół cegielni: budynek produkcyjny ul. Opolska 44 
163.  Niemodlin zespół cegielni komin ul. Opolska 44 
164.  Niemodlin zespół cegielni stróżówka ul. Opolska 44 
165.  Niemodlin zespół cegielni: budynek biurowy ul. Opolska 44 
166.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 46 
167.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Opolska 46 
168.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Opolska 48 
169.  Niemodlin warsztat kolejowy ul. Opolska 
170.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Parkowa 2 
171.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Parkowa 3 
172.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Parkowa 4 
173.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Parkowa 5 
174.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Zamkowa 2 
175.  Niemodlin spichlerz ul. Zamkowa 2 
176.  Niemodlin szpital ul. Zamkowa 4 
177.  Niemodlin stodoła przy szpitalu ul. Zamkowa 
178.  Niemodlin budynek gospodarczy przy szpitalu ul. Zamkowa 
179.  Niemodlin trafostacja przy szpitalu ul. Zamkowa 
180.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Krótka 2 
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181.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Krótka 3 
182.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Krótka 5 
183.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Krótka 9 
184.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Lwowska 1 
185.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podwale 1 
186.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podwale 2 
187.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podwale 4 
188.  Niemodlin baszta nr 1 ul. Podwale 
189.  Niemodlin baszta nr 2 ul. Podwale 
190.  Niemodlin baszta nr 3 ul. Podwale 
191.  Niemodlin baszta nr 4 ul. Podwale 
192.  Niemodlin pozostałości bramy miejskiej ul. Podwale 
193.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Słowackiego 7 
194.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Słowackiego 8 
195.  Niemodlin dworzec ul. Dworcowa 3 
196.  Niemodlin dwa budynki gospodarcze przy dworcu ul. Dworcowa 3 
197.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Dębowa 1 
198.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Dębowa 2 
199.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Dębowa 4 
200.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Dębowa 18 
201.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Dębowa 22 
202.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Polna 3 
203.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Polna 5/7 
204.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Polna 9/11 
205.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Polna 13/15 
206.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Lipowa 2 
207.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Lipowa 4/6 
208.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Lipowa 8/10 
209.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Lipowa 12/14 
210.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Lipowa 16/18 
211.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Lipowa 20/22 
212.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzozowa 7 
213.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzozowa 9 
214.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzozowa 11 
215.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzozowa 13 
216.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Szewska 2 
217.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Szewska 4 
218.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Spółdzielcza 1 
219.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 1 
220.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 5 
221.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 5a 
222.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 9 
223.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 9a 
224.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 11 
225.  Niemodlin dawny spichlerz / magazyn ul. Kilińskiego 12 
226.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 13 
227.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 15 
228.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 23 
229.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 27 
230.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 29 
231.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Kilińskiego 23 
232.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Kilińskiego 43A 
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233.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 1 
234.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 8 
235.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 13a 
236.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 15 
237.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 18 
238.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 19 
239.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 20 
240.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 21 
241.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 22 
242.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 23 
243. ` Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 25 
244.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 26 
245.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 28 
246.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 33 
247.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 33a 
248.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 
249.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 38 
250.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 40 
251.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 42 
252.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 45 
253.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 49 
254.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 51 
255.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 53 
256.  Niemodlin młyn ul. Bohaterów Powstań Śląskich 53 
257.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 63 
258.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 73 
259.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Bohaterów Powstań Śląskich 74 

260.  Niemodlin 
przedwojenna synagoga (dom 

pogrzebowy) - budynek byłej odlewni 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 79 

261.  Niemodlin cmentarz rzymskokatolicki ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

262.  Niemodlin 

kaplica cmentarna (zabytkowy 

przedsionek  

z kolumnadą i tablicami epitafijnymi) 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

263.  Niemodlin ogrodzenie cmentarza ul. Bohaterów Powstań Śląskich 
264.  Niemodlin mauzoleum przy cmentarzu ul. Bohaterów Powstań Śląskich 
265.  Niemodlin trafostacja za plebanią ul. Bohaterów Powstań Śląskich 
266.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 1 
267.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 3 
268.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 4 
269.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 5 
270.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 7 
271.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 8 
272.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 9 
273.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 9a 
274.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 10 
275.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 11 
276.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 12 
277.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 15 
278.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 16 
279.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 17 
280.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Drzymały 18/20 
281.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Brzeska 1 
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282.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 2 
283.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 3 
284.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 4 
285.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 5 
286.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 6 
287.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 7 
288.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 8 
289.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 9 
290.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 10 
291.  Niemodlin trafostacja ul. Brzeska 10 
292.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 12 
293.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 14 
294.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 15 
295.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 16 
296.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 17 
297.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 19 
298.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 20 
299.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Brzeska 20 
300.  Niemodlin stodoła ul. Brzeska 20 
301.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Brzeska 21 
302.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Brzeska 21 
303.  Niemodlin dom – wycug ul. Brzeska 25 
304.  Niemodlin stodoła ul. Brzeska 25 
305.  Niemodlin trafostacja przy drodze na Brzeg 
306.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 1 
307.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 2 
308.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Podgórna 2 
309.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 3 
310.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 4 
311.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 5 
312.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 7 
313.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 11 
314.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 12 
315.  Niemodlin stodoła ul. Podgórna 13 
316.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 15 
317.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 18 
318.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 19 
319.  Niemodlin Stodoła ul. Podgórna 19 
320.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 21 
321.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 29 
322.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 31 
323.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 35 
324.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 47 
325.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Podgórna 49 
326.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Boczna 2 
327.  Niemodlin stodoła ul. Boczna 3 
328.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Boczna 5 
329.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Zielona 2 
330.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 1 
331.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 2 
332.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 4 
333.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Korfantego 4 
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334.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 5 
335.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 7 
336.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 8 
337.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 9 
338.  Niemodlin kapliczka ul. Korfantego 9 
339.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 12 
340.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Korfantego 12 
341.  Niemodlin stodoła ul. Korfantego 12 
342.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 13 
343.  Niemodlin stodoła ul. Korfantego 13 
344.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 14 
345.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 15 
346.  Niemodlin stodoła ul. Korfantego 15 
347.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 16 
348.  Niemodlin Stodoła ul. Korfantego 16 
349.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 20 
350.  Niemodlin stodoła ul. Korfantego 20 
351.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 23 
352.  Niemodlin Stodoła ul. Korfantego 23 
353.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 24 
354.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 27 
355.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 29 
356.  Niemodlin Stodoła ul. Korfantego 29 
357.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 30 
358.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 31 
359.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 34 
360.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 37 
361.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Korfantego 37 
362.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Korfantego 39 
363.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Korfantego 39 
364.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Daszyńskiego 1 
365.  Niemodlin budynek gospodarczy ul. Daszyńskiego 1 
366.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Daszyńskiego 2 
367.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Daszyńskiego 11 
368.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Daszyńskiego 13 
369.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Daszyńskiego 38 
370.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Daszyńskiego 40 
371.  Niemodlin zespół folwarczny: budynek mieszkalny ul. Daszyńskiego 
372.  Niemodlin zespół folwarczny: stodoła I ul. Daszyńskiego 
373.  Niemodlin zespół folwarczny: stodoła II ul. Daszyńskiego 
374.  Niemodlin zespół folwarczny: spichlerz ul. Daszyńskiego 
375.  Niemodlin zespół folwarczny: oficyna ul. Daszyńskiego 
376.  Niemodlin zespół folwarczny: obora ul. Daszyńskiego 
377.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Nowa 1 
378.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Nowa 2 
379.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Nowa 4 
380.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Nowa 5 
381.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Nowa 6 
382.  Niemodlin dom mieszkalny ul. Nowa 8 
383.  Niemodlin cmentarz rzymskokatolicki położony przy drodze do Tułowic 
384.  Niemodlin cmentarz żydowski  

385.  Brzęczkowice Dom nr  8 
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386.  Brzęczkowice Dom nr 10 

387.  Brzęczkowice Kapliczka nr 3 

388.  Gościejowice Cmentarz  

389.  Grodziec II kaplica-dzwonnica  

390.  Grodziec II cmentarz rzymskokatolicki  

391.  Góra cmentarz ewangelicko-augsburski  

392.  Grabin brama kościelna ul. Krótka 10 
393.  Grabin kościół parafialny pw. św. Michała ul. Krótka 10 
394.  Grabin Kapliczka ul. Długa 35/37 
395.  Grabin Kapliczka ul. Ogrodowa 
396.  Grabin Park  

397.  Grabin Spichlerz  

398.  Gracze układ ruralistyczny wsi  

399.  Gracze Dom ul. Kolonia Duża 8 

400.  Gracze Dom ul. Kolonia Duża 11 

401.  Gracze Dom ul. Kolonia Duża 20 

402.  Gracze Dom ul. Kręta 4 

403.  Gracze kościół parafialny pw. Trójcy Świętej ul. Niemodlińska 76 

404.  Gracze Dom ul. Kręta 19 

405.  Gracze Dom ul. Kręta 25 

406.  Gracze Dom ul. Kręta 29 

407.  Gracze mur kościelny ul. Niemodlińska 76 

408.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 1 

409.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 3 

410.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 5 

411.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 7 

412.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 10 

413.  Gracze bud. Gosp. ul. Niemodlińska 13 

414.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 13 

415.  Gracze Stodoła ul. Niemodlińska 13 

416.  Gracze Gospoda ul. Niemodlińska 42 

417.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 45 

418.  Gracze Stodoła ul. Niemodlińska 45 

419.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 47 

420.  Gracze Dom ul. Niemodlińska 59 

421.  Gracze bud. miesz. - gosp. ul. Niemodlińska 61 

422.  Gracze dom ul. Niemodlińska 61 
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423.  Gracze dom ul. Niemodlińska 63 

424.  Gracze stodoła w zagrodzie ul. Niemodlińska 63 

425.  Gracze dom ul. Niemodlińska 71 

426.  Gracze dom ul. Niemodlińska 73 

427.  Gracze dom ul. Niemodlińska 75 

428.  Gracze cmentarz rzymskokatolicki  

429.  Gracze cmentarz ewangelicko-augsburski  

430.  Gracze bud. gosp. 
ul. XX lecia PRL 8 a – obecnie ul. 

Bazaltowa 

431.  Gracze dworzec 
ul. XX lecia PRL 8a, obecnie ul. 

Bazaltowa 

432.  Gracze dom 
ul. XX lecia PRL 8, obecnie ul. 

Bazaltowa 

433.  Gracze bud. biurowy 
ul. XX lecia PRL 9, obecnie ul. 

Bazaltowa 

434.  Gracze kopalnia bazaltu 
ul. XX lecia PRL 9, obecnie ul. 

Bazaltowa 

435.  Gracze stacja PKP  

436.  Jaczowice Kapliczka  

437.  Jaczowice dom nr 10 

438.  Jaczowice dom nr 11 

439.  Jaczowice kaplica cmentarna  

440.  Jaczowice cmentarz rzymskokatolicki  

441.  Jakubowice cmentarz rzymskokatolicki  

442.  Jakubowice Dzwonnica  

443.  Jakubowice dom nr 21 

444.  Jakubowice dom nr 40 

445.  Jakubowice dom nr 43 

446.  Jakubowice dom nr 1a 

447.  Jakubowice dom nr 16 

448.  Jakubowice droga kamienna  

449.  Jakubowice stodoła  I w zespole folwarcznym  

450.  Jakubowice stodoła II w zespole folwarcznym  

451.  Jakubowice szkoła, ob. Dom nr 31 

452.  Jakubowice park  

453.  Krasna Góra dwór 49 
454.  Krasna Góra park  

455.  Krasna Góra spichlerz  

456.  Krasna Góra kościół filialny pw. Macierzyństwa NMP  
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457.  Krasna Góra Dom nr 5 

458.  Krasna Góra figura św. Jana Nepomucena  

459.  Krasna Góra cmentarz rzymskokatolicki  

460.  Krasna Góra sztuczna ruina „Jastrzębia skała” (1880 r.) geodezyjna działka nr 109/2 

461.  Krasna Góra  Koś. Paraf. 

462.  Krasna Góra  
stajnia z masztalernią w zespole 

folwarcznym 

463.  Krasna Góra  stodoła folwarczna 

464.  Lipno kaplica leśna  

465.  Lipno kapliczka-dzwonnica  

466.  Lipno Leśniczówka 33a 
467.  Lipno zespół przyrodniczo - krajobrazowy  

468.  Lipno bud. gosp. nr 33c 

469.  Lipno stodoła nr 33c 

470.  Lipno brama niemodlińska  

471.  Lipno dom nr 22 

472.  Lipno dom nr 24 

473.  Lipno dom nr 24b 

474.  Lipno dom nr 33b 

475.  Lipno dom nr 33c 

476.  Lipno dom nr 6 

477.  Lipno kapliczka  Madonny z Dzieciątkiem  

478.  Lipno leśniczówka  

479.  Lipno letnia gospoda, ob.. dom Nr 34 

480.  Magnuszowice dom nr 1 

481.  Magnuszowice dom nr 4a 

482.  Magnuszowice dom nr 12 

483.  Magnuszowice dom nr 26 

484.  Magnuszowice stodoła w zagrodzie nr 26 

485.  Magnuszowice gospoda nr 30 

486.  Magnuszowice szkoła, ob. dom mieszkalny nr 31 

487.  Magnuszowice dom w zagrodzie nr 32 

488.  Magnuszowice stodoła w zagrodzie nr 32 

489.  Magnuszowice dom w zagrodzie nr 33 

490.  Magnuszowice dom w zagrodzie nr 35a 
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491.  Magnuszowice dom w zagrodzie nr 35 

492.  Magnuszowice stodoła w zagrodzie nr 35 

493.  Magnuszowice dom w zagrodzie nr 36 

494.  Magnuszowice dom nr 39 

495.  Magnuszowice dom nr 41 

496.  Magnuszowice dom w zespole młyńskim nr 56 

497.  Magnuszowice Młyn nr 56 

498.  Magnuszowice stodoła w zespole młyńskim nr 56 

499.  Magnuszowice dom w zagrodzie nr 58 

500.  Magnuszowice dom w zagrodzie nr 59 

501.  Magnuszowice stodoła w zagrodzie nr 59 

502.  Magnuszowice dom nr 61 

503.  Magnuszowice dom nr 65 

504.  Magnuszowiczki dom nr 4 

505.  Magnuszowiczki dom nr 10 

506.  Magnuszowiczki dom nr 13 

507.  Magnuszowiczki dom nr 15 

508.  Magnuszowiczki dom nr 19 

509.  Magnuszowiczki dom nr 20 

510.  Michałówek dom mieszk.-gosp. nr 2 

511.  Michałówek dom mieszk.-gosp. nr 5 

512.  Michałówek dom mieszk.-gosp. nr 8 

513.  Michałówek dom mieszk.-gosp. nr 10 

514.  Michałówek dom mieszk.-gosp. nr 12 

515.  Michałówek dom mieszk.-gosp. nr 14 

516.  Molestowice dom mieszk.-gosp. nr 1 

517.  Molestowice stodoła w zagrodzie nr 1 

518.  Molestowice dom mieszk.-gosp. nr 2 

519.  Molestowice dom mieszk.-gosp. w zagrodzie nr 15 

520.  Molestowice dom mieszk.-gosp. II w zagrodzie nr 15 

521.  Molestowice dom mieszk.-gosp. nr 17 

522.  Molestowice dom mieszk.-gosp. nr 17a 
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523.  Molestowice gospoda nr 26 - 26a 

524.  Molestowice dom mieszk.-gosp. nr 27 

525.  Piotrowa dom mieszk.-gosp. nr 2 

526.  Piotrowa dom mieszk.-gosp. nr 3 

527.  Radoszowice dom mieszkalny 18 
528.  Radoszowice dom mieszkalny 27 

529.  Radoszowice Bud.-gosp. w zagrodzie nr 18 

530.  Radoszowice dom nr 4-4a 

531.  Radoszowice dom nr 5 

532.  Radoszowice dom nr 6a 

533.  Radoszowice dom nr 11 

534.  Radoszowice dom nr 19 

535.  Radoszowice dom nr 19a 

536.  Radoszowice dom nr 20 

537.  Radoszowice dom nr 30 

538.  Radoszowice dom nr 31 

539.  Radoszowice dom nr 33 

540.  Radoszowice dom nr 34a 

541.  Radoszowice dom nr 35 

542.  Radoszowice dom nr 36 

543.  Radoszowice dom nr 37 

544.  Radoszowice dom nr 38 

545.  Radoszowice dom nr 73 

546.  Radoszowice dom nr 75 

547.  Radoszowice dom nr 76 

548.  Radoszowice dom nr 77 

549.  Radoszowice gospoda, ob. Dom nr 2-2a 

550.  Radoszowice kaplica przy domu nr 76 

551.  Radoszowice zagroda nr 25 

552.  Rogi dwór 9 

553.  Rogi 
dom nr 11 

 

554.  Rogi dom Nr 12 

555.  Rogi dom nr 15 
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556.  Rogi dom nr 16 

557.  Rogi dom nr 17 

558.  Rogi dom nr 18 

559.  Rogi dom nr 19 

560.  Rogi dom nr 32 

561.  Rogi stodoła nr 32 

562.  Rogi dom nr 33 

563.  Rogi dom nr 35 

564.  Rogi dom w zagrodzie nr 37a 

565.  Rogi dom w zagrodzie nr 37 

566.  Rogi stodoła w zagrodzie nr 37 

567.  Rogi dom  

568.  Rogi dom mieszkalny 10 
569.  Rogi dom mieszkalny 14 
570.  Rogi Stodoła 10 
571.  Rogi Stodoła 12 
572.  Rogi Stajnia 14 
573.  Rogi Spichlerz 11 
574.  Rogi Obora 13 
575.  Rogi cmentarz katolicki 30 
576.  Rogi kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP 30 
577.  Rogi mur kościoła pw. Nawiedzenia NMP  

578.  Rogi cmentarz protestancki  

579.  Rogi park dworski  

580.  Roszkowice dom nr 16 

581.  Roszkowice dom nr 17 

582.  Roszkowice dom nr 19 

583.  Roszkowice stodoła nr 19 

584.  Roszkowice dom nr 20 

585.  Roszkowice dom nr 20a 

586.  Roszkowice dom nr 21 

587.  Roszkowice dom nr 21a 

588.  Roszkowice dom nr 22a 

589.  Roszkowice dom nr 23a 

590.  Roszkowice dom nr 23a 

591.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 9 

592.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 11a 
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593.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 13 

594.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 14 

595.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 14a 

596.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 16 

597.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 22a 

598.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 27 

599.  Rzędziwojowice dom mieszk. nr 32 

600.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 33 

601.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 33a 

602.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 35 

603.  Rzędziwojowice dom mieszk.-gosp. nr 35a 

604.  Szydłowiec Śląski ruina dworu 45 
605.  Szydłowiec Śląski brama dworska 45 
606.  Szydłowiec Śląski Park  

607.  Szydłowiec Śląski kaplica grobowa 45 
608.  Szydłowiec Śląski Młyn 43 
609.  Szydłowiec Śląski budynek gospodarczy 45 
610.  Szydłowiec Śląski kościół filialny pw. Imienia Marii 46 

611.  Szydłowiec Śląski 
brama cmentarna 

 
 

612.  Szydłowiec Śląski budynek gosp. 

 
Nr 44 

613.  Szydłowiec Śląski ogrodzenie zespołu pałacowo-parkowego 

 
 

614.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 2 

615.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 9 

616.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 24 

617.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 25 

618.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 26 

619.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 28 

620.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 31 

621.  Szydłowiec Śląski dom mieszk.-gosp. nr 35 

622.  Szydłowiec Śląski ogrodzenie kościoła pw. Imienia Marii 46 
623.  Szydłowiec Śląski Cmentarz  

624.  Sarny Wielkie układ ruralistyczny wsi  

625.  Sarny Wielkie zespół folwarczny  

626.  Sarny Wielkie cmentarz ewangelicko-augsburski  

627.  Sarny Wielkie dom - biblioteka wiejska nr 18 

628.  Sarny Wielkie dom nr 1 
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629.  Sarny Wielkie dom nr 4 

630.  Sarny Wielkie dom nr 6 

631.  Sarny Wielkie dom nr 7 

632.  Sarny Wielkie dom nr 10 

633.  Sarny Wielkie dom nr 11 

634.  Sarny Wielkie dom nr 12 

635.  Sarny Wielkie dom nr 19 

636.  Sarny Wielkie dom nr 21 

637.  Sarny Wielkie dom nr 25 

638.  Sarny Wielkie dom nr 30 

639.  
Sarny Wielkie dom nr 33 

640.  
Sarny Wielkie dom nr 41 

641.  
Sarny Wielkie 

dom robotników folwarcznych  w zespole 

folwarcznym 
nr 49,51,53,55 

642.  
Sarny Wielkie obora w zespole folwarcznym nr 39 

643.  
Sarny Wielkie Remiza  

644.  
Sarny Wielkie stodoła I  w zespole folwarcznym nr 39 

645.  
Sarny Wielkie  stodoła II  w zespole folwarcznym nr 39 

646.  
Sarny Wielkie  stodoła III  w zespole folwarcznym nr 39 

647.  Sady zespół folwarczny  

648.  Sady pomnik ofiar I wojny światowej (relikt) w centrum wioski 

649.  Sady  dom nr 40 

650.  
Sady  droga z nawierzchnią brukową  

651.  
Sady  dom w zagrodzie nr 21 

652.  
Sady  stodoła w zagrodzie nr 21 

653.  
Sady  dom nr 23 

654.  
Sady  dom nr 25 

655.  
Sady  dom nr 27 

656.  Sady  dom nr 40a 
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657.  
Sady  dom w zespole folwarcznym nr 52 

658.  
Sady  dom w zespole folwarcznym nr 56 

659.  
Sady  dom w zespole folwarcznym nr 57 

660.  
Sady  dom w zespole folwarcznym nr 58 

661.  
Sady  dom nr 59 

662.  
Sady  dom nr 63 

663.  Wydrowice  stodoły folwarczne nr 4 

664.  
Wydrowice  dom nr 5 

665.  
Wydrowice  stodoła folwarczna nr 7 

666.  
Wydrowice  obora nr 7 

667.  
Wydrowice  obora, rządcówka nr 7 

668.  
Wydrowice  dom nr 9 

669.  
Wydrowice  dom nr 14 

 

 UKŁADY PRZESTRZENNE I STAN DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, przez dobra kultury współczesnej rozumie się zarówno obiekty, jak i ich 

otoczenie wraz z układem urbanistycznym, zrealizowanym po drugiej wojnie światowej, tj. po roku 1945.  

W gminie Niemodlin, podobnie jak w wielu gminach Polski zachodniej, dopiero pod koniec lat 

pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych zaczęły powstawać nieliczne obiekty przemysłowe i mieszkaniowe o 

niskim standardzie, zarówno estetycznym, jak i funkcjonalnym. Pod koniec lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

rozpoczęto budowę obiektów szkolnych w ramach akcji „tysiąc szkół na tysiąclecie” oraz budowę osiedli 

mieszkaniowych. Z tego okresu notuje się część bloków mieszkaniowych w Niemodlinie, powstałych w technologii 

tzw. wielkiej płyty i wielkiego bloku. Rozwój państwowych gospodarstw rolnych również związany był 

z inwestycjami z zakresu obiektów do produkcji rolnej i małych budynków z kilkoma mieszkaniami oraz budynków 

wielolokalowych realizowanych przez PGR, RSP Wydrowice  oraz Zakłady Drobiarskie. 

Na terenach wiejskich gminy Niemodlin praktycznie od lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych 

powstawały jednorodzinne budynki mieszkalne głównie w tzw. zabudowie plombowej o dość niskim standardzie, 

który wynikał głównie z bardzo ograniczonej gamy materiałów budowlanych złej jakości, produkowanych według 

przestarzałych technologii oraz z niskiej kultury budowlanej.  

Ogólna charakterystyka stanu dóbr kultury współczesnej w mieście i gminie Niemodlin przedstawia się raczej 

negatywnie, szczególnie w aspekcie nawiązania, zarówno formą jak i skalą, do zabudowy sprzed 1945.  

Brak jest ciekawych rozwiązań urbanistyczno - architektonicznych, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej, 

gdzie lokalizuje się obiekty zgodnie z podziałami geodezyjnymi wbrew wszelkim zasadom kompozycji przestrzennej, 

obowiązującymi w nauce i sztuce projektowania. Taki stan koliduje z szeroko pojętym ładem przestrzennym. 
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 CHARAKTERYSTYKA WARTOŚCIOWYCH UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH. 

 UKŁAD URBANISTYCZNY - NIEMODLIN  

Niemodlin powstał w drugiej połowie XIII w., wykorzystano wówczas naturalne warunki obronne, cieki 

wodne i bagna. Przekształcanie wiejskiej ulicówki w miasto następowało stopniowo, przede wszystkim starano się 

stworzyć w miejscu rozszerzenia drogi targowisko (rynek), zbliżone kształtem do prostokąta. Efekt ten uzyskano 

poprzez kształtowanie układu dróg oraz zabudowy wokół centrum. Od strony zachodniej „zamknięto” drogę terenem 

kościelnym, natomiast „zamknięcie” placu od strony wschodniej zostało uzyskane poprzez ukośny przebieg odcinka 

drogi przy wjeździe na teren miasta. Po otoczeniu miasta murami obronnymi powstał wyraźny kształt owalnicy, 

przeciętej główną arterią komunikacyjną o kierunku wschód – zachód. Droga jednocześnie była główną osią 

kompozycji miasta, w oparciu o którą powstały najważniejsze elementy układu przestrzennego i dominanty 

wysokościowe: kościół i Brama Nyska od strony zachodniej, zamek i brama Opolska od strony wschodniej oraz ratusz 

wybudowany później w części środkowej. Miasto rozwinęło się przede wszystkim w kierunku zachodnim i 

wschodnim, rozwój w kierunku północnym i południowym był utrudniony ze względu na bagniste podłoża.  

Zasadniczy plan miasta (kształt rynku, przebieg ulic poprzecznych i tylnych, południowa linia obwarowań, 

rozplanowanie terenu kościelnego i zamkowego) zachował się do dziś. Obecnie dominantami wysokościowymi w 

Niemodlinie są kościół i zamek. Istniejąca zabudowa rynkowa w większości pochodzi z XIX w., obiekty, które 

powstały wcześniej zostały przebudowane w wieku XIX i XX. Na uwagę zasługują zachowane domy w zabudowie 

zwartej z szerokimi bramami wjazdowymi na podwórza. W wieku XX powstało wiele obiektów, które zakłóciły układ 

przestrzenny miasta, są to przede wszystkim obiekty przemysłowe w obrębie miasta średniowiecznego, bez 

zachowanych linii zabudowy i wysokości budynków. 

Na obszarze miasta można wytyczyć 5 stref ochrony konserwatorskiej (wytyczne do stref zostały 

przedstawione w części B, rozdz. 4 studium, przebieg stref został określony na rysunku studium). Strefa A obejmuje 

najstarszą część miasta, występuje w niej czytelny układ przestrzenny z rynkiem, główną arterią komunikacyjną, 

ulicami poprzecznymi i zatylnymi, linia obwarowań z istniejącym południowo - wschodnim odcinkiem murów 

miejskich, najważniejsze elementy układu przestrzennego, dominanty wysokościowe, liczne obiekty zabytkowe 

wpisane do rejestru zabytków, ewidencji lub wnioskowane do objęcia ochroną. Duża część zabudowań tworzących 

pierzeje rynku pochodzi z XIX w. W strefie B występuje zachowana historyczna parcelacja gruntów, prostopadle do 

dróg z zabudową przedmiejską i o charakterze miejskim. Strefa OW (obserwacji archeologicznej) obejmująca miasto 

średniowieczne w obrębie dawnych obwarowań, gdzie można spodziewać się wystąpienia zabytków 

archeologicznych. Strefa K o dużych wartościach krajobrazowych i rekreacyjnych, z urządzoną i naturalną zielenią 

oraz malowniczym spiętrzeniem wody przy moście. Strefa E ochrony ekspozycji miasta, wzdłuż północnej i 

południowo zachodniej granicy miasta, skąd rozciąga się i jest doskonale widoczna panorama miasta. 

 UKŁADY RURALISTYCZNE 

Na obszarze gminy występują cenne układy ruralistyczne, zlokalizowane w najstarszych częściach wsi. 

Występują we wsiach: Sarny Wielkie i Gracze. Wsie te  posiadają średniowieczny rodowód, mają przede wszystkim 

układ ulicowy z nieregularnością w miejscu istnienia założeń folwarcznych. Każda z ww. wsi tworzy historyczny 

układ przestrzenny, charakteryzuje się wysokimi walorami widokowymi i historycznymi. Układy zostały 

przedstawione na załączniku graficznym do studium i objęte strefą B ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z Gminnym 

programem ochrony zabytków układy ujęte w ewidencji zabytków jako najlepiej zachowane występują we wsiach: 

Sarny Wielkie i Gracze. W Graczach posiadających układ ulicówkę zachowały się w stopniu dobrym jednolite 

fragmenty historycznego układu przestrzennego. W Sarnach Wielkich zachował się w stopniu dobrym historyczny 

ogólny układ przestrzenny również posiadający układ tzn. ulicówkę. Najpowszechniejszym rodzajem zabudowy były 

układ na kształt litery „U”. 

 Większość wsi Gminy posiada średniowieczny rodowód, mają przede wszystkim układ ulicowy, a część  

z nieregularnością w miejscu istnienia założeń folwarcznych z ciekawym układem zbiorników wodnych wewnątrz 

układu. Na terenie wsi cennych ruralistycznie występują charakterystyczne historyczne układy zabudowy zagrodowej. 

Domy są ustawione przede wszystkim szczytem do ulicy, a na środku znajduje się duże podwórze otoczone zabudową 
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zagrodową. W centrum wsi często zlokalizowany jest kościół stanowiący dominantę. Charakterystyczny element 

stanowią  również stare stacje transformatorowe oraz kapliczki przydrożne. Nowa zabudowa w większości 

przypadków nie nawiązuje do dawnych układów, domy jednorodzinne zwrócone są przede wszystkim frontem do 

ulicy. 

Na terenie wsi Grabin, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Rogi i Szydłowiec Śląski występują zabytkowe parki 

podworskie, wpisane do rejestru zabytków. Parki są istotnym elementem krajobrazu tych wsi i świadczą o 

świadomym uporządkowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Na uwagę zasługuje przede wszystkim park w Lipnie z 

ogrodem dendrologicznym i wyraźnym układem przestrzenno – kompozycyjnym dróg i ścieżek. Charakterystycznym 

elementem krajobrazu wsi na terenie gminy Niemodlin są również liczne, niewielkie zabytkowe cmentarze. Często ich 

stan jest zły i mają nieczytelną formę, jednak stanowią jeden ze znaczących elementów krajobrazu kulturowego wsi. 

Obecnie niewiele obiektów z terenów wsi jest chronionych, jedynie 17 obiektów wpisanych jest do rejestru 

zabytków. Są to: w Grabinie kościół parafialny i spichlerz dworski, park, w Krasnej Górze park, dwór i spichlerz, w 

Lipnie park i kaplica, w Graczach kościół parafialny, w Jakubowicach park i dzwonnica wiejska, w Rogach park i  

folwark i w Szydłowcu kościół, ruina dworu oraz ruina kaplicy i park. Pozostałe liczne obiekty ujęte są w gminnej 

ewidencji zabytków powinny być objęte ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie wsi sprowadza się przede wszystkim do  wpisania pojedynczych 

obiektów do rejestru zabytków, natomiast brak jest ochrony układu przestrzennego oraz wytycznych do kształtowania 

nowej zabudowy wsi. Niekontrolowane są również remonty budynków, związane z ocieplaniem, wymianą stolarki 

oraz przebudową. Dlatego niezbędnym elementem ochrony zabytkowych układów wsi jest wyznaczenie stref ochrony 

konserwatorskiej i sprecyzowanie wymogów w opracowywanym dokumencie oraz na etapie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6. REKOMANDACJE I WNIOSKI ZAWARTE W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIE 

PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH. 

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego nie określono granic krajobrazów 

priorytetowych, nie sporządzono także audytu krajobrazowego. 

7. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ICH ZDROWIA 

 ZALUDNIENIE 

Całkowita liczba mieszkańców Gminy Niemodlin na koniec roku 2016 wyniosła 12 994  mieszkańców, w tym 6215 

(50) mieszkańców zamieszkiwało w mieście Niemodlin. 

Na 1 km
2
 powierzchni gminy przypada około 73 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc o około 10% niższa niż 

w powiecie (84 osoby/km
2
) oraz o jedną trzecią niższa od średniej dla województwa (105 osób/km

2
).  

Tabela 15 Gęstość zaludnienia powiatu opolskiego, Gminy Niemodlin oraz pozostałych gmin powiatu. 

Murów  34 

Popielów  46 

Turawa  57 

Tułowice  65 

Niemodlin  73 

Dąbrowa  74 

Łubniany  77 

Prószków  81 

Chrząstowice  83 

Powiat opolski 84 

Tarnów Opolski  117 

Ozimek  157 

Dobrzeń Wielki  160 

Komprachcice  200 
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Największa gęstość zaludnienia występuje w gminach położonych najbliżej miasta Opola, co jest związane z 

suburbanizacją obszarów oraz obszarów o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Gmina Niemodlin położona jest 

peryferyjnie w stosunku do Opola i graniczy z powiatem nyskim i brzeskim, w związku z tym ruch ludności 

skierowany jest w kierunku miasta wojewódzkiego oraz ościennych miast powiatowych o większym potencjale 

rozwojowym. Nie obserwuje się napływu ludności z zewnątrz poza nielicznymi przypadkami powrotu do Gminy 

ludności w wieku poprodukcyjnym. 

 

Ludność 
Potrzeby rozwojowe Gminy wynikają głównie z potrzeb jej mieszkańców, a tym samym struktury wieku oraz płci. 

Tabela 16 Podział  ludności według płci oraz wieku.
2
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym  ogółem 2 500 2 449 2 419 2 389 2 331 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym  mężczyźni 1 291 1 277 1 253 1 246 1 221 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym  kobiety 1 209 1 172 1 166 1 143 1 110 

Ludność w wieku  produkcyjnym  ogółem 8 930 8 833 8 729 8 632 8 508 

Ludność w wieku produkcyjnym  mężczyźni 4 805 4 745 4 711 4 643 4 565 

Ludność w wieku produkcyjnym  kobiety 4 125 4 088 4 018 3 989 3 943 

Ludność w wieku  poprodukcyjnym  ogółem 2 126 2 198 2 311 2 396 2 515 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  mężczyźni 630 654 703 757 814 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  kobiety 1 496 1 544 1 608 1 639 1 701 

 

Rysunek 6 Liczba ludności według płaci i wieku. 

 

                                                 
2  Opracowanie własne wg. danych GUS- Bank Danych Lokalnych 
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Rysunek 7 Ludność w wieku przedprodukcyjnym. 

 
 
Rysunek 8 Ludność w wieku produkcyjnym. 

 
 

Rysunek 9 Ludność w wieku poprodukcyjnym. 

 
1- 2012 rok; 2- 2013 rok; 3- 2014 rok; 4- 2015 rok; 3- 2016 rok.  

Powyższa tabela i wykresy przedstawiają podział ludności według wieku produkcyjnego. Wynika z niej 

stopniowy spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym w granicach 0,01 do 0,8% w skali 

roku, co nie jest znaczące, lecz tożsame z ogólnopolskim trendem starzenia się społeczeństwa 
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 ZATRUDNIENIE. 

Tabela 17 Struktura zatrudnienia na terenie Gminy według rodzaju działalności. 
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Struktura zatrudnienia wskazuje iż najwięcej osób zatrudnionych jest w usługach w tym publicznych. 

Obserwuje się zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie oraz nieznaczne zwiększenia w przemyśle i budownictwie. 

Największy wzrost zatrudnienia nastąpił w sferze szeroko pojętych usług – pozostała działalność. 

Tabela 18 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych. 

Wyszczególnienie J. m. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Ogółem  

Ogółem 
jed.gos

p. 
1 

470 

1 

458 

1 

478 

1 

464 

1 

477 

1 

485 
  

Sektor publiczny  ogółem 
jed.gos

p. 65 63 59 55 53 54 
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 

ogółem 

jed.gos

p. 24 24 24 21 19 20 

przedsiębiorstwa państwowe 
jed.gos

p. 
0 0 0 0 0  

  Sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 
jed.gos

p. 
1 

405 

1 

395 

1 

419 

1 

409 

1 

421 1427 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
jed.gos

p. 
1 

112 

1 

098 

1 

115 

1 

090 

1 

100 1098 

spółki handlowe 
jed.gos

p. 58 60 61 66 68 70 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 
jed.gos

p. 12 12 12 11 11 12 

spółdzielnie 
jed.gos

p. 7 7 7 7 7 8 

fundacje 
jed.gos

p. 1 1 1 2 3 4 
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stowarzyszenia i organizacje społeczne 
jed.gos

p. 37 38 39 39 41 43 
Przeobrażenia gospodarcze w ubiegłej dekadzie spowodowały upadek bądź likwidację przedsiębiorstw 

zatrudniających nawet kilkuset pracowników, co doprowadziło do znacznego bezrobocia na terenie gminy Niemodlin 

i zmiany struktury zatrudnienia. Największy spadek nastąpił w budownictwie oraz rolnictwie. W rolnictwie sytuacja ta 

w dalszym ciągu się pogarsza, natomiast w budownictwie następuje nieznaczny wzrost zatrudnienia. 

Miasto Niemodlin zajmuje drugie miejsce wśród miast województwa w zakresie wskaźnika przedsiębiorczości. 

Wynosi on 148 firm na 1000 mieszkańców. Struktura podmiotów gospodarki narodowej w okresie 2011-2016 

wskazuje na stały, wysoki, niemal 93% - owy udział sektora prywatnego w całości wszystkich podmiotów 

gospodarczych, funkcjonujących na terenie miasta Niemodlin, co wskazuje że jest to silny ośrodek przedsiębiorczości 

w Województwie Opolskim. Natomiast wskaźnik przedsiębiorczości dla obszaru całej gminy Niemodlin wyniósł w 

2016r.  - 1485. 

W ostatnich latach nastąpił rozwój drobnych form przedsiębiorczości oraz stały jego wzrost  głównie 

niewielkich zakładów usługowych, rzemieślniczych, często rodzinnych. W 2016 r. według danych GUS, 

zarejestrowanych było 1068 podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą oraz 70 spółek 

handlowych, 12 spółek z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego, 72 spółki cywilne oraz 8 spółdzielni. Łącznie 1230 

podmiotów. Ponadto na terenie Gminy prowadzi działalność 8 gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych 

oraz jedna jednostka powiatowa.  Wzrost liczby podmiotów gospodarczych przekłada się w istotnym stopniu na 

przyrost nowych miejsc pracy, a tym samym na spadek liczby osób bezrobotnych. Obecnie większość 

przedsiębiorców stanowią młodzi ludzie, którzy wpisują się do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie 

podejmują prowadzenie działalności w krajach Unii Europejskiej, gdzie jest większa możliwość znalezienia 

zatrudnienia i uzyskania wyższych zarobków. 

Na uwagę zasługuje także sukcesywny wzrost liczby stowarzyszeń, oraz fundacji,  co ma bezpośredni związek 

z możliwościami absorpcji środków unijnych na małe lokalne projekty. 

Struktura podmiotów gospodarczych gminy w podziale według sekcji PKD również kształtuje się na stałym 

poziomie od kilku lat. Prawie jedna trzecia podmiotów prowadzi działalność związaną z handlem i naprawami. Liczba 

podmiotów zaliczanych do tej sekcji wykazuje trwałą tendencję wzrostową. Wyraźnie wzrasta także liczba 

podmiotów zajmujących się obsługą nieruchomości oraz wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.  

Działalność gospodarcza w gminie prowadzona najczęściej jest w następującym zakresie:   

- budownictwo w szerokim zakresie; 

- handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi; 

- usługi transportowe; 

- fryzjerstwo; 

- działalność gastronomiczna; 

- handel częściami samochodowymi; 

- mechanika pojazdowa; 

- pośrednictwo ubezpieczeniowe; 

- biura rachunkowo-księgowe; 

- informatyka (komputery); 

- pośrednictwo finansowe. 

 Struktura  mieszkańców wskazuje na potrzebę podjęcia działań mogących zahamować zjawisko spadku 

udziału ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym poprzez prowadzenie przemyślanej polityki 

prorodzinnej.  Brak jest obecnie badań w zakresie wpływu na przyrost naturalny programu 500 plus, zatem  nie będzie 

on brany pod uwagę. Niemniej problemy demograficzne będą wpływać na wszystkie dziedziny życia i nie chodzi tutaj 

tylko o zadbanie o odpowiednią liczbę żłobków i przedszkoli, lecz również o poziom bezrobocia wśród młodych ludzi 

czy  liczbę tanich mieszkań. Z kolei w związku ze starzeniem się społeczeństwa należy organizować miejsca pobytu 

czasowego dla osób starszych  także na terenie wsi, gdzie występuje większy odsetek osób powyżej 60 roku życia. 
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 Gmina Niemodlin charakteryzuje się znacznym wzrostem odsetka ludności utrzymującej się ze źródeł 

pozarolniczych. W dalszym ciągu wieś jest miejscem zatrudnienia jedynie dla osób prowadzących gospodarstwa 

rolne. Wielofunkcyjny rozwój wsi, gdzie obserwuje się rozwój usług i rzemiosła ma miejsce jedynie w większych 

wsiach o wyższym potencjale ludzkim oraz zapotrzebowaniu na usługi. Wieś Gracze jest wsią, gdzie dominuje rozwój 

wielofunkcyjny. Pozostałe wsie w szczególności położone bliżej miasta są głównie miejscem zamieszkania. 

Mieszkańcy mniejszych wsi, nie zatrudnieni w rolnictwie przemieszczają się do ośrodków większych w tym do miasta 

Opola, a także Nysy. Na taki stan wpływa sytuacja w rolnictwie, która zmusza część ludności, pracującej dotychczas 

w rolnictwie, do poszukiwania innych źródeł zarobkowania.  

 W celu podtrzymania spadku stopy bezrobocia oraz niwelowania niekorzystnych cech zwłaszcza wśród osób 

zamieszkałych na wsiach oraz osób 50 +, należy dążyć do stwarzania warunków dla rozwoju przede wszystkim 

indywidualnej aktywności ekonomicznej poprzez rozwój głównie małych, ale i średnich przedsiębiorstw, w tym 

położyć także nacisk na rozwój turystyki i wypoczynku związanym z położeniem geograficznym gminy, w tym 

atrakcjami przyrodniczymi, cennymi zabytkami oraz produktami regionalnymi.  

 Ponadto należy stwarzać korzystne warunki do rozwoju aktywności gospodarczej w strefie położonej w 

Niemodlinie w kierunku węzła autostradowego, co może bezpośrednio wpłynąć na rozwój miejsc pracy. Natomiast 

docelowa budowa obwodnicy obok korzystnych warunków dotyczących odciążenia ruchu komunikacyjnego 

zwłaszcza w centrum miasta, może wpłynąć na stagnację miasta, a jednocześnie poprawić jego wizerunek poprzez 

udostępnienia w większym stopniu śródmieścia miasta dla ruchu pieszego. W tym celu, aby przyciągnąć osoby 

podróżujące obwodnicą należy intensywnie promować produkty regionalne jak: zamek w Niemodlinie, park 

dendrologiczny, święto karpia itp. Warunkiem osiągnięcia tych celów jest dostępność komunikacyjna oraz możliwość 

zaparkowania pojazdu w sąsiedztwie Rynku. 

 BEZROBOCIE. 

 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, zarejestrowanych było na koniec czerwca 2017 roku 3085 osób w 

powiecie opolskim, w tym z Gminy Niemodlin 458 osoby (w tym 53% stanowią kobiety). Stopa bezrobocia liczona, 

jako stosunek liczby bezrobotnych do liczony osób uznanych za pracujące od roku 2016 w powiecie opolskim 

systematycznie maleje, niemniej jest nieznacznie wyższa niż i wyższa niż w mieście Opolu i województwie w 

stosunku do innych gmin powiatu opolskiego i wynosi na dzień 31 lipiec 2017r. - 8%, a w roku ubiegłym wynosiła 

ona 10/2 %.  Na terenie Gminy Niemodlin obserwuje się stały spadek liczby bezrobotnych w stosunku do okresów 

poprzednich. Ludność Gminy pracuje częściowo także na terenie krajów Unii Europejskiej w ramach czasowej 

emigracji zarobkowej, co wpływa na zmniejszenie liczby bezrobotnych. Niemniej więcej osób bezrobotnych 

zamieszkuje obszar wiejski, w tym większość kobiet. Ponadto na obszarze wiejskim więcej osób jest długotrwale 

bezrobotnych oraz powyżej 50 roku życia. 

 

Tabela 19 Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Gminie Niemodlin. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016  

881 928 1007 744 563 528  

Mężczyźni 
     

Kobiety 
     

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

416 460 497 374 292 253 465 468 510 370 271 275 

 

Tabela 20 Struktura bezrobocia w gminie i mieście Niemodlin na tle powiatu opolskiego i Województwa 

Opolskiego stan na grudzień 2016.
3
 

                                                 
3  - Źródło: statystyka PUP Opole. 
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Nazwa Bezro

botni 

Ogółe

m 

W tym 

kobiety 

Z prawem 

do zasiłku 

Długotrwale 

bezrobotni 

powyżej 24 

miesiące 

Powyżej 50 

roku życia 

Do 25 roku 

życia 

Gmina 

Niemodlin  

528 275 53 65 12,2 289 54 169 32 68 13 

Miasto 

Niemodlin  

250 130 52 39 15,6 119 48 73 29 30 12 

Powiat Opolski  7140 3858 54 % 983 13,8 

% 

1642 23% 1006 14,1

% 

792 11,1 

Woj. Opolskie 32419 1801

9 

55,6 

% 

4024 12,4

% 

7067 21,8 

% 

4408 13,6 

% 

4214 13 % 

Cechy bezrobocia, które nadal występują w gminie to: 

 Wyższy poziom bezrobocia wśród kobiet, 

 Znaczny udział bezrobotnych na wsiach w tym osób trwale bezrobotnych, 

 Znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi powyżej 50 roku życia, 

 Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych najwięcej legitymuje się jedynie wykształceniem 

podstawowym, gimnazjalnym i jest to 1/3 wszystkich bezrobotnych, najmniejsza grupa to osoby z 

wykształceniem wyższym – ok.  5 %. 

 WARUNKI MIESZKANIOWE . 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2015 w gminie Niemodlin znajduje się łącznie 4 517 

mieszkań, z czego ponad połowa (2 353) znajduje się na terenie miasta Niemodlin, przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkań to 78 m
2
, w tym w mieście 68 m

2
, a na wsi 87 m

2
. Około  162231 m

2
 powierzchni użytkowej 

mieszkań przypada na miasto Niemodlin a ok. 190107 m
2
 na obszar wiejski. Średnio na jedno mieszkanie 

przypadają niecałe cztery izby mieszkalne, a na 1 mieszkańca przypada 26 m
2
 powierzchni użytkowej mieszkania. 

W zakresie wyposażenia w urządzenia techniczne na terenie gminy ok. 97,3% mieszkańców korzysta 

z wodociągu, 57,7 % z kanalizacji i 39 % z gazu. 

 

Tabela 21 Nr 21. Zasoby mieszkaniowe Gminy za 2015 rok. 

 
Nazwa Ogółem     

W 

miastach 
    

  Mieszkania Izby 

Powierzchni

a użytkowa 

mieszkań 

Mieszkania Izby 
Powierzchnia użytkowa 

mieszkań 

  [-] [-] [m2] [-] [-] [m2] 

Niemodlin (3) 4 517 18 082 352 338 2 353 8 643 162 231 

Niemodlin - miasto  2 353 8 643 162 231 2 353 8 643 162 231 

 

Tabela 22 Zasoby komunalne Gminy na wrzesień 2017 rok. 

Kod Nazwa 
Mieszkania 

ogółem 
  Lokale socjalne   
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    Mieszkania 
Powierzchnia 

użytkowa mieszkań 
Lokale Powierzchnia użytkowa lokali 

    [-] [m2] [-] [m2] 

1609073 Niemodlin  320 13 204 84 2 800 
 Zasoby mieszkaniowe Gminy znajdują się: w budynkach ze 100% własnością Gminy - 129 lokali o pow.  

5 218 m²,  w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 191 lokali o pow. 7 986 m². 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządza i administruje 52 budynkami, w tym: 34 budynkami 

stanowiącymi w 100% własność gminy oraz 18 budynkami stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe z udziałem 

gminy. Ponadto 45 budynków administrowanych jest przez wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina posiada 87 

lokali mieszkalnych o pow. 3 363 m². 

 

 Stan techniczny i standard komunalnych zasobów mieszkaniowych jest niski, niemniej ulega sukcesywnej 

poprawie. Związane to jest głównie z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w najstarszej części miasta oraz 

likwidacją tzw. suchych ustępów.    

 

 Wyposażenie techniczne mieszkań komunalnych w podstawowe urządzenia i instalacje przedstawia się 

następująco: 

a) Instalacja elektryczna - 320 (100,0 %), 

b) instalacja wodno-kanalizacyjna - 311 (97,2 %),  

c) toaleta w lokalu - 242 (75,6 %),  

d) łazienka w lokalu - 143 (44,7 %), 

e) gaz ziemny - 254 (79,4 %),  

f) centralne ogrzewanie - 59 (18,4 %) 

 

 Budynki będące w zarządzaniu i administrowaniu ZGKiM, podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni ścieków: 

a) miasto Niemodlin   41 (95,3%), 

b) tereny wiejskie   0. 

 

 Struktura wiekowa budynków zarządzanych i administrowanych przez ZGM przedstawia się następująco: 

 budynki wybudowane przed 1945 r. - 50, 

 budynki wybudowane w latach 1945 - 1970 - 1, 

 budynki wybudowane po 1970 r. – 1. 

 

 Struktura wiekowa budynków stanowiących 100% własności Gminy przedstawia się następująco:  

 budynki wybudowane przed 1945 r. - 33,  

 budynki wybudowane po 1945 r. - 1; 

 

 Struktura wiekowa budynków wskazuje, iż potrzeby remontowe znacznie przewyższają możliwości finansowe 

Gminy. Stan niezadowalający wymagający pilnych interwencji posiada 18 budynków, głównie w najstarszych 

zasobach. Najwięcej budynków posiada stan średni tj. elementy konstrukcji są w dobrym stanie, natomiast inne 

elementy budynku należy naprawić, konserwować bądź wymienić (np. wymiana okna, konserwacja pokrycia 

dachowego, planowana wymiana instalacji wewnętrznych). 

Szacuje się, że rocznie w celu wykonania planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

budynków należy zabezpieczyć w budżecie ponad 250 tys. złotych, tymczasem w budżecie Gminy środki na te cele 

nie pokrywają nawet połowy zapotrzebowania i wynoszą ok. 120 tys. rocznie. 

Problemem są także braki w zakresie zapotrzebowania na lokale socjalne oraz zamiar zmniejszania ich liczby. 

Sytuacja taka spowoduje docelowo nie wykonywanie przymusowych eksmisji do lokali socjalnych oraz zajmowanie 

bez tytułu prawnego lokali o wyższym standardzie zamieszkania przez osoby uchylające się od płacenia czynszu.  

Ważnym elementem infrastruktury społecznej mającej wpływ na potrzeby rozwojowe jest dostęp każdej rodziny do 

lokalu mieszkalnego, a także standardy istniejących lokali w tym stopień wyposażenia ich w instalację wodociągową, 

kanalizację i instalację gazową. 
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Miernikiem zapotrzebowania na nowe tereny budowlane jest ilość decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Tabela 23 Ilość decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy z podziałem na funkcje zabudowy w latach 

2013-2016. 
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13 11 5 11 68 50 40 66 0 59 33 25 47 3 1 0 - 6 16 15 19 

 

 Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Decyzje to 

dotyczą obszarów wiejskich Gminy i wskazują przy spadku w latach 2014-2015 wzrost w roku 2016. Świadczy to 

zapotrzebowaniu na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nikły udział w zabudowie wiejskiej mają 

Inwestycje o charakterze usługowym, co świadczy o niewielkiej aktywności ludności wiejskiej w zakresie 

lokalizowania miejsca pracy w miejscu zamieszkania lub braku rozeznania, co do zapotrzebowania na usługi. Decyzje 

celu publicznego związane były z rozwojem zabudowy mieszkaniowej i dotyczyły infrastruktury energetycznej i 

wodociągowej 

 EDUKACJA. 

 PLACÓWKI SZKOLNE. 

W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Niemodlin: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie, 

 Szkoła Podstawowa w Graczach, 

 Szkoła Podstawowa w Rogach z oddziałem przedszkolnym, 

 Publiczne Gimnazjum - w stanie wygaszania. 

 W wyżej wymienionych jednostkach funkcjonują łącznie 52 oddziały, w których naukę pobiera 919 uczniów. 

Od roku szkolnego 2017/18 w związku z wygaszeniem gimnazjum, które funkcjonować będzie do dnia 31 sierpnia 

2019 roku, szkoły podstawowe są 8 - oddziałowe o odpowiednio zwiększonej liczbie uczniów. 

Ponadto na terenie wsi Grabin funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie prowadzona przez Stowarzyszenie  

z Częstochowy. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów, w których naukę pobiera  79 

uczniów.  
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Rysunek 10 Rozmieszczenie placówek szkolnych i przedszkolnych. 

 
 

Tabela 24 Liczba szkół, oddziałów oraz liczebność uczniów w latach 2011-2016 w mieście i na wsi. 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Niemodlin  5 5 4 4 4 4 44 44 38 39 40 38 787 784 741 764 762 687 
Niemodlin - 

miasto  2 2 2 2 2 2 24 23 24 25 25 23 499 488 518 536 524 462 
 

 Analiza trendów wskazuje, iż następuje zmniejszenie liczebności uczniów na wsiach, a od 2016 roku także 

zmniejszenie ich w mieście. Przy czym, w latach 2013-2015 nastąpił wzrost liczebności uczniów w mieście, co 

przełożyło się na zwiększenie oddziałów w szkołach. Szkoły podstawowe rozmieszczone na terenach wiejskich 

będą natomiast relatywnie zmniejszały nabory, pomimo iż od roku szkolnego 2017/2018 są to szkoły 8 klasowe. 

W związku z reformą szkolnictwa i likwidacją gimnazjum jednostki prowadzone przez Gminę Niemodlin będą 

jednostkami 8 - oddziałowymi, zatem w jednostkach tych nie będzie ostatniego rocznika obecnej klasy 

gimnazjalnej, która przejdzie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku miasta Niemodlina sytuacja ta będzie 
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miała korzystny wpływ na zatrudnienie nauczycieli, natomiast niekorzystny w Zespole Szkół, który utraci 

uczniów gimnazjum.  

Powiat Opolski, prowadzi Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.  

W skład Zespołu Szkół wchodzi: 

 Gimnazjum w stanie wygaszania, 

 Liceum Ogólnokształcące, 

 Liceum dla Dorosłych,  

 Branżowa Szkoła I stopnia oraz wygaszana w roku szkolnym 2018/2019 Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  

 

 Sytuacja demograficzna jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty, 

bezpośrednio wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a 

także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych ważna jest dla 

planowania przyszłego rozwoju sieci placówek, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też 

przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół. Poniższy wykres i tabela zawiera dane, co do liczby dzieci 

urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Niemodlin w latach 2000 - 2018. Wynika z niej, że po roku 2002 

nastąpił znaczny spadek liczby urodzeń, który utrzymywał się aż do 2005 roku. Od 2006 roku widać wyraźny wzrost 

liczby urodzeń, który utrzymał się jedynie do 2008 roku. W roku 2009 nastąpił natomiast największy,  

w omawianym okresie lat 2000 - 2018, spadek urodzeń, tj. aż o 42 urodzenia w porównaniu z rokiem 2008. Od roku 

2010 nastąpił wzrost liczby urodzeń, który utrzymywał się mniej więcej na tym samym poziomie przez 3 kolejne lata, 

tj. do roku 2012. Natomiast od roku 2013 zauważyć można wahania w zakresie demografii. W roku 2017 zauważyć 

należy natomiast znaczny wzrost liczy urodzeń, w porównaniu z rokiem 2016, bo aż o 21 urodzeń. 

 

Rysunek 11 Liczba urodzeń w latach 2000 – 2018 oraz spodziewaną liczbę dzieci w wieku szkolnym.
4
 

 

 

* Stan na dzień 30.09.2018 r. 

 

Tabela 25 Liczba uczniów podlegająca obowiązkowi szkolnemu wraz z prognozą. 

 

                                                 
4
  Źródło Informacja o stanie oświaty – strona internetowa UM Niemodlin. 
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Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

SP Nr 1 427 495 454 448 413 

SP Nr 2 104 115 174 179 181 

SP Gracze 192 212 210 201 184 

SP Rogi 64 72 66 62 61 

PG Gracze 63 25 - - - 

 

Jak wynika z tabeli jedynie w  SP w Rogach oddziały nie osiągają progów min. 18 dzieci w jednym oddziale, co 

przekłada się na wysokie koszty utrzymania tejże placówki. 

 PLACÓWKI PRZEDSZKOLNE. 

W gminie funkcjonują 3 przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin: 

 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Niemodlinie, 

 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie, 

 Publiczne Przedszkole w Graczach. 

 

W wyżej wymienionych jednostkach funkcjonuje łącznie 15 grup przedszkolnych, w których jest 351 

wychowanków w wieku 2,5 – 6 lat. Jak wspomniano powyżej,  w Szkole Podstawowej w Rogach funkcjonuje 

oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 21 wychowanków.  

Nadto w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Grabinie funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 55 wychowanków. 

Niepubliczne jednostki na terenie Gminy Niemodlin - Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe 

„Dinolandia” (24 wychowanków) oraz Niepubliczne Tatusiowe Przedszkole (12 wychowanków). 

 

Rysunek 12 Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogółem w gminie – 1, w  mieście - 2 oraz 

na wsiach – 3. 

 
 

Podobny odsetek występuje w innych grupach wiekowych i wskazuje, iż wychowaniem przedszkolnym w stopniu 

zadowalającym objęte są dzieci na terenie miasta, natomiast dzieci ze wsi są objęte wychowaniem przedszkolnym w 

stopniu minimalnym. 
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Tabela 26 Wskaźniki przedszkolne dla gminy w tym obszaru wiejskiego oraz województwa i powiatu. 

Nazwa 

Dzieci w 

placówkach 

wychowania 

przedszkolnego 

na 1 tys. dzieci 

w wieku 3-5 lat 

    

Dzieci w wieku 

3-5 lat 

przypadające 

na jedno 

miejsce w 

placówce 

wychowania 

przedszkolnego 

    

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 

OPOLSKIE 865 897 875 0,93 0,93 0,85 

Powiat opolski 853 898 878 0,96 0,95 0,91 

Niemodlin (3) 877 931 943 1,06 1,01 0,98 

Niemodlin - obszar wiejski  566 583 657 2,52 2,48 2,38 
 

Wskaźnik udziału dzieci w wieku 3 – 5 lat w edukacji przedszkolnej Gminy wynosi 87 % i jest nieznacznie 

wyższy od wskaźnika dla Województwa Opolskiego i Powiatu Opolskiego. Niemniej niepokojący zwłaszcza jest niski 

wskaźnik udziału dzieci w edukacji w wieku 3 – 5 lat (65 %) na obszarze wiejskim poza miastem Niemodlin. 

Wskaźniki wyraźnie wskazują, iż brak jest miejsc dla dzieci w przedszkolach na obszarach wiejskich.  

 PLACÓWKI ŻŁOBKOWE 

Na terenie Gminy Niemodlin od października 2018 roku funkcjonuje Niepubliczny  Tatusiowy 

Żłobek, do którego w chwili obecnej uczęszcza 11 dzieci.  
 

 KULTURA. 

 Zadania w zakresie kultury realizowane są przez gminne jednostki organizacyjne tj. Miejsko-Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Niemodlinie, Ośrodek Kultury w Niemodlinie oraz  Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

W dziesięciu sołectwach Gminy Niemodlin (Brzęczkowice, Gościejowice, Grodziec, Góra, Grabin, Grodziec, 

Jakubowice, Lipno, Magnuszowice, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice, Rogi, Roszkowice, Rzędziwojowice, Sady, 

Sarny Wielkie, Sosnówka, Tłustoręby) funkcjonują świetlice pod stałą opieką rad sołeckich. W obiektach tych 

Ośrodek Kultury realizuje różnego rodzaju zadania programowe.  

Ośrodek Kultury. 
Realizuje różnego rodzaju zadania programowe. Stałe formy działalności Ośrodka to przykładowo: zajęcia 

plastyczne, taneczne i rytmiczne, próby zespołów muzycznych, nauki gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży, 

studio piosenki. Ośrodek realizuje i koordynuje również cykliczne imprezy: Konkurs „Wielkanocna Baba”, 

Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny „KARPIK – konkurs satyryczny”, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Dni Niemodlina, święta państwowe i okolicznościowe, spektakle teatralne, pokazy, 

prelekcje, koncerty, wernisaże, imprezy plenerowe. 

Biblioteka. 
Jako centrum edukacji i informacji medialnej przyczynia się do podwyższania kompetencji społecznych 

i zawodowych swoich czytelników. Oprócz wspierania czytelnictwa jednostka proponuje dostęp do bogatej oferty 

kulturalnej; są to przykładowo konkursy literackie, plastyczne, czytelnicze, recytatorskie, wystawy książek, 

spotkania autorskie, imprezy okolicznościowe, lekcje biblioteczne i inne zajęcia stymulujące czytelnictwo. 

Biblioteka zapewnia dostęp do czytelni internetowych. Rozpoczęto również informatyzację placówki i 

przekształcanie jej w centrum zasobów edukacyjnych, kulturalnych oraz praktycznych. Priorytetem jest 

upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie oferty poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i 

bibliograficznej oraz zapewnienie kompetentnej obsługi czytelników przez kadrę bibliotekarską. Biblioteka 

Publiczna w Niemodlinie posiada wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych i dzieci, dział informacyjno – 

bibliograficzny, czytelnię internetową oraz trzy filie w Grabinie, Rogach i Graczach. Biblioteka organizuje min. 
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imprezy cykliczne tj. Narodowe Czytanie, Wakacje w bibliotece, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz 

spotkania autorskie i imprezy okazjonalne. 

 SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK. 

Działalność sportowa w Gminie Niemodlin w dużym stopniu opiera się na klubach piłkarskich. Na terenie Gminy 

Niemodlin istnieją zespoły sportowe zarejestrowane w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Opolu. Zespoły znajdują 

się między innymi w:  Niemodlinie, Graczach, Grodźcu, Tłustorębach, Radoszowicach, Grabinie, Krasnej Górze Są to 

kluby piłkarskie, w szeregach, których zrzeszonych jest około 200 zawodników i działaczy sportowych.  

Zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej realizowane są od 2010 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Niemodlinie Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań Gminy Niemodlin poprzez zaspakajanie 

społecznych potrzeb z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do rozwoju sportu dzieci i 

młodzieży, w tym sportu amatorskiego, organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku administrowanie i 

zarządzanie przekazanymi Ośrodkowi obiektami i urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi oraz przygotowanie 

obiektów sportowych do sezonu sportowego.  Majątek stanowią obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne i inne 

będące własnością Gminy Niemodlin , przekazane jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy 

władania: 

• sstadion sportowy o powierzchni 2,2482 ha przy ul. Gazowej, 

• basen kąpielowy o powierzchni 2,6734 ha przy ul. Daszyńskiego, wraz z parkiem linowym, 

• kompleks sportowy Orlik 2012 o powierzchni 0,4598 ha przy ul. Reymonta 9, 

• hala widowiskowo- sportowa przy ul. Reymonta 11. 

Na terenie gminy odbywają się stałe, sportowe imprezy cykliczne min.  Niemodlińska  Liga Futsalu, Niemodlińska 

Dycha, Olimpiada Przedszkolaków. 

Zajęcia wychowania fizycznego oraz inne zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjne oraz treningi drużyn działających 

przy klubach sportowych odbywają się w przyszkolnych salach gimnastycznych oraz w oddanej do użytku w 2010 r. 

pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej w Niemodlinie. 

W sołectwach Gminy Niemodlin, tj. Grabinie, Krasnej Górze, Radoszowicach, Tłustorębach, Magnuszowicach i 

Grodźcu wybudowano pełnowymiarowe boiska piłkarskie, przy których postawiono kontenery służące jako szatnie 

lub wyremontowano przyległe świetlice. Wszystkie w/w obiekty spełniają minimalne wymogi boiska do rozgrywania 

meczów piłkarskich.  

W miejscowości Gracze zlokalizowany jest Stadion Sportowy spełniający wymogi do rozgrywania meczów na 

szczeblu „centralnym”, na którym swoje mecze rozgrywa IV ligowa drużyna. Stadion posiada zaplecze (pawilon 

sportowy), w którym znajdują się szatnie dla zawodników i sędziów z pełnym węzłem sanitarnym oraz 

klubokawiarnia. 

 OCHRONA ZDROWIA. 

Na bazie zlikwidowanego Samorządowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2001 r. oddano do użytku 

wyremontowany obiekt szpitala przy ul. Zamkowej w Niemodlinie, w którym rozpoczął działalność Samorządowy 

Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego organem założycielskim jest Gmina Niemodlin. Średnio w SZOZ w roku leczonych 

jest tu ok. 150 osób. Pobyty pacjentów są kilkumiesięczne. Zakład zapewnia świadczenia zdrowotne dla pacjentów z 

terenu całego Województwa Opolskiego. 

Likwidacja SPZOZ spowodowała również likwidację Ambulatorium Pomocy Doraźnej, które było w jego strukturach. 

Od 2001 r. pomoc doraźna na terenie gminy realizowana jest przez stacjonujący w Niemodlinie Zespół Wyjazdowy 

Pogotowia Ratunkowego, od października z siedzibą w budynku SZOZ przy ul. Zamkowej w Niemodlinie.  

Placówki medyczne w gminie Niemodlin przedstawia poniższe zestawienie: 

1) Szpitale: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, w tym Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Niemodlin ul. 

Zamkowa 4; 

2) Pogotowia ratunkowe: Stacja Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, Niemodlin ul. 

Zamkowa 4 – zespół podstawowy; 

3) Placówki medyczne: 
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a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”, w tym gabinety i poradnie specjalistyczne: dermatologia, 

ginekologia, neurologia, diabetologia, psychiatria, Niemodlin ul. Opolska; 

b) Niemodlin ul. Zamkowa 4: gabinety specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna nocna i weekendowa; 

c) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Graczach; 

d) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, REMEDIUM, Grabin ul. Nyska 3 

e) Podstawowa Opieka Zdrowotna, Niemodlin ul. Wojska Polskiego 5; 

f) Ponadto: gabinety specjalistyczne w budynku byłego Ośrodka Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 5 w 

Niemodlinie: stomatologia, laryngologia. 

Warunki oraz tempo życia zawodowego niosą coraz większe zagrożenie dla stanu zdrowia ludności w gminie, 

zwiększa się zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej. Konsekwencją stylu życia, chorób oraz zagrożeń 

cywilizacyjnych jest wzrost liczby osób chorych i niepełnosprawnych. Problemem nie tylko w skali Gminy jest dostęp 

do poradni specjalistycznych oraz długi czas oczekiwania na wizytę. Mieszkańcy Gminy korzystają z usług 

specjalistycznych na terenie miasta Opola oraz Nysy. 

 Powoduje to konieczność zwiększenia dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych, zwłaszcza w celu 

przywrócenia osób niepełnosprawnych i chorych do funkcjonowania na rynku pracy. Kolejnym ważnym problemem 

jest dekapitalizacja infrastruktury oraz ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu diagnostycznego. 

Problem ten może być częściowo rozwiązany dzięki pozyskaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

na doposażenie placówek ochrony zdrowia.  

 POMOC SPOŁECZNA. 

Organizację pomocy społecznej, cele i zadania określiła uchwalona dnia 29 listopada 1990 r. ustawa o pomocy 

społecznej.  Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ośrodek realizował zadania wyłącznie w zakresie pomocy społecznej. Od 1 

maja 2004 r., wraz z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada za 

realizacje dwóch ustaw, a mianowicie: ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz nową 

ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie jest instytucją 

mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 

stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę 

możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i 

rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 

życiowej. 

Poza udzielaniem pomocy finansowej pracownicy socjalni Ośrodka świadczą również pomoc w formie pracy 

socjalnej. 

 Ośrodek zajmuje się również przemocą w rodzinie, problemami uzależnień (alkoholizm, narkomania). 

Pomaga w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu spraw, z którymi niejednokrotnie rodziny sobie nie radzą, nie wiedzą 

gdzie maja się udać. Zajmuje się także sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi. Współpracuje z kuratorami sądowymi, z 

Domami Dziecka, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Caritasem itp. Każdy sygnał od osób 

postronnych jest natychmiast sprawdzany, pracownicy Ośrodka starają się dbać, aby dzieciom, osobom starszym i 

samotnym nie działa się krzywda, zwłaszcza w rodzinach z problemem alkoholowym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia takie jak: 

a) świadczenia z pomocy społecznej:           

- świadczenia pieniężne, tj: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy; 

- świadczenia niepieniężne, tj. praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie 

społeczne, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze, skierowanie i ustalenie odpłatności 

w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej; 

b) świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze, tj: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny; 

c) świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+); 

d) świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 
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e) stypendia i zasiłki szkolne. 

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej można złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny, Opolską Kartę 

Rodziny i Seniora oraz Niemodlińską Kartę Rodziny, a także  wypłacane są dodatki wychowawcze na dzieci 

500 plus. 

 

Tabela 27 Liczba rodzin i osób  w rodzinach korzystających z pomocy w latach  2015-2016.
5
 

Wyszczególnienie   2015  2016 

Liczb rodzin 543 549 

  w tym: 

- korzystających ze świadczeń  i pracy socjalnej 

543 549 

  - objętych wyłącznie pracą  socjalną      2 67           

Liczba osób w rodzinach 1241 1207 

% w stosunku do liczby ludności 

zamieszkującej w Gminie * 

9,5% 9,4% 

 

 Sukcesywnie  następuje  spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to 

wynikiem spadku liczby osób bezrobotnych, a także skutecznej pracy socjalnej z korzystającymi z pomocy Ośrodka.  

Brak stałych dochodów (brak pracy, świadczeń społecznych) lub niskie dochody miały wpływ w głównej mierze na 

liczbę rodzin zgłaszających się o wsparcie z pomocy społecznej.  

Niepokojący jest fakt  coraz większej liczby osób objętych wyłącznie pomocą socjalną. Do negatywnych zjawisk, 

które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny, należy alkoholizm oraz idąca za tym bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. Bezradność występuje najczęściej wspólnie z innymi niekorzystnymi zjawiskami, 

np. z długotrwałym bezrobociem. 

Ponadto w ramach szeroko pojętej pomocy na terenie Gminy działają prężnie organizacje pozarządowe  w tym  

fundacje prowadzące działalność pożytku publicznego: 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania i Klubu Seniora, 

- Caritas Diecezji Opolskiej w zakresie Gabinetu Rehabilitacji i Stacji Opieki Medycznej,  

- Związek Harcerstwa Polskiego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, pracy wychowawczej, 

- Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne “Nadzieja” w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz pomoc żywnościowa najuboższym,  

- Ośrodek MONAR w Graczach w zakresie pomocy osobom uzależnionym 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w zakresie działalności edukacyjnej, oświatowej i zdrowotnej dla osób 

starszych 

- Senior Wigor w zakresie edukacji, rehabilitacji i opieki dla osób powyżej 60 roku życia. 

8. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA. 

Za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy odpowiedzialny jest Komisariat Policji w 

Niemodlinie i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie. 

Znaczącymi zagrożeniami są również wykroczenia i przestępstwa popełniane przez kierowców, a zwłaszcza 

przekroczenie prędkości oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i w stanie nietrzeźwym, które nie 

odbiegają od średniej wojewódzkiej. 

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Niemodlin sprawuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie, a w swoich działaniach wspomagana jest jednostkami Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Kryteria oraz sposób zaopatrzenia w drogi pożarowe 

określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

                                                 
5  Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie 
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wodę oraz dróg pożarowych. Należy uwzględnić lokalizację parkingów dla pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne w ciągu drogi Opole - Niemodlin – Nysa, spełniające wymagania lokalizacyjne określone w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy 

przewożące towary niebezpieczne. 

Straż Miejska realizuje zadania, dla których została powołana, tj. ochrony porządku publicznego na terenie miasta i 

gminy Niemodlin. W czasie pełnionej służby strażnicy miejscy współpracują z funkcjonariuszami Komisariatu Policji 

w Niemodlinie. Współpraca ta polega m.in. na wspólnych patrolach na terenie miasta i gminy Niemodlin. Poniżej 

przedstawiono realizację zadań Straży Miejskiej za lata 2006-2007. Od 14 września 2016 roku Straż Miejska w 

Niemodlinie funkcjonuje w składzie 2- osobowym.  

 

Tabela 28 Uzyskane wyniki we wszystkich kategoriach wykroczeń w przeliczeniu na jednego strażnika. 

Il
o

ść
 

et
a

tó
w

 

R
o

k
 

Ilość pouczeń 
Ilość 

mandatów 

Ilość wniosków  

do Sądu 

Grodzkiego 

RAZEM 

Ogółem Na 1 

strażnika 

Ogółem Na 1 

strażnika 

Ogółem Na 1 

strażnika 

Ogółem Na 1 strażnika 

3 

2
0

1
5
 

774 258 70 23 0 0 844 281 

3/2 

2
0
1
6
 

383 192 64 32 0 0 447 223 

 

 Podstawowe zadania, związane z reagowaniem kryzysowym na terenie gminy, realizowane są poprzez 

Gminne Centrum Reagowania, wchodzące w skład Urzędu Miejskiego Niemodlina. Zadania te polegają przede 

wszystkim na ostrzeganiu, alarmowaniu i informowaniu ludności o zagrożeniach, prowadzeniu zarządzonych 

ewakuacji oraz zapewnieniu ewakuowanym pomocy medycznej i socjalnej. 

Zagrożenia powodziowe stwarzają rzeki Nysa Kłodzka oraz Ścinawa Niemodlińska. Szybkiemu odprowadzeniu wód 

powodziowych służą również kanały i rowy melioracyjne, jednak ich stan jest niezadowalający, chociaż sukcesywnie 

się poprawia.  

 

9. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY. 

 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE.  

 Podstawą do sformułowania potrzeb i możliwości rozwojowych Gminy w tym wyznaczenia kierunków zmian 

w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, kierunków i wskaźników dotyczących 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów 

wyłączonych z zabudowy jest sporządzona na potrzeby studium „Analiza ekonomiczna środowiskowa i społeczna, 

prognoza demograficzna oraz możliwości finansowe gminy, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową 

zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy” stanowiąca aneks 

do niniejszego opracowania. 

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę obejmuje cztery główne etapy: 

 Określenie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę - na podstawie analiz 

ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych 

gminy (wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy), 

 Oszacowanie chłonności, położonych na terenie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej - rozumianą, jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy (wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy). 
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 Oszacowanie chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych 

pod zabudowę, położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej - rozumianą, jako możliwość lokalizowania na tych obszarach 

nowej zabudowy, wyrażoną w pow

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, 

 Podstawą określenia maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę stanowi prognoza 

demograficzna oraz analizy opracowane w procedurze sporządzania projektu zmiany. 

 ANALIZA EKONOMICZNA, ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA - DIAGNOZA. 

 W gminie Niemodlin występują trendy demograficzne, charakterystyczne dla powiatu i Województwa 

Opolskiego, takie jak:  

 Spadek liczby ludności ogółem, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym i zmniejszeniu liczby ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. 

 Ujemny przyrost naturalny,  

 Wysoki wskaźnik migracji, 

 Nadumieralność mężczyzn.   

Negatywne trendy demograficzne tj. starzenie się społeczeństwa stanowią zagrożenie dla przyszłego rozwoju 

społeczno-ekonomicznego i wymagają prowadzenia aktywnej oraz racjonalnej polityki przestrzennej, skupiającej 

potencjał ludnościowy i gospodarczy. Sukcesywny spadek ogółu mieszkańców stanowi proces charakterystyczny dla 

obecnej sytuacji demograficznej kraju, związany ze zmniejszaniem się liczby urodzeń, przy jednoczesnym 

wydłużaniu się wieku życia ludności (tzw. społeczeństwo starzejące się). Następuje, więc trwała tendencja 

zmniejszania liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, przy czym zwiększa się nieznacznie liczba osób w wieku 

produkcyjnym oraz znacznie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Efekt 

ten może się nasilić w wyniku obniżenia od października 2017 roku wieku emerytalnego i masowego odchodzenia 

ludności na emeryturę. 

 

 Z analizy demograficznej wynika, iż następuje trwały spadek liczby ludności, przy czy jest on większy w 

mieście niż na terenie niektórych wsi. Natomiast we wsiach Lipno i Sady nastąpił wzrost liczby mieszkańców, 

wiązało się to z małą podażą terenów budowlanych w mieście oraz wysoką ceną terenów pod zabudowę mieście w 

porównaniu ze wsią. Pomimo zmniejszenia liczby ludności w mieście i na terenach wiejskich wystąpiło zjawisko 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na sąsiadujących z miastem wsiach (suburbanizacja), co złagodziło skutki 

wyludnienia tychże wsi. Liczba ludności gminy na przestrzeni ostatnich 10 lat spadła o prawie 454 mieszkańców. 

Największy spadek obserwuje się w Niemodlinie 404 osoby, w Graczach 39 osób, co świadczyć może o 

niewykorzystaniu istniejącego potencjału dwóch najważniejszych ośrodków w gminie. 

Saldo migracji w gminie ma tendencję ujemną, co oznacza większą liczbę osób wymeldowujących się z gminy, niż 

dokonujących na jej terenie zameldowania. Jedynie w 2012 roku miało saldo dodatnie, następnie się zmniejszyło do 

minus 20. Świadczy to o braku czynników mogących zatrzymać mieszkańców na terenie Gminy. 

Z prognozy demograficznej wynika, iż nastąpi nieznaczny trwały spadek ludności w Gminie Niemodlin, wpływ na te 

zjawiska będzie miało ujemne saldo migracji oraz ujemny przyrost naturalny. Większe znaczenie będzie miała 

emigracja wewnętrzna spowodowana odpływem części zwłaszcza młodej ludności do większych ośrodków, co jest 

charakterystyczne dla mniejszych miast i obszarów wiejskich nieoferujących zwłaszcza miejsc pracy dostosowanych 

do kwalifikacji zawodowych i potencjału. 

Struktura mieszkańców wskazuje na potrzebę podjęcia działań mogących zahamować zjawisko spadku udziału 

ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym poprzez prowadzenie przemyślanej polityki prorodzinnej.  

Brak jest obecnie badań w zakresie wpływu na przyrost naturalny programu 500 plus, zatem nie będzie on brany pod 

uwagę. Niemniej problemy demograficzne będą wpływać na wszystkie dziedziny życia i nie chodzi tutaj tylko o 

zadbanie o odpowiednią liczbę żłobków i przedszkoli, lecz również o poziom bezrobocia wśród młodych ludzi czy 

liczbę tanich mieszkań. Z kolei w związku ze starzeniem się społeczeństwa należy organizować miejsca pobytu 

czasowego dla osób starszych także na terenie wsi, gdzie występuje większy odsetek osób powyżej 60 roku życia.  

  

Gmina Niemodlin charakteryzuje się znacznym wzrostem odsetka ludności utrzymującej się ze źródeł 

pozarolniczych. W dalszym ciągu wieś jest miejscem zatrudnienia jedynie dla osób prowadzących gospodarstwa 

rolne. Wielofunkcyjny rozwój wsi, gdzie obserwuje się rozwój usług i rzemiosła ma miejsce jedynie w większych 
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wsiach o wyższym potencjale ludzkim oraz zapotrzebowaniu na usługi. Wieś Gracze jest wsią, gdzie dominuje rozwój 

wielofunkcyjny. Pozostałe wsie w szczególności położone bliżej miasta są głownie miejscem zamieszkania. 

Mieszkańcy mniejszych wsi, niezatrudnieni w rolnictwie przemieszczają się do ośrodków większych w tym do miasta 

Opola, a także Nysy. Na taki stan wpływa sytuacja w rolnictwie, która zmusza część ludności, pracującej dotychczas 

w rolnictwie, do poszukiwania innych źródeł zarobkowania. Podobne atrakcyjne nieuciążliwe miejsca pracy, poza 

rolnictwem, mogą lokować się w tzw. ww. większych wsiach tworząc czterostopniową strukturę hierarchiczną sieci 

osadniczej miasta i gminy Niemodlin. We większych wsiach powinny być również zlokalizowane szkoły podstawowe 

i przedszkola, które obsługiwałyby mniejsze, skupione wokół szkoły, miejscowości tworząc jednostki szkolne dla 

około 250 – 300 uczniów (model preferuje dwie równoległe klasy 20 – 25 uczniów w ośmioklasowej szkole). Należy 

dążyć do zwiększenia ilości mieszkańców w najmniejszych wsiach gminy do około 500 osób ze względu 

na rentowność usług handlowych oraz możliwość lokalizacji przedszkola dla minimum 30 dzieci (trzy grupy wiekowe 

po 10 dzieci). 

 W związku ze starzeniem się społeczeństwa należy organizować miejsca pobytu czasowego dla osób 

starszych także na terenie wsi gdzie występuje większy odsetek osób powyżej 60 roku życia. 

Bardzo ważnym zadaniem w najbliższym czasie będzie podniesienie standardu mieszkań oraz domów mieszkalnych, 

zarówno starszych zasobów sprzed II wojny światowej, jak i wybudowanych w okresie powojennym do końca lat 90-

tych. 

 

 Bilans terenów zwłaszcza mieszkaniowych wyznaczony w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz terenów położonych w obszarze zwartej zabudowy o w pełni wykształconej strukturze 

funkcjonalna – przestrzennej wskazuje, iż zapotrzebowanie na nowe tereny jest większe  niż możliwość ich 

pozyskania. Zatem pomimo spadku ludności występują niedobory tych terenów. 

  

 Analiza uwarunkowań związanych z szeroko pojętymi potrzebami rozwoju gminy, pozwala na wyciągnięcie 

następujących wniosków, do wyznaczenia kierunków rozwoju Gminy:  

 należy utrzymać kierunki rozwoju zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego z dopuszczeniem niezbędnych zmian w ramach obszarów przewidzianych pod zabudowę oraz 

w układach komunikacyjnych, 

 nowe tereny zabudowy wiejskiej należy wyznaczać w lukach zabudowy oraz jako kontynuację zabudowy w 

obszarach o wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej z dostępem do uzbrojenia oraz 

infrastruktury społecznej, z dopuszczeniem terenów o nie w pełni wyposażonych w infrastrukturę lub będącą 

w trakcie realizacji wyłącznie na wsiach rozwojowych  

 dopuszczenie na terenach wiejskich szerokiego wachlarza usług, także o charakterze publicznym w tym 

rozwój bazy turystycznej, 

 wyznaczenie rozwoju terenów aktywizacji gospodarczej, opartego o dostępność komunikacyjną autostrady 

A4;  

 rozwój sieci komunikacyjnej, w tym dróg rowerowych, łączących tereny o  różnych prorozwojowych 

funkcjach; 

 rozwoju bazy turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem zamku w Niemodlinie; 

 rozwoju usług senioralnych na obszarach wiejskich, 

 poprawa jakości przestrzeni publicznych. 

10. STAN PRAWNY GRUNTÓW. 

Na obszarze gminy Niemodlin istotne znaczenie w strukturze własności gruntów mają grunty należące do Skarbu 

Państwa, a przede wszystkim do Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przeważnie przejęto je 

po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Są to z reguły duże działki rolne. Wynika to z typowo rolniczego 

charakteru gminy. 

Najistotniejszy udział w strukturze własności gruntów gminy mają grunty należące do osób fizycznych. Są to 

przede wszystkim grunty orne, zlokalizowane na całym obszarze gminy oraz pastwiska i łąki.  

Gruntów należących do gminy jest stosunkowo niewiele i należą do nich głównie grunty zabudowane i 

zurbanizowane oraz niewielka część użytków rolnych. 
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Zgodnie z danymi zawartymi w zestawieniu zbiorczym sporządzonym przez Starostwo Powiatowe na dzień 

01.01.2017 r. miasto Niemodlin posiada łącznie 1 311 ha, w tym: 

 własność prywatna 487 ha, 

 własność gminy 109 ha, 

 spółki 92 ha, 

  spółdzielnie 23 ha, 

 kościoły 34 ha, 

 skarb Państwa 406 ha. 

Obszar wiejski gminy Niemodlin natomiast posiada łącznie 16 968 ha, w tym: 

 własność prywatna 6371 ha, 

 własność gminy 402 ha, 

 spółki 530 ha, 

  spółdzielnie 649 ha, 

 kościoły 93 ha, 

 skarb Państwa 8763 ha. 

Tabela 29 Powierzchnia gruntów gminnych według form użytkowania (w ha). 

  2011 2012 2013 2014 
Powierzchnia gruntów komunalnych wg 

prawnych form użytkowania (Wymiary: 

Rodzaje gruntów) ogółem stan na 1.01 558,0 552,0 551,0 546,0 
Powierzchnia gruntów komunalnych wg 

prawnych form użytkowania (Rodzaje 

gruntów) 

tworzące gminny zasób 

nieruchomości 512,0 509,0 507,0 504,0 
Powierzchnia gruntów komunalnych wg 

prawnych form użytkowania (Rodzaje 

gruntów) 

przekazane w trwały zarząd 

gminnym jednostkom 

organizacyjnym 2,0 2,0 2,0 2,0 
Powierzchnia gruntów komunalnych wg 

prawnych form użytkowania ( Rodzaje 

gruntów) 

przekazane w użytkowanie 

wieczyste 44,0 41,0 42,0 40,0 
Powierzchnia gruntów komunalnych wg 

prawnych form użytkowania (Rodzaje 

gruntów) 

przekazane w użytkowanie 

wieczyste osobom fizycznym 14,0 11,0 11,0 9,0 
 

11. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

ODRĘBNYCH. 

W gminie Niemodlin występują obiekty i tereny  chronione zgodnie, omówione zostały w  rozdziale  3 i 4 części 

A - Uwarunkowania 

12. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH. 

Na terenie gminy Niemodlin występują tereny predysponowane do występowania ruchów masowych w Graczach 

oraz na zachód od wsi Grabin. 

13. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD 

PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO 

SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA. 

Złoża kopalin występujących na terenie gminy Niemodlin zostały wymienione i omówione w rozdziale 4.2. w 

części A – Uwarunkowania. 

Zasoby wód podziemnych występujących na terenie gminy Niemodlin zostały wymienione i omówione w 

rozdziale 4.3.2 części A – Uwarunkowania. 
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14. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

ODRĘBNYCH. 

Obszary i tereny górnicze występujące na terenie gminy Niemodlin: 

 Gracze II 

- kopalina – złoże bazaltu, 

- zagospodarowanie: złoże zagospodarowane, 

- użytkownicy: Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych, "BAZALT-GRACZE" Sp. o.o., 

- termin ważności koncesji 2035 r.. 

 

 Wesele I Pole Zachodnie, Wesele I Pole Wschodnie 

- kopalina - surowce ilaste i piaski schudzające, 

- złoże eksploatowane okresowo, 

- użytkownicy: Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. w Warszawie, 

- koncesja, decyzja: nr DOŚ.II.JJ.7513-2/09, rok wydania: 2009 r., termin ważności: 2035 r.. 

 

Złoża występujące na terenie gminy Niemodlin zostały opisane w rozdziale 4.2. 

15. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPIEŃ 

UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ 

GOSPODARKI ODPADAMI. 

 STAN SYSTEMU KOMUNIKACJI. 

 KOMUNIKACJA DROGOWA. 

Na obszarze Gminy Niemodlin występują następujące kategorie dróg o łącznych długościach: 

1) Autostrada A-4 – 13,81 km, 

2) Droga krajowa nr 46 – 15,94 km, 

3) Drogi wojewódzkie – 10,772 km, 

4) Drogi powiatowe – 90,55 km, 

5) Drogi gminne – 44,077 km. 

 

Tabela 30 Wykaz dróg powiatowych. 

Lp. Nr drogi Przebieg Długość na terenie 

Gminy Niemodlin (km) 

  1184 Stroszowice - Sarny Małe - Gracze - Góra - 

Rogi 

8,86 

  1507 Magnuszowice - Grodków 7,43 

  1508 Niemodlin - Lewin Brzeski 8,84 

  1509 Magnuszowiczki - Magnuszowice 1,09 

  1510 Niemodlin - Gracze 9,42 

  1511 Rutki - Szydłowiec Śląski 5,41 

  1512 Niemodlin - Gościejowice – Skarbiszowice 9,58 

  1514 droga przez wieś Grabin 1,89 

  1515 Niemodlin - Lipno 3,50 

  1516 Niemodlin - Skarbiszowice 4,83 

  1517 Niemodlin - DP 1538 9,00 

  1521  droga przez wieś Jakubowice 0,93 

  1538 Grabin - Krasna Góra - Radoszowice  11,72 

  1554 droga przez wieś Rzędziwojowice  1,73 

  1532 Grabin - Łambinowice - Korfantów  1,63 



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

88 
 

  1717 Komprachcice - Jaczowice 4,69 

 

Drogi powiatowe w granicach miasta Niemodlina zarządzane są przez Burmistrza Niemodlina na zasadzie 

porozumienia zawartego ze Starostą Opolskim – 8,353 km.  
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Tabela 31 Wykaz dróg publicznych gminnych. 

 

39. 104251Ó Niemodlin, ul. Tysiąclecia 0,142  

Lp. Numer 

drogi 
Nazwa ciągu drogowego 

Długość drogi 

[km] 
Uwagi 

1 2 3 4 5 
1. 104207 O Niemodlin - Góra 4,925  

2. 104213 O Gracze (ul. Polna) - Kolonia Leśna 1,700  

3. 104214 O Gracze, ul. Kolonia Robotnicza 1,120  

4. 104216 O Gracze, ul. XXX-Lecia,  obecnie ul. Sportowa 0,283  

5. 104217 O Grabin, ul. Krótka 3,200  

6. 104218 O Grabin, ul. Długa 0.970  

7. 104219 O Niemodlin, Al. Wolności 0.108 
Boczna od 1) W 405 

wewnątrz osiedla 
8. 104220 O Niemodlin, ul. Boczna 

 
0,300  

9. 104221 O Niemodlin, ul. Brzozowa 0,219  

10. 104222 O Niemodlin, ul. Gazowej 0,351  

11. 104223 O Niemodlin, ul. Dębowa 0,495  

12. 104224 O Niemodlin, ul. Drzymały 0,456  

13. 104225 O Niemodlin, Rynek - pierzeja południowa 0,335  

14. 104226 O Niemodlin, Rynek - pierzeja północna 0,277  

15. 104227 O Niemodlin, ul. Kilińskiego 0,440  

16. 104228 O Niemodlin, ul. Klonowa 0,092  

17. 104229 O Niemodlin, ul. Krótka 0.072  

18. 104230 O Niemodlin, ul. Lipowa 0,215  

19. 104231 O Niemodlin, ul. Lompy 0,064  

20. 104232 O Niemodlin, ul. Lwicka 0,055  

21. 104233 O Niemodlin, ul. Adama Mickiewicza 0.525  

22. 104234 O Niemodlin, ul. Stanisława Moniuszki 0,190  

23. 104235 O Niemodlin, ul. Nowa 0,144  

24. 104236 O Niemodlin, ul. Elizy Orzeszkowej 0,260  
25. 104237 O Niemodlin, ul. Parkowa 0,487  

26. 104238 O Niemodlin, ul. Podgórna 1,087  

27. 104239 O Niemodlin, ul. Podwale 0,529  

28. 10424 O Niemodlin, ul. Polna 0,256  

29. 104241 O Niemodlin, ul. Poprzeczna 0,050  

30. 104242 O Niemodlin, ul. Bolesława Prusa 0,220  

31. 104243 O Niemodlin, ul. Mikołaja Reja 0,253  

32. 104244 O Niemodlin, ul. Henryka Sienkiewicza 0,220  

33. 104245 O Niemodlin, ul. Juliusza Słowackiego 0,166  

34. 104246 O Niemodlin, ul. Spółdzielcza 0.052  

35. 104247 O Niemodlin, ul. Strażacka 0,052  
36. 104248 O Niemodlin, ul. Szewska 0,050  
37. 104249 O Niemodlin, ul. Szkolna 0,040  

38. 104250 O Niemodlin, ul. Świętojańska 0,208  
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40. 104252 O Niemodlin, ul. Zielona 0,141  

41. 104253 O Niemodlin, ul. Żeromskiego 0,241  

42. 104254 O Niemodlin, ul. Grażyny Bacewicz 0,160  

``43. 104255 O Niemodlin, ul. Fryderyka Chopina 0,400  

44. 104256 O Niemodlin, ul. Marii Dąbrowskiej 0,180  

45. 104257 O Niemodlin, ul. Mieczysława Karłowicza 0,090  

46. 104258 O Niemodlin, ul. Jana Kochanowskiego 0,160  

`47. 104259 O Niemodlin, ul. Marii Konopnickiej 0,160  

48. 104260 O Niemodlin, ul. Wojciecha Korfantego 1,750 

Od skrzyżowania z ul. 

Daszyńskiego do 

skrzyżowania z Al. 

Wolności 

49. 104261 O Niemodlin, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 0,180  

50. 104262 O Niemodlin, ul. Lwowska 0,760  

51. 104263 O Niemodlin, ul. Witolda Lutosławskiego 0,160  

52. 104264 O Niemodlin, ul. Ignacego Paderewskiego 0,100  

53. 1042.65 O Niemodlin, ul. Sportowa 0,200  

54. 104266 O Niemodlin, ul. Karola Szymanowskiego 0,370  

55. 104267 O Niemodlin, ul. Henryka Wieniawskiego 0,190  

56. 104268 O Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 0,100 Boczna od DK 46 

57. 104269 O Niemodlin, ul. Wyzwolenia 0,380  

58. 104271 O Grabin, ul. Ogrodowa (przy cmentarzu) 6,450  

59. 104275 O Molestowice - droga wiejska 0.500  

60. 104282 O Krasna Góra - droga wiejska (do kościoła) 0.150  

61 ---------- Sady 2,21 
Droga publiczna od 1 

stycznia 2018 roku 

62 ----------- Szydłowiec Śląski 3,95 

Droga publiczna od 1 

stycznia 2018 roku 

63 ----------- Niemodlin 
5,83 

 
 
 
 

Droga publiczna od 1 

stycznia 2018 roku` 
 

Stan dróg jest bardzo zróżnicowany, przede wszystkim wymagają one wymiany i modernizacji nawierzchni, 

budowy chodników na obszarach zabudowy miejskiej i wiejskiej, kanalizacji deszczowej. Niektóre drogi o kategorii 

gminnej wymagają budowy nawierzchni asfaltowej. Drogi powiatowe nr 1513 i 1561 w części nie posiada 

nawierzchni asfaltowej. 

Priorytetową inwestycją drogową, koordynowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest 

budowa obwodnicy Niemodlina. Inwestycja ta pozwoli na zdecydowane zmniejszenie liczby pojazdów 

przejeżdżających przez Niemodlin, która dochodzi obecnie do liczby 14 500 pojazdów na dobę. Obwodnica znajduje 

się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Lata realizacji: 2018-2021. 

Długość: 11,493 km. 

Na terenie gminy Niemodlin są czynne trzy stacje paliw i dwie stacje gazu płynnego. Istnieją dwie stacje 

diagnostyczne, trzy myjnie samochodowe, a także warsztaty naprawcze pojazdów indywidualnych oraz jeden warsztat 

naprawy autokarów. Brak autoryzowanych stacji obsługi pojazdów samochodowych.  

 KOMUNIKACJA KOLEJOWA. 

Przez Gminę Niemodlin przebiega linia kolejowa PKP, łącząca Gracze i Szydłów. Obecnie linia ta jest 

zawieszona i została wydzierżawiona dla Przedsiębiorstwa Skalnych Surowców Drogowych Bazalt w Graczach, które 

wykorzystują ją sporadycznie do przewozu produkowanych surowców drogowych. 
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 DROGI I SZLAKI ROWEROWE. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku na terenie Gminy Niemodlin znajdowało się 1,2 

km ścieżek rowerowych zarządzanych przez Starostę Opolskiego. W przeliczeniu na 10 tys. km2 powierzchni gminy 

daje to wskaźnik na poziomie 65,6 km, co jest wartością znacznie odbiegającą od średniej krajowej (247,1 km) i 

wojewódzkiej (267,1 km), a nawet powiatowej (155,7 km) . Gmina Niemodlin charakteryzuje się także najniższym 

poziomem wskaźnika ścieżek rowerowych na 10 tys. ludności – w 2013 roku wynosił on 0,9 km, podczas gdy w 

pozostałych jednostkach był przynajmniej dwukrotnie wyższy: 1,9 km w powiecie opolskim, 2,0 km. 

Zwiększeniu atrakcyjności obszaru pod względem turystyki i rekreacji rowerowej w gminie służył zrealizowany 

przy udziale środków unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013) projekt szlak rowerowy „Wokół Niemodlina” 
6
 W efekcie powstała przecinająca 

gminę trasa rowerowa o długości 70 km. Szlak główny poprowadzony został w formie pętli: z Niemodlina przez 

Gościejowice, Gościejowice Małe, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski, Molestowice, Rutki, Rogi, Tłustoręby, 

Krasną Górę, Grabin, Jakubowice i Lipno, z powrotem do Niemodlina. Oprócz szlaku głównego wyznaczono szlaki 

pośrednie (z Szydłowca Śląskiego przez Magnuszowiczki, z Małej Góry przez Roszkowice do Krasnej Góry, z Lipna 

w okolice Goszczowic) oraz szlaki łącznikowe do Siedlisk i Głębocka. 

Rysunek 13 Mapa szlaku rowerowego „Wokół Niemodlina. 

 

 

                                                 
6  https://niemodlin.pl/2089/2004/strategia-rozwoju-gminy-niemodlin-na-lata-2015-2025.html 



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

92 
 

 STAN SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

 SYSTEM GOSPODARKI WODNEJ. 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest dobrze rozwinięty. Na terenie gminy istnieje 4 

niezależne stacje uzdatniania wody (Niemodlin, Gracze, Michałówek i Roszkowice), eksploatowane przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie. Ze względu na brak zbiornika wody czystej w Grabinie i jednostopniowe 

pompowanie wody do sieci, zrezygnowano z eksploatacji ujęcia i zasilanie odbywa się siecią zasilaną z SUW 

Niemodlin, wybudowaną w roku 2010.  

Stacje uzdatniania wody posiadają trzynaście ujęć wody, które zaopatrują 30 miejscowości gminy. Długość sieci 

wodociągów wynosi 126,31 km. Przedmiotowe wodociągi bazują na ujęciach wód trzeciorzędowych kategorii B w 

związku, z czym charakteryzują się podwyższoną zawartością związków żelaza, manganu i obniżonym pH. Na 

wszystkich stacjach uzdatniania wody jakość wody odpowiada wymaganiom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

Poniżej przestawiono obszary zaopatrzenia w podziale na SUW: 

 SUW Niemodlin na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2000.BS dnia 21.09.2011: 

Niemodlin, Piotrowa, Brzęczkowice, Lipno, Jaczowice, Jakubowice, Grabin, Sady, Wydrowice, 

Gościejowice, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski. 

 SUW Michałówek na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.Bsz-6223-89/10 z dnia 22.12.2010: 

Sosnówka, Grodziec I i II, Michałówek, Szydłów, Roszkowice, Krasna Góra, Tłustoręby, Rogi, Tarnica, 

Rutki, Molestowice. 

 SUW Roszkowice na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.Bsz-6223-90/10 z dnia 05.01.2011: Góra, 

Góra Mała.  

 SUW Gracze na podstawie pozwolenia wodnoprawnego i nr OŚ.Bsz-6223-88/10 z dnia 12.01.2011: Gracze, 

Magnuszowice, Magnuszowiczki, Sarny Wielkie, Radoszowice. W 2018 roku została oddana do użytkowania 

nowa studnia , głębokość studni 34 m , wydajność 44,9 m3/h ,trzeciorzęd. 

Stan systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Niemodlin wymaga modernizacji w tym monitoringu. 

 SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 

Za system odbioru i oczyszczania ścieków w gminie odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Niemodlinie.  

W 2014 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 7685 osób. Sieć w większości znajduje się w mieście 

Niemodlin. Na obszarze gminy funkcjonuje jedna aglomeracja. Aglomeracja „Niemodlin” została wyznaczona 

Uchwałą Nr II/24/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Niemodlin”. W 

skład aglomeracji "Niemodlin" wchodzą miejscowości: Miasto Niemodlin, Gościejowice, Wydrowice. Równoważna 

liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji wynosi 7024.  

Na terenie Gminy Niemodlin eksploatowane są 2 systemy zbiorowego odprowadzania i unieszkodliwiania 

ścieków: w Gościejowicach i w Graczach. Oczyszczalnia w Graczach jest w fazie likwidacji, a ścieki docelowo z tego 

obszaru zrzucane będą do oczyszczalni w Gościejowicach poprzez przepompownię zlokalizowaną na terenie 

oczyszczalni w Graczach. Łączna długość sieci kanalizacji w gminie wynosi 18 km (w tym Niemodlin 11,4 i Gracze 

2,3 km oraz Gościejowice 4,3 km). W roku 2017 oddano do użytkowania kolejne odcinki sieci – tj. ostatni etap w 

Niemodlinie oraz sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Piotrowa. 

W Gościejowicach eksploatowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia z sekwencyjnymi reaktorami 

SBR i pompownią osadu nadmiernego. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Gościejowice Małe 

funkcjonuje z wykorzystaniem zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków i dwóch reaktorów 

biologicznych typu SBR. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków 

komunalnych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w aglomeracji NIEMODLIN (PL OPOI8). 

Oczyszczalnia ścieków w Gościejowicach Małych posiada pozwolenie wodnoprawne na obsługę 7024 RLM.
7
 

Maksymalny dobowy przepływ ścieków wynosi ok. 2700 m³/dobę, jednakże istnieje możliwość zwiększenia mocy 

przerobowej do  ok. 3500  m³/dobę. Oczyszczalnia została wybudowana w 1978 r. Całkowitą modernizację 

przeprowadzono w latach 2002 – 2004. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w pobliżu północnego obrzeża miasta 

                                                 
7  https://niemodlin.pl/2009/2004/koncepcja-programowa-gospodarki-sciekowej-miasta-i-gminy-niemodlin.html 
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Niemodlina, na prawym brzegu Kanału Gościejowickiego, na terenie niezabudowanym. Otaczają ją pola uprawne, 

pastwiska i łąki. Łączna powierzchnia działki terenu oczyszczalni wynosi 1,23 ha. Wzdłuż zachodniej części 

ogrodzenia oczyszczalni przepływa Kanał Gościejowicki. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Ścinawa 

Niemodlińska. Najbliższe zabudowania mieszkalne wsi Gościejowice znajdują się w odległości około 400 m od 

oczyszczalni.  

Uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście i sołectwach Gminy Niemodlin związane jest również z 

koniecznością ochrony wód powierzchniowych Nysy Kłodzkiej i obszarem chronionego krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie”, a także spełnienia wymagań w zakresie zakazu lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z powyższym istnieje potrzeba kompleksowego rozwiązania 

problemów ściekowych na terenie Gminy Niemodlin. 

 REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH. 

Przez teren gminy Niemodlin przepływają następujące cieki: 

Ścinawa Niemodlińska - prawy dopływ Nysy Kłodzkiej o długości 57,2 km i powierzchni dorzecza 444 km², ma 

swoje źródła na wysokości 290 m n.p.m., na południe od wsi Mieszkowice, na Płaskowyżu Głubczyckim, a do Nysy 

Kłodzkiej uchodzi na południe od Lewina Brzeskiego. 

Wytoka- największy prawostronny dopływ Ścinawy Niemodlińskiej, źródliska tego potoku położone są na 

wysokości około 189 m n.p.m. na południe od wsi Szydłów, natomiast ujście do Ścinawy Niemodlińskiej 

zlokalizowane jest na południe od wsi Magnuszowiczki. 

Dorzecze Wytoki pod względem budowy ma bardzo skomplikowany charakter związany z licznymi 

torfowiskami, rowami i kanałami melioracyjnymi. 

Uzupełnieniem sieci wyżej wymienionych cieków są  rowy szczegółowe. 

Na obszarze gminy położone są stawy hodowlane i leśne, głównie w północno-wschodniej części (Stawy 

Niemodlińskie) oraz południowej (Stawy Tułowickie). Największe ze Stawów Tułowickich to: 

 Loża - ok. 53,4 ha,  

 Olszowy - ok.35,2 ha, 

 Zofia - ok.12,0ha,  

 Pietruszka - ok.8,0 ha,  

 Staw w Wydrowicach - ok. 8,0 ha, 

 Hubert- ok.3,5 ha. 

Ze Stawów Niemodlińskich na terenie gminy zlokalizowane są: 

 Sangów - ok. 154,0 ha,  

 Młyński - ok. 17,75 ha,  

 Chłopski - ok. 13,0 ha,  

 Staw w Szydłowcu Śląskim - ok. 13,2 ha. 

 SYSTEM INFRASTRUKTURY GAZOWEJ. 

Na terenie gminy Niemodlin Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. eksploatuje niżej 

wymienione gazociągi i obiekty systemu przesyłowego: 

 gazociąg w/c DN 300 PN 6,3 MPa, relacji: Lewin Brzeski – Nysa 

 gazociąg w/c DN 100 / DN 80 PN 4,0 MPa, odgałęzienie do SRP |° Niemodlin/Tułowice, 

 gazociąg w/c DN 200 PN 4,0 MPa, relacji: Zdzieszowice – Wrocław, odg. do SRP |° Tułowice, 

 obiekt gazowy – SOK Tłustoręby, 

 obiekt gazowy – SOK Roszkowice, 

 obiekt gazowy – SOK Grodziec, 

 obiekt gazowy – SRP Niemodlin, Q=1600 nm
3
/h, 

 obiekt gazowy – SP (stacja Pomiarowa) Q=3150 nm
3
/h. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dopływ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_Kłodzka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszkowice_(województwo_opolskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Płaskowyż_Głubczycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_Kłodzka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_Kłodzka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lewin_Brzeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ścinawa_Niemodlińska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szydłów_(województwo_opolskie)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ścinawa_Niemodlińska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnuszowiczki
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Należy przestrzegać określonych przepisami odrębnymi ograniczeń w lokalizacji budynków 

i zagospodarowania terenów przyległych do istniejących gazociągów i obiektów gazowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Na terenie gminy Niemodlin występuje sieć gazowa dystrybucyjna średniego i niskiego ciśnienia, która 

zaopatruje w gaz ziemny wysokometanowy odbiorców w miejscowości Niemodlin. Dystrybucję paliwa gazowego 

prowadzi Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. Eksploatację 

i utrzymanie sieci gazowej na terenie miasta prowadzi Rozdzielnia Gazu w Brzegu. Rozprowadzony na terenie gminy 

gaz ziemny wysokometanowy grupy E spełnia wymagania normy PN-C-04753-E pt. „Gaz ziemny. Jakość gazu 

dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej. 

 Charakterystyka sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia: 

- sieć gazowa średniego ciśnienia – 2,848 km, 

- sieć gazowa niskiego ciśnienia – 25,119 km, 

- ilość przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – 692 szt., 

- ilość przyłączy gazowych średniego ciśnienia – 37szt., 

- stacje gazowe - 3szt. 

 

Na terenie Gminy Niemodlin zlokalizowane są następujące stacje gazowe: • Stacja Redukcyjna 10 – REDUKCJA  

Niemodlin ul. Gazowa o przepustowości 1.600 m
3
 /h, Stacja Redukcyjno – Pomiarowa II

o
 , Niemodlin ul. Gazowej o 

przepustowości 1.600 m
3 

/h, Stacja Redukcyjno – Pomiarowa II
o
 RWE, Niemodlin ul. Szymanowskiego o 

przepustowości 300 m
3
 /h. 

Najliczniejszą grupę odbiorców w gminie stanowiły gospodarstwa domowe, następnie usługi, handel, przemysł 

oraz pozostali odbiorcy. Od 2014 roku handel i usługi klasyfikowane są razem. Mimo spadkowych tendencji co do 

zużycia gazu, pozytywnym sygnałem jest wzrastająca z roku na rok liczba gospodarstw zużywających gaz do 

ogrzewania mieszkań (domów). Plan Rozwoju PSG nie przewiduje rozbudowy infrastruktury gazowej dla Gminy 

Niemodlin. Spółka wyjaśnia, iż rozbudowa odbywa się na podstawie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do 

sieci gazowej, zawartych umów przyłączeniowych i wcześniejszej analizie opłacalności inwestycji.
8
 

 SYSTEM ENERGETYCZNY. 

Na terenie gminy Niemodlin dobrze rozwinięta jest sieć linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, nad 

stanem których pieczę sprawuje Posterunek Energetyczny z siedzibą w Wydrowicach. Odbiorcy z terenu gminy 

zasilani są z dwóch Głównych Punktów Zasilania: w Graczach i Tułowicach.  

Ponadto przez teren Gminy przebiegają następujące sieci dystrybucyjne 110 kV: 

 dwutorowa relacji: Groszowice – Gracze o długości ok. 3,256 km,  Gracze – Hermanowice o długości ok. 

2,143 km,  Groszowice – Hermanowice o długości ok. 989 km,  

 jednotorowa relacji Gracze – Tułowice 12,937 km,  

 jednotorowa relacji Gracze – Grodków 5,025 km, 

oraz następujące urządzenia elektroenergetyczne:  

 dwie rozdzielnie sieciowe 15 kV : RS Wesele oraz RS Niemodlin, 

 linie napowietrzne 15 kV, o długości – 168,788 km,  linie kablowe 15 kV, o długości – 15,54 km,  

 linie napowietrzne 0,4 kV, o długości (bez przyłączy) – 82,083 km, 

 linie kablowe 0,4 kV , o długości (bez przyłączy) – 44,235 km. 

Ponadto przez teren gminy przebiegają sieci przesyłowe: jednotorowa linia 220 kV relacji: Groszowice – 

Ząbkowice, dwutorowa 400 kV relacji: Dobrzeń – Pasikurowice 2 Dobrzeń – Wrocław. 

 SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY. 

     Mieszkańcy Gminy mają zapewniony dostęp do Internetu. Głównym operatorem jest Orange  SA., Netia SA 

oraz lokalni dostawcy tj. WWNet, Gigabit Telekom A. Sydor. Główni operatorzy także świadczą usługi dostępu do 

                                                 
8  Źródło Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe do 2031 roku. 
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Internetu, telewizji i usługi Videostrada TP. Poziom dostępności do usług internetowych jest dobry na terenie miasta 

Niemodlina. Problem w dostępie do Internetu występuje na obszarach wiejskich i spowodowany jest niedostatkiem 

infrastruktury na etapie „ostatniej mili”. Problemem jest również wysoka cena usług informatycznych. 

 SYSTEM GOSPODARKI CIEPLNEJ. 

Gmina charakteryzuje się indywidualnymi źródłami ciepła, zarówno na terenie miasta, jak i w pozostałych 

miejscowościach wiejskich. Na terenach wiejskich wykorzystywana są źródła indywidualne tj. piece stacjonarne na 

paliwa stała rzadziej na gaz ze zbiornikiem na gaz płynny propan – butan. Coraz częściej w odniesieniu do nowej 

zabudowy jednorodzinnej stosowane są instalacje z pozyskaniem ciepła z odnawialnych źródeł tj. pompy ciepła, i 

instalacje solarne. 

 GOSPODARKA ODPADAMI. 

Na terenie gminy znajduje się nieczynne zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w odległości ok. 600 m 

od wsi Rogi. Na terenie gminy brak jest składowisk odpadów oraz instalacji do odzysku odpadów. Gmina zapewnia 

zgodnie z przepisami odrębnymi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie oczyszczalni 

ścieków w Gościejowicach. Odpady na terenie Gminy są segregowane i odbierane przez upoważnione podmioty. 

Zbiórka i segregacja odpadów komunalnych prowadzona jest pod nadzorem Gminy w ramach zadań własnych. 

Odpady inne niż komunalne wytwarzane przez podmioty gospodarcze zagospodarowywane są na podstawie 

indywidualnych umów z odbiorcą tych odpadów.  

 

Tabela 32 Gospodarka odpadami i selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Niemodlin w 2016 roku.
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 324 kg/miesz./r. 47,2 ↓  Domaszkowice  
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 Gdzie: 

R3, R5, R12, R12/D8, R13 -  Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania oraz zgazowanie i pirolizę z 

wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych)  

P - Papier i tektura, w tym opakowania  

SZ - szkło białe i kolorowe, w tym opakowania  

TW – tworzywa sztuczne w tym opakowania 

BIO - Odpady biodegradowalne (z wył. papieru i tektury)  

N - Odpady niebezpieczne  

ZSEiE - - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

W - Odpady wielkogabarytowe  

                                                 
9
   

 Źródło WIOŚ  
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BiR - Odpady budowlane i remontowe . 

16. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH. 

Na terenie gminy Niemodlin zadaniami służącymi realizacji ponadlokalnych celów publicznych ujętymi w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego są: 

1) budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 ,  

2) modernizacja/rewitalizacja linii kolejowej nr 329 na odcinku Niemodlin – Szydłów, 

3) Przebudowa linii 220 kV na linie 400 kV, względnie na linie wielonapięciową i wielotorową relacji 

Groszowice (Opole) – Ząbkowice Śl. (w przypadku zaniechania planów realizacji budowy linii 400 kV 

relacji Ząbkowice – Dobrzeń). 

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ. 

Na terenie Gminy na podstawie map zagrożenia powodziowego wyznaczono: 

 obszary zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo jest niskie i wynosi raz na 500 lat(0,2%),  

 obszary szczególnego  zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo jest średnie i wynosi raz na 100 

lat(1%),  

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo jest wysokie  i wynosi raz na 10 

lat(10%). 

 Na poziomie Gminy ochronę przed powodzią realizuje się w szczególności przez: kształtowanie 

zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, w szczególności obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, racjonalne retencjonowanie wód, zapewnienie funkcjonowania systemu 

wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze, 

zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód, prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie 

ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków. Na obszarach zagrożenia powodzią obowiązują zasady 

zagospodarowania oraz użytkowania wynikające z przepisów Prawa wodnego oraz przepisów odrębnych. 

Najbardziej skutecznym podejściem zmierzającym do ograniczania potencjalnych negatywnych skutków 

powodzi dla życia i zdrowia ludzi, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 

gospodarczej jest podejmowanie działań w ramach programów zarządzania ryzykiem powodziowym 

obejmującym min. zapobieganie powstawaniu szkód wywołanych powodziami poprzez rezygnację z budowy 

domów mieszkalnych i obiektów przemysłowych obecnie i w przyszłości na terenach zagrożonych powodzią 

oraz wspieranie właściwego zagospodarowania terenu. 

Projekt studium wymaga uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i 

zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Jeżeli planowana 

zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, naruszają ustalenia planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym, stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych 

do rejestru zabytków, naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, lub utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym, 

wówczas uzgodnienie nie jest możliwe. 

 

18. WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA OKREŚLENIE KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY. 

 Gmina Niemodlin posiada duży potencjał rozwojowy ze względu na walory wynikające z położenia w sieci 

osadniczej Województwa Opolskiego (szczególnie - niewielka odległość od Opola i połączenie z autostradą A4). 

Również walory przestrzeni przyrodniczej, lasy i wody stanowią szansę na rozwój sektora wypoczynku i rekreacji. 
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Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne terenów mieszkaniowo-usługowych, przemysłowych, rekreacyjnych 

oraz sieci połączeń tych funkcji w okresie kierunkowym wymaga rewitalizacji dla zachowania walorów historyczno-

kulturowych, a także zagospodarowania nowych terenów, zarówno związanych z miejscem zamieszkania oraz pracy, 

jak i miejscem wypoczynku. W okresie kierunkowym wnioskuje się konieczne zmiany we wszystkich dziedzinach, 

uwzględniające możliwości rozwoju tkwiące w przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i w sferze społecznej.  

 Priorytetem powinno być  należy dążenie do zahamowania i ograniczenia migracji, zwłaszcza młodzieży, 

poprzez sprzyjanie powstawaniu atrakcyjnych miejsc pracy, zamieszkania, bogaty wybór usług, w tym oświatowych, 

kulturalnych, rekreacyjnych itp. Szeroko ujęty program poprawy jakości życia mieszkańców poprzez atrakcyjne 

zagospodarowanie terenu w Gminie Niemodlin, powinien wpłynąć na zahamowanie migracji i stymulować 

zainteresowanie zamieszkiwaniem i pracą na jej terenie, zarówno ze strony mieszkańców jak i ludności spoza gminy, 

a nawet spoza Województwa Opolskiego. 

W kontekście analizy uwarunkowań wyróżniono następujące aspekty: 

 UZBROJENIE  I KOMUNIKACJA 

Dotychczasowe uzbrojenie terenu jest niewystarczające, szczególnie w zakresie odprowadzenia ścieków. Brak 

kanalizacji, za wyjątkiem sieci w Niemodlinie, Wydrowicach, Piotrowej, Gościejowicach i częściowo w Graczach, 

jest podstawowym problemem do rozwiązania w okresie kierunkowym. Do roku 2018 został  skanalizowany cały 

obszar aglomeracji niemodlińskiej, obejmujący miejscowości: Niemodlin, Gościejowice, Wydrowice, Piotrowa. 

Kanalizacja pozostałego obszaru gminy Niemodlin prowadzona będzie zgodnie z Koncepcją programową gospodarki 

ściekowej na terenie miasta i gminy Niemodlin tj. część miejscowości zaopatrzona będzie w sieć kanalizacji sanitarnej 

z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Gościejowicach, a część odprowadzać będzie ścieki do lokalnych 

oczyszczalni ścieków. 

Zaopatrzenie w wodę jest wystarczające, natomiast w okresie kierunkowym konieczny będzie rozwój systemu 

zaopatrzenia w wodę ze względu na  rozwój nowych terenów budowlanych oraz modernizacja istniejącego układu. 

Ochrona powietrza wymaga w okresie kierunkowym rozwoju sieci gazowej dla celów grzewczych,  pozyskiwania 

energii z lokalnych odnawialnych źródeł energii. Sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia jest obecnie 

wystarczająca, natomiast w okresie kierunkowym wymagać będzie rozbudowy i skablowania ze względu na rozwój 

nowych terenów inwestycyjnych. 

W okresie kierunkowym wraz ze wzrostem standardu życia i rozwojem zabudowy mieszkaniowej będzie 

konieczne zwiększenie produkcji wody pitnej. Wskazana byłaby w razie konieczności budowa sieci odrębnie dla 

wody komunalno-przemysłowej, niewymagającej kosztownego uzdatniania w porównaniu z wodą pitną. Priorytetem 

powinna być budowa systemu sieci i lokalnych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich, a także rozbudowa sieci i 

oczyszczalni w Niemodlinie.  

W okresie kierunkowym istnieje konieczność rozbudowy sieci gazowej nie tylko w Niemodlinie, ale też w 

pozostałych miejscowościach gminy oraz wykorzystanie gazu do ogrzewania w celu ochrony klimatu. Rozbudowa 

sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia będzie konieczna ze względu na zaopatrzenie w energię elektryczną 

nowych terenów mieszkaniowych i terenów aktywacji gospodarczej. Rozwój gospodarki cieplnej powinien być 

powiązany z budową sieci gazowej zarówno w mieście Niemodlinie jak i w innych miejscowościach gminy. 

Na postawie analizy dotychczasowego systemu komunikacji i infrastruktury technicznej można wyciągnąć 

następujące wnioski oparte na wiodących potrzebach: 

 Priorytetem bezwzględnie powinno być natychmiastowe przystąpienie do budowy obwodnicy miasta 

Niemodlina ze względu na oczywiste zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców w oparciu o optymalny uzasadniony 

wariant przebiegu tej obwodnicy w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy. Przyjęty wariant z najdłuższym odcinkiem drogi w południowej części miasta jako  najkorzystniejszy z 

punktu widzenia obsługi komunikacyjnej, pomimo, że jego realizacja wymaga wyższych nakładów finansowych niż w 

pozostałych wersjach.  
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 ŁAD PRZESTRZENNY 

Dotychczasowy stan ładu przestrzennego w gminie Niemodlin w okresie kierunkowym wymaga przekształceń 

związanych z rewitalizacją istniejących obiektów oraz rozbudową mieszkalnictwa, szczególnie jednorodzinnego na 

terenach o funkcji mieszkaniowej, a nie tylko o funkcji mieszkaniowo-rolniczej. Poprawa ładu przestrzennego 

wymaga uwzględnienia wielofunkcyjnego rozwoju, w wybranych wsiach szczególnie w aspekcie szeroko pojętych 

usług. Zachowanie tożsamości kulturowej i ochrona wartości historycznych, zarówno obiektów jak i układów 

urbanistycznych, wymaga rewaloryzacji i rewitalizacji zabudowy w otoczeniu i sąsiedztwie obiektów historycznych 

na terenach wiejskich i w mieście Niemodlinie. Istniejąca struktura hierarchiczna sieci osadniczej w granicach gminy 

miejsko – wiejskiej Niemodlin charakteryzuje się dużym rozproszeniem i tzw. punktowym rozmieszczeniem wsi 

często ulicówek nie łączących się ze sobą. Sieć ta posiada słabo wykształconą strukturę hierarchiczną ośrodków 

usługowych. Głównym ośrodkiem jest miasto Niemodlin, kolejnym wieś Gracze oraz w mniejszym stopniu Grabin, 

pozostałe  wsie stanowią tzw. trzeci stopień struktury hierarchicznej sieci osadniczej gminy. Miejsca pracy poza 

rolnictwem występują głównie w Niemodlinie i Graczach.  

Analizując istniejącą sieć osadniczą stwierdza się brak trzeciego silnego ośrodka usługowego w zachodniej 

części gminy obejmującej swoim bezpośrednim oddziaływaniem takie miejscowości jak Krasna Góra, Tłustoręby, 

Rogi, Tarnica, ewentualnie Grabin i Roszkowice. 

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin należałoby wykształcić zatem mocny 

ośrodek usługowy  w Grabinie, zbliżony do Graczy i obsługujący mieszkańców stałych wsi Krasna Góra, Tłustoręby, 

Tarnica, Rogi. Struktura hierarchiczna sieci osiedleńczej gminy, w okresie kierunkowym, powinna charakteryzować 

się dobrą dostępnością komunikacyjną, usprawniającą jej właściwe funkcjonowanie podnosząc jakość życia 

mieszkańców. W ww. tzw. jednostkach szkolnych, należy projektować sieć dróg pieszo – rowerowych umożliwiającą 

bezpieczne dojście i dojazd rowerem dzieci do szkoły podstawowej z mniejszych wsi będących w promieniu obsługi 

szkolnej. 

 OCHRONA ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. 

Zrównoważony rozwój gminy Niemodlin w okresie kierunkowym wymaga zachowania i ochrony walorów 

środowiska, w powiązaniu z koniecznym rozwojem nowych funkcji terenu, wynikających z nowych potrzeb i aspiracji 

mieszkańców gminy. Szczególnie ze względu na atrakcyjne położenie gminy w sieci osiedleńczej (autostrada A4 i 

bliskość Opola) muszą w przyszłości wystąpić pewne konflikty pomiędzy zachowaniem stanu przestrzeni rolniczej w 

szczególności gruntów rolnych wysokich klas, a rozwojem nowych funkcji, szczególnie związanych z 

mieszkalnictwem oraz zjawiskiem suburbanizacji oraz rozwojem stref tzw. aktywizacji gospodarczej. Rozwój funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej jest również często w konflikcie z ochroną gruntów rolnych i leśnych. Globalizacja i 

międzynarodowe powiązania ekonomiczne wymuszają ograniczanie przestrzeni rolniczej i ten trend jest nie do 

uniknięcia, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, powiązanej z globalną gospodarką światową. Ochrona 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także wód gruntowych, wymaga zachowania i rozwoju terenów 

leśnych w gminie Niemodlin pomimo znacznych powierzchni lasów w porównaniu z innymi gminami Województwa 

Opolskiego.  

Występowanie terenów chronionych obszarowo może stać w konflikcie z ograniczeniami szczególnie  na 

obszarze chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. W tym aspekcie należy dążyć do takiego wyznaczania 

kierunków rozwoju, aby nie stały w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami uchwalonymi przez 

Sejmik Woj. Opolskiego. W odniesieniu do pozostałych form ochrony przyrody ich ochrona będzie dotyczyła min. 

zachowania ustanowionych pomników przyrody oraz  działań ochronnych na terenie użytków ekologicznych i zespołu 

przyrodniczo - krajobrazowego w Lipnie. W odniesieniu do obszarów objętych ochrona siedliskową, przedsięwzięcia 

wymagać mogą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Niemniej położenie tych obszarów większości  w 

terenach leśnych, rolnych, wodnych oraz wzdłuż dolin rzecznych, nie predestynuje ich do wprowadzenia nowej 

zabudowy. 

Obszar gminy Niemodlin, w związku z dość znacznym zróżnicowaniem siedlisk obfituje w chronione i rzadkie 

gatunki roślin. Związane jest to między innymi z faktem występowania rozległych dolin rzek Nysy Kłodzkiej i 

Ścinawy Niemodlińskiej i pokryciem biocenozami leśnymi znacznych terenów pozadolinnych.  
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Lasy na terenie Gminy Niemodlin stanowią południowo-wschodnią część pradawnej Puszczy Niemodlińskiej, 

obecnie największego kompleksu leśnego po lewobrzeżnej stronie rzeki Odry o łącznej powierzchni przekraczającej 

34 000 ha, w tym na terenie Gminy Niemodlin lasy zajmują powierzchnię 5272 ha. Lesistość Gminy wynosi 27/3% , 

co stanowi wysoki stopień w stosunku do innych gmin Województwa Opolskiego. 

Przez teren Gminy przepływa rzeka Nysa Kłodzka oraz rzeka Ścinawa Niemodlińska z dopływami  Kanał 

Wydrowicki i  Magnuszowicki oraz  Wytoka. 

Szczególnie ze względu na atrakcyjne położenie gminy w sieci osiedleńczej (autostrada A4 i bliskość Opola) 

muszą w przyszłości wystąpić pewne konflikty pomiędzy zachowaniem stanu przestrzeni rolniczej, i leśnej, a 

rozwojem nowych funkcji, szczególnie związanych z rozwojem stref tzw. aktywizacji gospodarczej. Rozwój funkcji 

pozarolniczych w obrębie terenów wysokich klas bonitacyjnych oraz gruntów pochodzenia organicznego może być w 

konflikcie z ochroną tychże gruntów oraz wysokim kosztem pozyskania gruntów pod inwestycje. Ograniczenia w 

zabudowie wzdłuż dolin rzecznych wynikać będą z położenia ich na obszarze zagrożenia i obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią.   

 Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także wód gruntowych, wymaga zachowania i 

rozwoju terenów leśnych w gminie Niemodlin pomimo znacznych powierzchni lasów w porównaniu z innymi 

gminami Województwa Opolskiego.  

W opracowanym programie ochrony środowiska na lata 2016-2026 wskazane zostały następujące cele: 

1) ochrona zasobów naturalnych, w tym zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody, 

ochrona powierzchni ziemi, 

2) poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, w tym ochrona powietrza 

atmosferycznego, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa, 

gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem.  

Wśród zadań istotnych z punktu widzenia gospodarki przestrzenią jest: 

 rozbudowa kanalizacji sanitarnej,  

 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 

 pielęgnacja zadrzewień, 

 modernizacja i remonty dróg powiatowych i gminnych, 

 usuwanie dzikich wysypisk, 

 monitoring byłego wysypiska w Rogach, 

 rekultywacja zbiornika małej retencji – Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej, 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą 

lokalizacji nowych inwestycji. 

Należy szukać rozwiązań planistycznych, które pozwolą na zachowanie walorów środowiskowych, naturalnych i 

kulturowych i nie blokowały koniecznego rozwoju nowych funkcji w gminie. 

Prorozwojowe kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin wymagają w pierwszej 

kolejności zachowania tożsamości kulturowej wraz z jej dziedzictwem. Zachowaniu powinny podlegać obiekty objęte 

ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru oraz  rygorom obiekty ujęte w ewidencji zabytków. Dla stref 

ochrony konserwatorskiej należy określić zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskazanie elementów układu  

który podlegają bezwzględnej ochronie. 

Atuty i walory wynikające z szeroko pojętej ochrony środowiska w przestrzeni kulturowej, bezpośrednio 

wpływają na atrakcyjność gminy dla inwestorów, zarówno w zakresie inwestycji związanych z miejscem 

zamieszkania, miejscem pracy jak i miejscem wypoczynku i rekreacji. Mając na uwadze tę zależność, odbudowa 

obiektów i założeń urbanistycznych dziedzictwa kulturowego, szczegółowo przedstawionych w rozdziale 4.1, 

powinna być traktowana priorytetowo.  

 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA ORAZ POTRZEBY ROZWOJOWE GMINY. 

Istniejące warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona zdrowia w Gminie Niemodlin, analizowane w 

aspekcie danych demograficznych i zatrudnienia, edukacji, kultury, sportu, wypoczynku oraz pomocy społecznej, 

podobne są do statystycznych danych na temat warunków i jakości życia w Województwie Opolskim.   
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Baza oświatowa, opieka zdrowotna oraz baza jednostek kultury i sportu jest wystarczająca. Mając na uwadze 

spadającą liczbę urodzeń dzieci w gminie, istniejąca infrastruktura społeczna w zakresie oświaty winna być utrzymana 

i dostosowywana do potrzeb przestrzennych oraz poprawy warunków nauczania.  Na nowych  terenach rozwoju 

zabudowy wyznaczonych w mpzp może istnieć  konieczność rozbudowania tzw. infrastruktury społecznej  w tym 

jednostek opiekuńczych i oświatowych oraz sportu i rekreacji. W ramach istniejących terenów należy: podnieść 

walory użytkowe boisk wiejskich wraz z budową na nich obiektów socjalnych oraz poprawić stan techniczny i 

użytkowy świetlic wiejskich. W ramach urządzania publicznych przestrzeni w mieście i na wsi należy podnieść ich 

walory użytkowe o obiekty i urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych wraz z zagospodarowaniem urządzoną 

zielenią. Tereny te winny być zaprojektowane i wykonane w sposób uwzględniający ochronę krajobrazu oraz 

podkreślać walory estetyczne i kulturowe wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych winny być wzorem do 

naśladowania dla lokalnej społeczności, pod względem jakości, estetyki i kompozycji przestrzennej. 

Przewiduje się, że baza pomocy społecznej oparta także na organizacjach pozarządowych będzie się aktywnie 

rozwijać zwłaszcza na terenach wiejskich , gdzie występuje zjawisko starzenia się społeczeństwa.  

W celu podtrzymania spadku stopy bezrobocia oraz niwelowania niekorzystnych cech zwłaszcza wśród osób 

zamieszkałych na wsiach oraz osób 50 +, należy dążyć do stwarzania warunków dla rozwoju przede wszystkim 

indywidualnej aktywności ekonomicznej poprzez rozwój głównie małych, ale i średnich przedsiębiorstw, w tym 

położyć także nacisk na rozwój turystyki i wypoczynku związanym z położeniem geograficznym gminy, w tym 

atrakcjami przyrodniczymi, cennymi zabytkami oraz produktami regionalnymi.  

Należy dążyć do zwiększenia ilości mieszkańców w najmniejszych wsiach gminy do około 500 osób ze względu na 

rentowność usług handlowych oraz możliwość lokalizacji przedszkola dla minimum 30 dzieci (trzy grupy wiekowe po 

10 dzieci). 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego grupa przedszkolna może liczyć maksymalnie 25 dzieci. Analogicznie do 

zapisu: 30 dzieci to 2 grupy przedszkolne po 15 wychowanków. 

 

 Ponadto należy stwarzać korzystne warunki do rozwoju aktywności gospodarczej w strefie położonej w 

Niemodlinie w kierunku węzła autostradowego, co może bezpośrednio wpłynąć na rozwój miejsc pracy. Natomiast 

docelowa budowa obwodnicy obok korzystnych warunków dotyczących odciążenia ruchu komunikacyjnego 

zwłaszcza w centrum miasta, może wpłynąć na stagnację miasta, a jednocześnie poprawić jego wizerunek poprzez 

udostępnienia w większym stopniu śródmieścia miasta dla ruchu pieszego. W tym celu, aby przyciągnąć osoby 

podróżujące obwodnicą należy intensywnie promować produkty regionalne jak: zamek w Niemodlinie, park 

dendrologiczny, święto karpia  itp. Warunkiem osiągnięcia tych celów jest dostępność komunikacyjna oraz możliwość 

zaparkowania pojazdu w sąsiedztwie Rynku. 

 Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Niemodlin powinna wpłynąć na lepsze wskaźniki wzrostu 

prognozowanej ilości mieszkańców i zahamowanie ujemnych trendów, np. w prognozowanych ilościach dzieci 

podlegających obowiązkowi szkolnemu.  Obecnie, a tym bardziej w okresie kierunkowym, konieczne jest zwiększenie 

terenów i obiektów dla przedszkoli, zarówno w Niemodlinie i Graczach, jak i w mniejszych miejscowościach gminy. 

Rozwój usług i strefy aktywizacji gospodarczej w oparciu o dogodną dostępność komunikacyjną z autostrady A4, 

przebiegającej po wschodniej granicy Gminy Niemodlin, stwarza duże szanse na wielofunkcyjny rozwój gminy, a tym 

samym, na podniesienie poziomu i jakości życia jej mieszkańców. 

Potrzeby rozwojowe Gminy zostały określone na podstawie analizy ekonomicznej środowiskowej i  społecznej, 

prognozy demograficznej oraz możliwości finansowych gminy, maksymalnego w skali gminy zapotrzebowanie na 

nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. Wyniki 

analizy zostały zawarte w rozdziale 9.2  

 BEZPIECZEŃSTWO. 

W zakresie bezpieczeństwa wyróżniono  trzy główne aspekty: 

 bezpieczeństwo porządku publicznego, 

 bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 

 bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 

 Bardziej bezpieczne sposoby zagospodarowania terenu powinny stanowić czynnik dodatkowy bezpieczeństwa 

publicznego, np. stosowanie przejrzystych układów urbanistycznych w zabudowie, oświetlenie dróg i ulic, systemy 

alarmowe czy, w razie potrzeby, monitoring kamer ulicznych. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe wymaga 
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modernizacji i wzmocnienia służb straży pożarnej oraz stosowania przepisów ppoż. w zagospodarowaniu terenów. 

Bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie będzie miało przyszłe zagospodarowanie 

przestrzenne terenów, uwzględniające stosowną dostępność drogową i rozmieszczenie obiektów, odległość pomiędzy 

nimi, zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych, a także stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych 

(lub odpowiednio zabezpieczonych), ograniczających zagrożenie pożarowe.     

 W aspekcie ochrony przeciwpowodziowej kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin 

wymagają rozwiązań kompleksowych w skali całych zlewni, nie tylko gminy.  Problemy ochrony 

przeciwpowodziowej i jej powiązań z zagospodarowaniem przestrzennym, wyznaczają mapy zagrożenia powodzią 

(MZP) , w której wskazane są min. obszary zagrożenia powodzią oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią tj. 

Q1% - obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Q10% - obszary, na 

których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Dokument ten jest realizacją  Dyrektywy 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego 

i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), tj. obowiązku sporządzenia przez kraje członkowskie map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego.  

Wymagania w zakresie ochrony p- powodziowej zostały określone w rozdziale 17. 

 STAN PRAWNY GRUNTÓW. 

Analiza uwarunkowań dotyczących stanu prawnego gruntów umożliwia wyciągnięcie następujących wniosków: 

 Znaczna część terenów stanowi własność prywatną, zarówno w mieście Niemodlin, jak i na terenach 

wiejskich gminy; 

 Na terenach wiejskich, Skarb Państwa posiada większą ilość terenów w porównaniu z właścicielami 

prywatnymi; 

 Najmniej terenów stanowi własność Gminy, 

 Sukcesywnie maleje gminny zasób Nieruchomości, co świadczy, że Gmina zbywa nieruchomości własne 

natomiast nie są nabywane nowe grunty. 

Realizacja prorozwojowej polityki przestrzennej w gminie wymaga w okresie kierunkowym znacznego 

zwiększenia terenów stanowiących własność gminy.  
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1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

NIEMODLIN NA TLE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA KRAJU, STRATEGII I PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I STRATEGII ROZWOJU GMINY. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin opracowano w oparciu o analizę następujących 

dokumentów strategicznych: 

1) Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętą przez Radę Ministrów 25 września 2012 

r.  

2) Planu Zagospodarowania Województwa Opolskiego (uchwała Sejmiku Nr XLIX/357/2002 z dnia 24 września 

2002 roku następnie zmieniona uchwałą nr XLVIII/505/ 2010r. oraz  zmieniony uchwałą nr VI/54/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

3) Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020r (uchwała Sejmiku Nr XXV/325/2012 z dnia 28 

grudnia 2012)  

4) Strategię Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025 przyjętą uchwałą Nr XIX/87/15 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie dnia 26 listopada 2015r.,  

 

Zaktualizowana Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa zasady kształtowania polskiej 

przestrzeni, które zostały uwzględnione w Studium Niemodlina, szczególnie w aspekcie zrównoważonego rozwoju, 

które ww. koncepcja określa następująco: Wizja zagospodarowania przestrzennego Polski opiera się na pięciu cechach 

naszej przestrzeni: konkurencyjności i innowacyjności, spójności wewnętrznej, bogactwie i różnorodności 

biologicznej, bezpieczeństwie oraz ładzie przestrzennym. 

Zgodnie z dokumentem, rdzeniem krajowego systemu gospodarczego i ważnym elementem systemu 

europejskiego stanie się współzależny otwarty układ obszarów funkcjonalnych najważniejszych polskich miast, 

zintegrowanych w przestrzeni krajowej i międzynarodowej. Jednocześnie na rozwoju największych miast skorzystają 

mniejsze ośrodki i obszary wiejskie. Oznacza to, że podstawową cechą Polski 2030 r. będzie spójność społeczna, 

gospodarcza i przestrzenna. Do jej poprawy przyczyni się rozbudowa infrastruktury transportowej (autostrad, dróg 

ekspresowych i kolei) oraz telekomunikacyjnej (przede wszystkim Internetu szerokopasmowego), a także zapewnienie 

dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. 

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych. Warszawa i 

pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie gospodarczo) między sobą, a także z 

podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, dobrze zagospodarowanym, sprawnie zarządzanym i bezpiecznym. 

W strategii rozwoju województwa opolskiego wskazuje się w celu operacyjnym 6.1 –rozwój powiązań 

transportowych - rozwój korytarza transportowego na osi wschód – zachód (Kudowa Słone-Kłodzko- Nysa- 

Niemodlin – Opole – Dobrodzień - Częstochowa). Powiązanie to dotyczy bezpośrednio drogi nr 46 oraz na terenie 

Gminy Niemodlin lokalizacji obwodnicy w ciągu tej drogi. Ponadto zarówno w strategii jak i planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wskazuje się miasto Niemodlin, jako miejsce lokalizacji 

obiektów historycznych (zespół zamkowy) oraz o układzie urbanistycznym ujętym w rejestrze zabytków. Strategia 

Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. określa najważniejsze kierunki rozwoju regionu, będące odpowiedzią 

na zdefiniowane wyzwania rozwojowe, w tym wyzwanie horyzontalne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania 

procesom depopulacji. Rozwój województwa opolskiego do 2020 r. ukierunkowany został na: konkurencyjny i 

stabilny rynek pracy, aktywną społeczność regionalną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę, dynamiczne 

przedsiębiorstwa, nowoczesne usługi i atrakcyjną ofertę turystyczno-kulturalną, dobrą dostępność do rynków pracy, 

dóbr i usług, wysoką jakość środowiska, konkurencyjną aglomerację opolską, ośrodki miejskie i obszary wiejskie. 

Zdefiniowanych zostało 10 celów strategicznych. Zarówno cele strategiczne określone horyzontalnie jak i terytorialnie 

wpisują się w ogólne założenia kierunków rozwoju Gminy Niemodlin poprzez wzmacnianie i wyznaczanie 

atrakcyjnych miejsc do wypoczynku i zamieszkania, wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw 

lokalnych, rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwa, rozwój sektora rolno-spożywczego, racjonalne 

gospodarowanie przestrzenią, poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na obszarach miasta, poprawa stanu 

środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej.  
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 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego zwraca uwagę na negatywne zjawiska 

występujące w mieście Niemodlin, gdzie występuje  nagromadzenie negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. 

Jednocześnie plan wskazuje na - prorozwojowe aspekty gminy Niemodlin, w oparciu o walory historyczne (w tym 

zamek w Niemodlinie)  i przyrodnicze Gminy (Bory Niemodlińskie). Jednocześnie plan wskazuje na potrzebę 

poprawy stanu technicznego, modernizację, konserwację, odbudowę zabytków i ich zespołów oraz pozostałych 

obiektów kultury. Miasto Niemodlin należy do miast satelitarnych wspomagających rdzeń układu w zakresie 

zaspokajania potrzeb podstawowych mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. 

Ponadto zwrócono uwagę na rozbudowę autostrady A4 o trzeci pas ruchu, modernizację drogi krajowej nr 46 

(Kłodzko – Szczekociny) wraz z budową obwodnicy do parametrów drogi GP, modernizację dróg wojewódzkich nr 

385 i 405 do parametrów drogi G, rewitalizację nieczynnej linii kolejowej znaczenia miejscowego relacji 

Skarbiszowice – Gracze na odcinku Niemodlin – Szydłów w celu reaktywacji transportu kolejowego. 

Wymienione zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz ogólne założenia 

strategii rozwoju województwa stanowiły podstawę w kreowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W studium wykorzystano również cały szereg zapisów Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin. Wizja rozwoju 

Gminy stanowiła podstawę do wyznaczenia kierunków rozwoju z poszanowaniem istniejących zasobów 

przyrodniczych i historycznych z otwarciem na tereny prorozwojowe oraz zapewnieniem spójności zabudowy. 

W PZPWO wśród inwestycji o znaczeniu lokalnym wymieniono budowę obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi 

krajowej nr 46, a wśród zadań służących realizacji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym uwzględniono: 

budowę obwodnicy Niemodlina w ciągu krajowej nr 46, przebudowę DK46 na odcinku Malerzowice –Brzęczkowice, 

przebudowę GPZ Gracze -zrealizowano, utworzenie obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” - zrealizowano, 

utworzenie rezerwatu przyrody "Stawy Niemodlińskie", utworzenie rezerwatu przyrody "Stawy Tułowickie". 

Ponadto w październiku 2012 roku Gmina Niemodlin zawarła porozumienie z 19 gminami województwa 

opolskiego w sprawie powstania Aglomeracji Opolskiej. Projekt Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 

roku zakłada, iż Aglomeracja Opolska odegra kluczową rolę w rozwoju całego regionu. Będzie ona pełnić funkcję 

centrum rozwoju o znaczeniu ponadregionalnym, generując wzrost społeczno-gospodarczy. Jest to zgodne  z 

założeniami krajowych dokumentów programowych:  Krajową strategią rozwoju regionalnego 2010-

2020 oraz Koncepcją zagospodarowania przestrzennego kraju 2030,  które aglomeracjom  i obszarom 

metropolitalnym (pojęcia niesłusznie używane zamiennie) w Polsce przyznają szczególną rangę. Silna AO ma 

również wzmocnić pozycję regionu w zakresie kooperacji i konkurowania na różnych płaszczyznach z innymi 

ośrodkami regionalnymi. Taką rolę przypisano jej także w projekcie nowej Strategii rozwoju Opola w latach 2012-

2020. 

 Aglomerację Opolską tworzy 21 gmin położonych w centralnej części województwa opolskiego. Są to: stolica 

województwa – miasto Opole, 7 gmin miejsko-wiejskich: Niemodlin, Prószków, Lewin Brzeski, Ozimek, Gogolin, 

Krapkowice, Zdzieszowice oraz 13 gmin wiejskich: Murów, Popielów, Tułowice, Turawa, Izbicko, Strzeleczki, 

Dąbrowa, Łubniany, Walce, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Dobrzeń Wielki, Komprachcice. Należą one do 4 

powiatów: opolskiego, krapkowickiego, strzeleckiego i brzeskiego. Całkowita powierzchnia AO wynosi 2370,25 km2 

, co stanowi niespełna 25% obszaru województwa opolskiego. Obszary wiejskie zajmują 2175,25 km2 tj. 91,77% 

powierzchni Aglomeracji, natomiast miasta to 8,23% powierzchni wyznaczonego obszaru funkcjonalnego (195 km2). 

Na terenie Aglomeracji znajduje się 8 miast oraz 250 miejscowości wiejskich12. Przesądza to o charakterze zabudowy 

przestrzennej AO – dominuje zabudowa wiejska, skoncentrowana wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. 

W Porozumieniu kwestię obszarów współpracy partnerzy Aglomeracji Opolskiej zdefiniowali następująco: „ 

Współpraca miedzy samorządami Aglomeracji Opolskiej będzie miała wszechstronny charakter, jednakże w 

szczególności obejmie następujące dziedziny: 

  Planowanie strategiczne i przestrzenne, 

  Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, 

  Transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, 

  Transport zbiorowy, 

  Ochronę zasobów przyrodniczych, 

  Ochronę środowiska, 

  Ochronę przeciwpowodziową, 
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  Oświatę, kulturę, sport i turystykę. 

 

Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej przyjęta została Uchwalą nr W/10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia z dnia 18 listopada 2016r. 

W ramach ZIT dla Gminy Niemodlin zostały uwzględnione następujące cele i zadania:  

a) Budowa obwodnicy miasta, 

b) Rewitalizacja baszty w Rynku- zrealizowana, 

c) Rewitalizacja parku w Niemodlinie, 

d) Budowa przedszkola w Niemodlinie,  

e) Ochrona wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej i obszaru chronionego krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie", 

f) Kanalizacja Niemodlina etap VII zrealizowana, 

g) Kanalizacja obszarów wiejskich, 

h) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gościejowicach,  

i) Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Graczach, 

j) Budowa dróg transportu rolnego na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin, 

k) Remont i przebudowa dróg w rejonie ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie, 

l) Rewitalizacja Niemodlina, 

m) Przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie z- realizowana,  

n) Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Niemodlinie. 

 

Część celów i zadań jest obecnie nieaktualna i wymaga dostosowania do przyjętych dokumentów strategicznych oraz 

projektów.  
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2. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z WYMOGAMI  USTAWY O PLANOWANIU 

I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. 

 

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., w art. 10, ust. 2, określone są 

wymogi dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego. Są to następujące zadania: 

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d: a) 

kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu 

krajobrazowego, b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

 3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk;  

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

 7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 

ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 

48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a 

także obszary przestrzeni publicznej; 

 9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym 

obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;  

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;  

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;  

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120); 

 14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 14a) obszary zdegradowane; 

 15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

 16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie 

Zgodnie z obowiązującą ustawą Studium jest jedynym dokumentem planistycznym, sporządzanym dla całego 

obszaru gminy. Dokument ten nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W rozdziale II części B Studium przedstawia się kierunki rozwoju gminy Niemodlin, zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU 

TERENÓW, UWZGLĘDNIAJĄCE BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W 

TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO. 

Jak wynika z bilansu terenów założone maksymalne zapotrzebowanie w skali gminy na nową zabudowę  

mieszkaniową jest mniejsze  niż suma terenów przewidzianych pod zabudowę w planach miejscowych oraz 

możliwych do zabudowy w jednostkach osadniczych. W związku z powyższym biorąc pod uwagę wyniki bilansu nie 

jest uzasadnione wyznaczenie nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno – 

przestrzennej oraz poza tymi obszarami ujętymi w obowiązujących mpzp. Sytuacja taka wynika ze znacznych terenów 

wyznaczonych pod zabudowę w mpzp miasta Niemodlina (będącego efektem wcześniejszego mpzp) oraz wsi Sady 

gdzie występuje wysoka presja na tereny budowlane oraz wsi Grodziec. Powoduje to iż nowa zabudowa skupiona jest 
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w mieście, wsi Sady oraz Grodziec a także częściowo w Graczach i Gościejowicach, gdzie występują znaczne luki w 

istniejącej zabudowie wsi o wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej.  

Powyższe zjawisko powoduje iż inne wsie o wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej np. Grabin czy 

Rogi nie będą mogły się proporcjonalnie rozwijać. Z tego względu racjonalne jest wyznaczenie nowych terenów w 

tych wsiach na obszarach o nie w pełni wykształconej strukturze przestrzennej lecz z wykształconą strukturą 

społeczną tj. dostępność do usług oświaty (przedszkole, szkoła) oraz innych usług podstawowych. 

Wyliczone zapotrzebowanie na tereny zabudowy produkcji w gospodarstwach rolnych także jest mniejsze niż 

chłonność obszarów. Niemniej ze względu na specyfikę Gminy Niemodlin tj. znaczne obszary użytków rolnych, 

korzystne warunki do budowy ferm drobiu ze względu na istniejącą regionalną wylęgarnię drobiu w Magnuszowicach 

nie osiągającą w pełni zdolności produkcyjnej i planowaną mieszalnię pasz,  istnieje możliwość lokalizacji nowych 

obiektów związanych z tym działem produkcji rolnej. Także dla terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej  nie 

występują niedobory tych terenów. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin różnią się od kierunków uchwalonym  uchwałą nr 

XVII/110/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 2011roku wraz ze zmianą z  dnia 14.02.2014 r. 

W szczególności kierunki rozwoju dostosowano do istniejących uwarunkowań przyrodniczych w tym obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, uwarunkowań społecznych w szczególności demograficznych oraz prawnych 

uwzględniających rozwój terenów od realnego zapotrzebowania wynikającego ze struktury ludności. 

Za podstawę rozwoju Gminy  przyjęto wizję rozwoju Gminy określoną w strategii 
10

 tj.: „Gmina Niemodlin – 

atrakcyjne miejsce do zamieszkania, rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sąsiedztwie Opola 

i A4, zapewniające wysoką jakość przestrzeni, środowiska naturalnego oraz usług publicznych – społeczeństwo 

aktywne gospodarczo i społecznie” w taki sposób, aby możliwa była jej realizacja na gruncie przestrzennym. 

Zakłada się następujące ogólne zasady zmian w strukturze przestrzennej Gminy: 

1) rozwój poszczególnych obszarów i jednostek osadniczych dostosowany jest do zapotrzebowania na nową 

zabudowę a także do możliwości realizacji przez Gminę infrastruktury technicznej i społecznej, 

2) na obszarach które nie wykazują tendencji rozwojowych, rozwój nowej zabudowy realizowany jest na 

zasadzie uzupełnień plombowych, intensyfikacji zabudowy oraz jej niewielkiego rozwoju na terenach o 

wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej z dostępem do infrastruktury społecznej i technicznej, 

3) dla jednostek o dużym potencjale rozwojowym tj. Niemodlin, Sady, Gracze, przyjęto ich rozwój w oparciu o 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nieznacznie skorygowane, a dla wsi Grabin w oparciu o 

tereny o nie w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej, 

4) przewiduje się dalszy rozwój infrastruktury technicznej oraz komunikacji a także infrastruktury społecznej, 

5) przewiduje się zabudowę terenów aktywności gospodarczej położonych w Niemodlinie i Gościejowicach w 

kierunku węzła autostrady A4. 

Województwo opolskie nie posiada uchwalonego audytu krajobrazowego, zatem przy ustalaniu kierunków zmian w 

infrastrukturze przestrzennej  nie jest brany pod uwagę. 

4. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA 

TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY. 

Ustala się następujące wytyczne do określania wymagań w zakresie kierunków i wskaźników w planach 

miejscowych: 

Uznaje się, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium, jeżeli wypełnia ustalenia i dopuszczenia dotyczące 

obszaru opracowania planu miejscowego. Uznaje się, że jeżeli w planie miejscowym rozszerza się zakres zakazów 

ustalonych w kierunkach Studium lub wprowadza się inne zakazy, to nie skutkuje to naruszeniem ustaleń Studium 

przez plan miejscowy. Uznaje się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium 

wtedy, gdy rozszerza zakres danego zakazu lub wprowadza nowe zakazy, o ile nie jest to zakazane w Studium. W 

Studium nie przytacza się powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Przywołuje się natomiast akty prawa 

lub odsyła się do nich. Studium nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, w tekście dokumentu poza 

                                                 
10  https://niemodlin.pl/2089/2004/strategia-rozwoju-gminy-niemodlin-na-lata-2015-2025.html 
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uwarunkowaniami i kierunkami zawarte są treści informacyjne, wyjaśnienia, uzasadnienia przyjętych rozwiązań, 

opisy metod postępowania i inne treści niemające charakteru normatywnego. 

Wytyczne szczegółowe: 

 dopuszcza się pozostawienie dotychczasowego użytkowania  terenów na obszarach niezainwestowanych oraz 

przeznaczenia terenów określonych w obowiązujących (w dniu wejścia w życie studium) miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, 

 dopuszcza się uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobu 

wykorzystania terenów oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych zgodnie z ważnymi (w dniu wejścia 

w życie studium) decyzjami w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą 

zagospodarowania terenu,  

 dopuszcza się przyjęcie innych wskaźników dotyczących zagospodarowania, jeśli wynikają one z faktycznego 

sposobu wykorzystania terenu, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z ważnych 

decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz z innych uwarunkowań mających 

wpływ na sposób zagospodarowania terenu, 

 dla terenów położonych na obszarach wiejskich oznaczonych na rysunku studium symbolem ZW – tereny 

zainwestowania wiejskiego, w planach miejscowych należy ustalić przeznaczenie terenu z podziałem na 

funkcje zabudowy zgodnie z istniejącym oraz planowanym zagospodarowaniem terenu,  

 lokalizację zabudowy produkcyjnej w rolnictwie (chów i hodowla zwierząt, składy magazyny, przetwórstwo 

rolne) dopuszcza się wyłącznie na terenach wskazanych w studium, 

 zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000 

m
2
, 

 dla wszystkich terenów dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej o ile lokalizacja tych 

urządzeń jest zgodna z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem sieci gazowych wysokiego ciśnienia, sieci 

elektroenergetycznych 110 kV, 220kV i 400 kV, dla których studium wyznacza odrębną lokalizację,  

 dla terenów przewidzianych w studium pod zabudowę, dopuszcza się wyznaczanie terenów pod lokalizację 

usług społecznych i publicznych, o ile nie stoją w konflikcie z istniejącym lub planowanym 

zagospodarowaniem, 

 ustalona w studium maksymalna wysokość zabudowy dotyczy budynków nie będących zabytkami w 

rozumieniu przepisów odrębnych, 

  dla obiektów nie będących budynkami wysokość zabudowy należy ustalić indywidualnie na etapie 

sporządzania planu miejscowego, dostosowując ją do przeznaczenia terenu, ochrony i kształtowania 

krajobrazu oraz planowanej funkcji obiektów bądź urządzeń, pod warunkiem że wysokość ta nie przekroczy 

45 m, 

 dla wszystkich terenów, na których obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania wynikające z 

przepisów odrębnych, pierwszeństwo w sposobie zagospodarowania oraz zabudowy wyznaczone przez 

gabaryty i wskaźniki urbanistyczne wyznaczają przepisy odrębne, 

 dopuszcza się dokonywanie korekt zasięgu stref ochrony konserwatorskiej, jeżeli wynika to ze szczegółowych 

analiz przeprowadzonych w trakcie opracowania planów miejscowych, 

 dopuszcza się wprowadzenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dodatkowych, 

bardziej szczegółowych zapisów służących ochronie dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz ochronie 

środowiska, 

 dla poszczególnych obszarów wymienionych w tabeli nr 33, które położone są na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią obowiązują wytyczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania określone w 

ustaleniach dotyczących ochrony p - powodziowej,  

 dopuszcza się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wprowadzanie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego terenów z zakazem zabudowy. 

 

Na potrzeby interpretacji zapisów dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów przyjęto 

następujące definicje: 
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1) obszary – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku nr 2 studium obszary posiadające odrębne 

oznaczenie literowe dla których ustala się dominujące przeznaczenie oraz odrębne lub takie same wskaźniki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) dominujące przeznaczenie – należy przez to rozumieć takie formy zabudowy lub zagospodarowania które 

stanowią ponad 50% powierzchni wyznaczonego na rysunku studium obszaru, 

3) przeznaczenie - należy przez to rozumieć takie zagospodarowanie, które występuje na obszarze określonym w 

studium w formie zabudowy lub zagospodarowania o jednej funkcji lub wielu funkcjach w dowolnych 

proporcjach, 

4) parametry i wskaźniki urbanistyczne, należy przez to rozumieć: wysokość zabudowy, wskaźnik powierzchni 

zabudowy, intensywność zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. 

 

 

Tabela 333 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 

Lp. Symbol 

obszaru 

Sposób zagospodarowania Parametry i wskaźniki urbanistyczne 

1. 1 R Przeznaczenie – tereny użytkowane rolniczo -  

Dopuszcza się  

Uprawy rolne, stawy rybne i inne zbiorniki 

wodne, służące potrzebom rolnictwa, urządzenia i 

budowle służące produkcji rolniczej bez prawa 

zabudowy nowych siedlisk, urządzenia: 

melioracji wodnych, przeciwpowodziowe i 

przeciwpożarowe, zaopatrzenia rolnictwa w 

wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i 

odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców 

wsi, drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, trasy 

turystyczne. 

 

Nie ustala się 

2. 2 

 

 

 

 

ZP Przeznaczenie - tereny zieleni. 

Dopuszcza się zieleń urządzoną w tym parki, 

zieleńce, skwery oraz lokalizację elementów 

małej architektury np.: altany, fontanny, rzeźby 

itp., obiekty i urządzenia infrastruktury sportu 

i rekreacji, drobne obiekty usługowe w zakresie 

gastronomii, toalety publiczne. 

Dla obszaru oznaczonego symbolem ZP-1 w 

Niemodlinie  dopuszcza się lokalizację parkingu 

naziemnego, pod warunkiem zapewnienia 

ochrony siedlisk zgodnie z przepisami odrębnymi. 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,10, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 80% 

- intensywność zabudowy od 0,01 do 

0,1 

- wysokość zabudowy budynków 

max. 6 m, 

3. 3 

 

ZC Przeznaczenie – tereny czynnych cmentarzy. 

Dopuszcza się zagospodarowanie zgodnie z 

przepisami odrębnymi 

Wysokość zabudowy max. 15 m 

4. 4 ZCN Przeznaczenie  – tereny cmentarzy zamkniętych. 

Dopuszcza się likwidację cmentarzy zgodnie z 

przepisami odrębnymi i przeznaczenie na tereny 

zieleni. Zaleca się zachowanie historycznych 

nagrobków oraz ogrodzeń. 

Nie ustala się 

5. 5 W Przeznaczenie - tereny wód w tym cieki wodne, 

naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, kanały, 

rowy, oraz urządzenia melioracji wodnych. 

Dopuszcza się budowle przeciwpowodziowe, 

budowle piętrzące, urządzenia wodne, budowle 

inżynierskie. 

W strefie położonej poza linią brzegu dopuszcza 

się zagospodarowanie zielenią oraz lokalizację 

urządzeń i obiektów sportu i rekreacji, a w 

Wysokość zabudowy max. 10 m 
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obrębie gruntów pod stawami hodowlanymi także 

wiat oraz budynków gospodarczych.  

6.  ZL Przeznaczenie - tereny lasów i zadrzewień. 

Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami o 

lasach. W odniesieniu do zadrzewień nie 

będących lasami dopuszcza się nasadzenia 

drzewostanu i krzewów, lub zmianę zadrzewień 

śródpolnych na tereny użytkowane rolniczo pod 

warunkiem spełnienia wymagań określonych w 

przepisach odrębnych 

Nie ustala się 

7.  ZD Przeznaczenie – tereny ogrodów działkowych. 

Zagospodarowanie i użytkowanie terenu zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,10, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 80% 

- intensywność zabudowy od 0,00 do 

0,01 

- wysokość zabudowy budynków nie 

będących altanami max. 9 m, altan 

zgodnie z przepisami odrębnymi 

8.  US Dominujące przeznaczenie - tereny sportu i 

rekreacji w tym urządzenia i obiekty sportu i 

rekreacji jak: boiska sportowe, hale sportowe, 

parkingi, zieleń, budynki administracyjne i 

socjalne, świetlice, toalety. 

Dopuszcza się usługi komercyjne uzupełniające 

ofertę jak gastronomia, drobny handel. 

 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,50, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 20% 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 

1,0 

- wysokość zabudowy max. 20 m w 

przypadku budynków 

przeznaczonych dla usług sportu, 

10 m w przypadku innych  

budynków 

 

9.  PE Dominujące przeznaczenie – tereny eksploatacji 

złóż. 

Dopuszcza się powierzchniową eksploatację złóż 

zgodnie z warunkami określonymi w koncesji 

oraz lokalizację tymczasowych urządzeń i 

budowli związanych z wydobyciem kopalin. Po 

zakończeniu eksploatacji rekultywacja zgodnie z 

kierunkiem określonym w decyzji właściwego 

organu. Pożądanym kierunkiem rekultywacji w 

odniesieniu do surowców ilastych jest kierunek 

wodny z zagospodarowaniem rekreacyjnym, a w 

odniesieniu do złóż bazaltu kierunek leśny i 

wodny.  Dopuszcza się dla obszaru oznaczonego 

symbolem PE w Graczach zmianę na tereny o 

symbolu P.  

Dopuszcza się lokalizację urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW ,na 

zasadach określonych w ust. 20 

wysokość zabudowy max. 20m 
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10.  P Przeznaczenie - tereny zabudowy produkcyjnej i 

usługowej składy i magazyny. 

Dopuszcza się wszelkie formy aktywności 

gospodarczej nie związane z produkcją rolniczą. 

Dopuszcza się usługi komercyjne i publiczne, a 

także drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi, 

tereny zieleni, tereny infrastruktury. 

Dopuszcza się lokalizację urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW ,na 

zasadach określonych w ust. 20. 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,80, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 15% 

- intensywność zabudowy od  0,1 do 

2,0 

- wysokość zabudowy max. 20 m 

 

P-1 obręb 

Niemodlin 

Przeznaczenie - tereny zabudowy produkcyjnej i 

usługowej składy i magazyny  

Dopuszcza się wszelkie formy aktywności 

gospodarczej nie związane z produkcją rolniczą. 

Dopuszcza się usługi komercyjne i publiczne, a 

także drogi publiczne i wewnętrzne, parkingi, 

tereny zieleni, tereny infrastruktury. 

Dopuszcza się lokalizację urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW ,na 

zasadach określonych w ust. 20; 

Dopuszcza się zamiennie przeznaczenie 

(wyłącznie w całości bez mieszania funkcji)  na 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

przy uwzględnieniu wskaźników jak dla 

zabudowy MW. 

Dla zabudowy p 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,80, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 15% 

- intensywność zabudowy od  0,1 do 

2,0 

- wysokość zabudowy max. 20 m 

Dla zabudowy MW przyjąć wskaźniki 

określone w poz. 13. 

11.  PR Przeznaczenie - tereny zabudowy produkcyjnej i 

usługowej w rolnictwie 

Dopuszcza się wszelkie formy aktywności 

gospodarczej związane z produkcją rolniczą w 

tym fermy hodowlane, magazyny, silosy i 

suszarnie zbóż, obiekty przetwórstwa rolno – 

spożywczego. Dopuszcza się drogi wewnętrzne, 

parkingi, tereny zieleni, tereny infrastruktury.  

Dopuszcza się lokalizację urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW, na 

zasadach określonych w ust. 20. 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,80, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 20% 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 

2,0 

- wysokość zabudowy max. 20 m 

 

12.  ZW Dominujące przeznaczenie – tereny 

zainwestowania wiejskiego. 

Dopuszcza się zabudowę zagrodową, 

mieszkaniową oraz usługową. Wybór funkcji na 

danym terenie i szczegółowy podział 

na poszczególne rodzaje zabudowy winno 

nastąpić na etapie sporządzania planów 

miejscowych. 

Dopuszcza się drogi publiczne i wewnętrzne, 

parkingi, tereny zieleni, tereny infrastruktury, 

tereny sportu i rekreacji.  

Dla terenów obowiązują ograniczenia w hodowli 

zwierząt, dopuszcza się nowe obiekty 

inwentarskie o obsadzie zwierząt nie większej niż 

40 DJP, w przypadku istniejących ferm (również 

powyżej 40 DJP) dopuszcza się zwiększenie 

pogłowia do 60 DJP. 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,8, 

- minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 35%, 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 

1,0, 

- wysokość zabudowy max. 12 m 
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Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 400m
2
. 

13.  MW Dominujące przeznaczenie – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Dopuszcza się usługi, drogi publiczne i 

wewnętrzne, parkingi, tereny zieleni, tereny 

infrastruktury, tereny sportu i rekreacji.  

 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,7, 

- minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 25%, 

- intensywność zabudowy od 0,3 do 

2,5, 

- wysokość zabudowy max. 18 m 

14.  MN Dominujące przeznaczenie – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dopuszcza się usługi, drogi publiczne i 

wewnętrzne, parkingi, tereny zieleni, tereny 

infrastruktury, tereny sportu i rekreacji, 

pojedyncze budynki wielorodzinne. 

 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max. 0,4, 

- minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 45%, 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 

1,0, 

- wysokość zabudowy max. 10 m. 
15.  U Dominujące przeznaczenie – tereny zabudowy 

usługowej. 

Dopuszcza się usługi komercyjne w tym obsługi 

przedsiębiorstw, usługi o charakterze publicznym 

w tym świetlice wiejskie, usługi publiczne w tym: 

oświaty i wychowania, zdrowia, opiekuńcze, 

sportu i rekreacji, komunikacji, a także usługi 

kultu religijnego wraz z zabudową i 

zagospodarowaniem towarzyszącym. Rodzaj 

usług winien nastąpić na etapie sporządzania 

planu miejscowego. Dopuszcza się zabudowę 

produkcyjną składy i magazyny pod warunkiem 

braku kolizji z planowanym i istniejącym 

zagospodarowaniem. 

Dopuszcza się drogi publiczne i wewnętrzne, 

parkingi, tereny zieleni, tereny infrastruktury.  

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,60, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 25% 

- intensywność zabudowy od  0,1 do 

2,0 

- wysokość zabudowy max. 18 m 

 

U-1 – obręb 

Niemodlin 

Dominujące przeznaczenie tereny zabudowy 

usługowej – obsługa usług sportu i turystyki 

Dopuszcza się drogi wewnętrzne, parkingi, tereny 

zieleni, tereny infrastruktury. Uwzględnić 

potencjalne występowanie siedlisk oraz gatunków 

fauny i flory podlegającej ochronie, uwzględnić 

zachowanie punktu widokowego na zespół 

zamkowy. 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,25, 

- minimalny udział  powierzchni 

biologicznie czynnej 50% 

- intensywność zabudowy od  0,1 do 

0,6 

- wysokość zabudowy max. 10 m 

 

16.  ZP-U – obręb 

Niemodlin 

Przeznaczenie –  obejmuje istniejący zespół 

zamkowo – parkowy, dopuszcza się zabudowę 

usługową w tym usługi turystyki, oświaty 

i wychowania, kultury i inne oraz zieleni 

parkowej; urządzenia i obiekty sportu i rekreacji, 

plenerowe obiekty kultury i wystawiennictwa, 

obiekty małej architektury, infrastruktura 

techniczna w tym oświetlenie.  

Według wytycznych konserwatorskich. 
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17.  MS Przeznaczenie – tereny zabudowy śródmiejskiej 

Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną, jednorodzinną, usługową w tym 

usługi publiczne i komercyjne. Wybór funkcji na 

danym terenie i szczegółowy podział 

na poszczególne rodzaje zabudowy winno 

nastąpić na etapie sporządzania planu 

miejscowego. 

Dopuszcza się nieuciążliwą działalność 

wytwórczą, której produkty są sprzedawane 

wyłącznie w obiekcie handlowym na obszarze 

danego terenu jak: cukiernie, piekarnie, 

lodziarnie, punkty krawieckie, wyrób pamiątek 

regionalnych. Dopuszcza się drogi publiczne i 

wewnętrzne, parkingi, tereny zieleni, tereny 

infrastruktury, rekreacji.  Należy zachować 

istniejącą zabudowę  historyczną w niezmienionej 

formie pod względem wysokości zabudowy, 

formy dachów i linii zabudowy . Zakazuje się 

lokalizacji stacji paliw oraz obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 400m
2
. 

 

- wielkość powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej - max. 70 %, 

- -wskaźnik wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej - min. 0,15, 

- -wskaźnik intensywności zabudowy 

od 0,20 do 3,00, 

- wysokość zabudowy nowych  

budynków mieszkalnych, o funkcji 

mieszanej i usługowych  max. 18 

m. 

18.  G, W, E, K, T Przeznaczenie – tereny wyodrębnionej 

przestrzennie infrastruktury technicznej w tym 

gazownictwo, wodociągi i elektroenergetyka, 

telekomunikacja. 

Dopuszcza się odpowiednio: 

a) stacje gazowe redukcyjno – pomiarowe, 

obiekty sieci gazowej, 

b) ujęcia wód, stacje uzdatniania wód, 

c) stacje transformatorowe, główny punkt 

zasilania, tereny lokalizacji sieci 

energetycznych wysokich napięć, 

d) obiekty i urządzenia telekomunikacji, 

e) oczyszczalnie i przepompownie ścieków. 

W przypadku likwidacji urządzeń publicznych na 

tych terenach dopuszcza się przeznaczenie ich na 

cele usługowe (U).  

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.1,0, 

- minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej nie ustala się, 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 

1,0, 

 

19.  EP Przeznaczenie – tereny zabudowy produkcyjnej w 

zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100kW na zasadach określonych 

w ust. 20. 

 

- wysokość paneli max. 3m 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,8, 

- minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 10%, 

- intensywność zabudowy od 0,01 do 

0,8, 

 

20.  KS Przeznaczenie – tereny obsługi komunikacji; 

dopuszcza się parkingi naziemne, zieleń, obiekty 

małej architektury. 

- wysokość zabudowy max. 6m 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,02, 

- minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 10%, 

- intensywność zabudowy od 0,00 do 

0,02, 
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21. K

K 

KK Przeznaczenie – tereny kolejowe; dopuszcza się 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

- wysokość zabudowy max. 12 m 

- wskaźnik powierzchni zabudowy 

max.0,2, 

- minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 10%, 

- intensywność zabudowy od 0,00 do 

0,20, 

 

 

Na rysunku studium oznaczono także tereny komunikacji w tym drogi publiczne. Zasady ich zagospodarowania 

zostały omówione w części dot. kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

5. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO . 

Spośród lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego gminy Niemodlin największe znaczenie mają: 

 zasoby przyrodnicze objęte ochroną prawną, 

 gleby, 

 wody, 

 krajobraz, 

 lasy i zadrzewienia 

 złoża naturalne. 

Wszystkie te elementy zostały szczegółowo omówione w dziale „Uwarunkowania przyrodnicze”.   

Przy kształtowaniu przestrzeni na terenie gminy Niemodlin należy uwzględnić następujące zasady dotyczące 

ochrony środowiska  jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego: 

 chronić  ekosystemy wodno – łąkowo - leśne,  

 tworzyć powiązania ekologiczne dolin rzecznych z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej, 

 chronić wszystkie dotychczasowych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie Gminy oraz 

zapewnić ochronę przyrody, a zwłaszcza jej form chronionych prawem, 

 zachować i zrewitalizować parki zabytkowe, 

 porządkować gospodarkę ściekową, 

 ograniczać  rozpraszanie zabudowy dla zachowania i ochrony ekosystemów łąkowo – rolno - leśnych 

poprzez preferowanie zabudowy odtworzeniowej i uzupełniającej w istniejących jednostkach 

osadniczych oraz poprzez modernizację i adaptację siedlisk istniejących, 

 ograniczać obudowę ciągów komunikacyjnych, powodującej powstawanie barier ekologicznych i 

niszczenie walorów widokowych, 

 tworzyć przejścia ekologiczne dla zwierząt wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych, 

 kształtować krajobraz terenów osadniczych poprzez: 

- preferowanie nowej zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu, 

- utrzymanie historycznej i regionalnej skali struktury jednostek osadniczych, 

 zalesiać grunty zdegradowane, nieużytki oraz grunty o najniższej przydatności do produkcji rolniczej, 

 budować i przebudować systemy melioracyjne, pod warunkiem że nie mogą one  powodować znacząco 

niekorzystnych zmian stosunków gruntowo-wodnych, zwłaszcza na terenach tworzących system 

przyrodniczy Gminy, 
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 zachować i chronić tereny położone w obrębie korytarzy ekologicznych przed intensywnym 

zagospodarowaniem, 

 chronić przed zabudową tereny podmokłe oraz zachować naturalne cechy tych siedlisk,  

 chronić przed zabudową grunty o najwyższych klasach bonitacyjnych, 

 eksploatacja złóż kopalin wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem PE, 

 stosować do ogrzewania oraz pozyskania ciepłej wody użytkowej odnawialne źródła energii, 

 ograniczać uciążliwości i oddziaływania ponadnormatywne w produkcji i usługach do granic własności, 

w szczególności dla terenów, na których planowane będą przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie 

oddziaływać na środowisko, 

 uwzględniać w zagospodarowaniu technologie przeciwdziałające zmianom klimatu, 

 uwzględniać w zagospodarowaniu uwarunkowania wynikające z wyników badań jakości wód, 

powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego,  

 uwzględniać w zagospodarowaniu przestrzennym uwarunkowania wynikające z występowania form 

ochrony przyrody i krajobrazu, a w szczególności ustaleń planów ochrony SOO Natura 2000, ustaleń 

ochrony obszarów chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytków 

ekologicznych, pomników przyrody oraz stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 

Obszary i obiekty środowiska przyrodniczego proponowane do objęcia ochroną prawną: 

1) Projektowany Zespól Przyrodniczo-Krajobrazowy Grabin - Krasna Góra - powierzchnia projektowanego 

zespołu wynosi ok. 480 ha, a przedmiotem ochrony wnioskuje się uznać krajobraz zróżnicowanej rzeźby 

Wału Niemodlińskiego z dobrze zachowanymi drzewostanami i bogatą roślinnością. 

2) Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Mała Góra - Szydłowiec Śląski - powierzchnia 

projektowanego zespołu wynosi ok. 150 ha. Za przedmiot ochrony wyznaczono tu zróżnicowane siedliska 

leśne (od boru mieszanego świeżego, poprzez bór mieszany wilgotny, bór wilgotny do lasu mieszanego 

świeżego i wilgotnego, po las łęgowy) z właściwymi sobie zespołami roślinnymi, siedliska wodne i wilgotne 

stawów, cieków i bagien z dużym bogactwem ptactwa i roślinności wodno-błotnej. Do najciekawszych 

ptaków zaliczyć należy: perkozka, perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyjnego, bąka, bączka, bociana 

czarnego, cyrankę i płaskonosa. 

3) Projektowane stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 

 Gracze - obejmuje wychodnie i odsłonięcia bazaltów w głównym kamieniołomie w Graczach. Problem 

ochrony tego miejsca należy podjąć po zakończeniu eksploatacji. 

 Radoszowice - obejmuje niewielkie odsłonięcia bazaltów w nieczynnym kamieniołomie w Radoszowicach.  

 Ameryka – Gracze - obejmuje niewielkie odsłonięcia bazaltów w nieczynnym kamieniołomie w okolicach 

przysiółka Ameryka.  

 Rutki - Obejmuje niewielkie odsłonięcia bazaltów w nieczynnym kamieniołomie w Rutkach. 

 

6. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

 Obszary i obiekty środowiska kulturowego, objęte ochroną prawną, zostały  wymienione i omówione 

w rozdziale uwarunkowań kulturowych. Zagadnienie dziedzictwa kulturowego regulują umowy i konwencje 

międzynarodowe oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podstawą do ustalenia zasad w zakresie 

ochrony dziedzictwa kulturowego jest Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2015-2018 uchwalony przez 

Radę Miejską w Niemodlinie w 2015 roku 
11

 

Stan techniczny obiektów zabytkowych jest niezadowalający. Celowym kierunkiem działania powinno być 

wykorzystanie ich jako obiektów pełniących funkcje usług turystycznych i kulturalnych.  

Bezwzględną ochroną należy objąć: 

                                                 
11  https://niemodlin.pl/download/attachment/11617/niemodlin_gpoz.pdf 
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  zabytki architektury i budownictwa w postaci obiektów uznanych   za szczególnie cenne wartości 

dziedzictwa kulturowego, 

 zabytkowe założenia parkowe, 

 zabytkowe założenia ruralistyczne, 

 krajobraz kulturowy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 

 krajobraz kulturowy w formie ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej, 

 stanowiska archeologiczne. 

 

Na terenie gminy znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, które podlegają szczególnej ochronie 

konserwatorskiej. Wszelkie prace wykonywane na tych obiektach oraz na terenach otaczających, objętych strefą 

ochrony konserwatorskiej wymagają pozwolenia  Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków podlegają ochronie i wszelkie działania projektowe, remontowe i 

inwestycyjne na tych obiektach wymagają uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Na terenie gminy wyznaczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej,: 

 Strefa „A” - ścisłej ochrony konserwatorskiej obszaru bardzo ważnego pod względem historycznym i 

kulturowym. Obejmuje miasto średniowieczne wraz z terenem zamkowym i terenem najstarszej 

zabudowy przedmiejskiej od strony zachodniej przed Bramą Nyską. Ochroną obejmuje się również 

archeologiczne nawarstwienia kulturowe miejskie i zamkowe. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo 

wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, 

gospodarczą i usługową.  

 Strefa „B” w obszarze miasta – ochrony konserwatorskiej – obejmuje teren najstarszego przedmieścia, 

od strony zachodniej miasta, wzdłuż ulicy Bohaterów Powstań Śląskich, Brzeskiej i Korfantego. 

 Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego – obejmuje tereny o dużych wartościach 

krajobrazowych i rekreacyjnych. Występuje na terenach przylegających do miasta od strony południowo 

– wschodniej, wzdłuż rzeki Ścinawa, Potoku Młynówki i rozlewiska stawu z zorganizowaną i naturalną 

zielenią i malowniczym spiętrzeniem wody przy moście oraz tereny cmentarza w części zachodniej 

miasta. Występuje również na terenach niektórych wsi. Wsie te posiadają historyczne założenia.  

 Strefa „E” – ekspozycji panoramy miasta – obejmuje teren położony wzdłuż północnej i południowo – 

zachodniej granicy miasta. Panorama miasta z jej głównymi dominantami wysokościowymi jest 

doskonale widoczna z obu stron. 

 Strefa „OW” obserwacji archeologicznej obejmująca tereny o wczesnej metryce historycznej. Strefa ta 

jest tożsama z pojedynczymi stanowiskami archeologicznymi lub zespołami oraz ich otoczeniem. 

 Strefa „B” na obszarze wsi – ochrony konserwatorskiej – obejmuje najstarsze obszary wsi o 

wartościowych układach ruralistycznych. Strefa została wyznaczona w sołectwach: Sarny Wielkie i 

Gracze. 

Dla ochrony zasobów dóbr kultury zaleca się: 

 zachowanie przebiegu historycznych ulic i dróg, za stodolnych układów zieleni, zbiorników wodnych, 

historycznego układu zabudowy, 

 zachowanie odrębności zabytkowych założeń zabudowy w strukturze przestrzennej wsi jako jej 

elementów (założeń pałacowo-parkowych, układów ruralistycznych, zespołów zieleni, zieleni 

przydrożnej, typów posadzek – nawierzchni, krzyży i kaplic przydrożnych, ogrodzeń);, 

 przywrócenie funkcji publicznych wewnętrznych placów wraz z towarzyszącą zielenią - zachowania cech 

zabudowy poszczególnych elementów struktury przestrzennej zespołów zabudowy w tym zwłaszcza 

nieprzekraczalnych gabarytów zabudowy, kształtu formy, i wystroju budynków, okien i dachów 

z materiałów tradycyjnych, 

 zachowanie i przywrócenie do jak najlepszego stanu obiektów zabytkowych –prace konserwatorskie 

prowadzone przy nich należy zgłaszać, uzgadniać i opiniować przez OWKZ, a obiekty wpisane do 

rejestru zabytków wymagają pozwolenia konserwatorskiego wydawanego przez OWKZ, 
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 utrzymanie funkcji obiektów zabytkowych – mieszkaniowej, mieszkalnictwa zbiorowego, usługowej, 

z preferencją dla rekreacji i turystyki, kultury i edukacji, centrów konferencyjnych i zjazdów, siedzib 

ośrodków pracy twórczej oraz handlu i gastronomii; 

 zachowanie w nowych realizacjach zasad zabudowy historycznej pod względem gabarytów, wysokości 

proporcji, podziałów bryły, geometrii dachów, wystroju architektonicznego oraz stosowania tradycyjnych 

materiałów, 

 wyznaczenie nowych ścieżki  dydaktyczne lub rowerowe w parkach zabytkowych, dzięki którym 

umożliwi się zwiedzanie parku, oznakować istniejące i powstałe trasy, 

 informowanie za pośrednictwem dostępnych źródeł o walorach turystycznych poszczególnych parków. 

 wyeksponowanie wymaga 8 zabytków archeologicznych - grodzisk o własnej formie terenowej, 

 włączenie ważniejszych stanowisk archeologicznych w planowane trasy turystyczne, 

 rozpoznanie  aktualnego stanuzachowania cmentarzy i dla cmentarzy o czytelnym układzie lub 

zachowanych   nagrobkach,  

 oznaczenie zabytkowych cmentarzy  tablicami informacyjnymi, 

 uporządkowanie cmentarzy zdewastowanych i zarośnięte, lecz o czytelnym układzie  i zachowanych 

nagrobkach, 

 uporządkowanie zachowanych nagrobków zabytkowych, zbierając  płyty nagrobne  w lapidarium. 

 

7. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

7.1. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI. 

7.1.1. KOMUNIKACJA DROGOWA. 

 Sieć komunikacji drogowej gminy Niemodlin opiera się głównie na autostradzie A4, drodze krajowej nr 46 

oraz drogach wojewódzkich nr 385 łączącej drogę krajową nr 46 z przejściem granicznym z Czechami i 405 łączącej 

Niemodlin z Korfantowem oraz na drogach powiatowych, stanowiących system połączeń lokalnych.  

Dla usprawnienia i podniesienia płynności ruchu ponadlokalnego i lokalnego oraz poprawienia bezpieczeństwa 

należy dążyć do modernizowania i rozbudowy istniejącego systemu komunikacji kołowej. 

Dla elementów układu komunikacyjnego wprowadza się następujące ustalenia: 

 dla istniejącej autostrady A4, przyjmuje się docelowo klasę A (autostrada). Przyjmuje się minimalną 

szerokość w liniach rozgraniczających: 70 m wraz z możliwością poszerzenia fragmentów jezdni w 

obrębie węzłów komunikacyjnych. Zezwala się na włączenia komunikacyjne do drogi tylko i wyłącznie 

za pomocą węzłów autostradowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się poszerzenie 

autostrady oraz lokalizację trzeciego pasa ruchu, 

 dla istniejącej drogi krajowej nr 46 oraz planowanej obwodnicy, przyjmuje się docelowo klasę GP 

(główna ruchu przyspieszonego). Ze względu na uciążliwość akustyczną drogi, zabudowę  

mieszkaniową należy lokalizować w możliwie  jak największej odległości od drogi lub stosować 

rozwiązania techniczne i przestrzenne w celu zapewnienia standardów hałasowych. Włączenia 

komunikacyjne przyległych terenów do planowanej obwodnicy należy projektować poprzez węzły 

drogowe, 

 dla dróg wojewódzkich nr 385 i 405  przyjmuje się docelową klasę techniczną G – główna. Sieci 

infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami wojewódzkimi lub 

potrzebami ruchu drogowego należy wykonywać poza pasem drogowym drogi istniejącej lub 

docelowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa będzie lokalizacja tych sieci w pasie 

drogowym po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. Należy zminimalizować ilość 

włączeń do przedmiotowych dróg wojewódzkich a włączenia z terenów przeznaczonych pod zabudowę 

powinny odbywać się poprzez drogi zbiorcze (w uzgodnieniu z zarządcą drogi), 



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

118 
 

 dla dróg powiatowych przyjmuje się docelowo klasę  L – lokalna (droga numer 1511O) przy 

zachowaniu minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 15 m,  dla pozostałych dróg 

powiatowych klasę Z- zbiorcza przy zachowaniu minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 

20 m. W przypadku braku możliwości uzyskania normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających 

terenu pod drogi, ze względu na istniejące zainwestowanie, dopuszcza się zawężenie parametru 

szerokości w liniach rozgraniczających do stanu istniejącego, 

W projekcie studium wyznaczono rezerwy terenów pod obwodnicę wsi Radoszowice, na wyznaczonym 

terenie obowiązuje zakazuje się zabudowy, 

 układ komunikacji dróg gminnych uzupełnia się projektowanymi drogami lokalnymi oraz ważniejszymi 

dojazdowymi w celu zapewnienia dogodnej obsługi terenów nowoprojektowanych; przyjmuje się 

docelowo klasy L oraz D przy zachowaniu minimalnych szerokości w liniach rozgraniczających 15m 

dla dróg klasy L oraz 10m dla dróg klasy D. Drogi gminne klasy L i D stanowią w przeważającym 

stopniu system dróg turystycznych i dostawczych. 

 

W przypadku realizacji obwodnicy odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z 

chwilą oddania go do użytkowania zostanie pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi 

wojewódzkiej. Tym samym dotychczasowy odcinek drogi nr 46 położony min. w mieście Niemodlin zostanie 

zastąpiony odcinkiem drogi wojewódzkiej (G). W związku z powyższym należy rozważyć zmianę układu 

komunikacyjnego w obrębie miasta w taki sposób, aby ograniczyć lub zlikwidować całkowicie przebieg drogi głównej 

przez Rynek w Niemodlinie. W tym celu należy rozważyć obsługę komunikacyjną poprzez drogi lokalne po 

południowej stronie zaplecza Rynku oraz poprzez częściowo nowy odcinek po północnej stronie zaplecza Rynku 

połączony z drogą powiatową – ulicą Zamkową nr 1512 O oraz nowy odcinek łączący drogę lokalna za południową 

pierzeją Rynku z ulicą Boh. Powstań Śląskich.  Alternatywą jest także równoległe pozostawienie odcinka drogi 

dojazdowej w Rynku o ograniczonych parametrach technicznych. Pozwoli to na faktyczne ograniczenie ruchu 

komunikacyjnego w Rynku miasta oraz jego rewitalizację i udostępnienie w większym stopniu dla ruchu pieszego. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie winna być rozstrzygnięta w drodze merytorycznych prac studialnych, ewentualnie w 

drodze konkursu na zagospodarowanie Rynku wraz z  obsługą komunikacyjną. 

7.1.2. KOMUNIKACJA KOLEJOWA. 

Utrzymuje się linię kolejową znaczenia miejscowego nr 329 na odcinku Niemodlin – Szydłów oraz Niemodlin - 

Gracze wraz z infrastrukturą umożliwienia ich rewitalizacji dla reaktywacji transportu kolejowego, m.in. dla 

prowadzenia przewozów towarowych lub turystycznych, 

7.1.3. KOMUNIKACJA ROWEROWA. 

Zakłada się rozwój systemu tras rowerowych i pieszych, prowadzących drogami polnymi, zalesionymi, 

projektowaną zielenią śródpolną. Trasy te stanowią bardzo ważny element rekreacji, zarówno dla mieszkańców 

gminy Niemodlin, jak i turystów i mieszkańców spoza tej gminy. Trasy główne łączą tzw. punkty koncentracji 

atrakcji turystycznych ośrodki mieszkalno - rekreacyjne oraz duże zespoły leśne w południowej części gminy 

W przypadku modernizacji dróg o ile ich parametry są wystarczające należy lokalizować w ich liniach 

rozgraniczających drogi rowerowe. Dopuszcza się także lokalizację samodzielnych dróg rowerowych łączących 

poszczególne miejscowości oraz miejsca występowania atrakcji turystycznych. 

7.2. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

Wzrost terenów mieszkaniowych w zmianie studium wynika przede wszystkim z sukcesywnego podwyższania 

się poziomu standardu życia. Dotyczy to głównie młodego i średniego pokolenia, które z mieszkań rodziców przenosi 

się do nowych domów. Wzrasta zainteresowanie zamieszkiwaniem w budynkach jednorodzinnych. Chłonność 

terenów dla zabudowy jednorodzinnej w porównaniu do mieszkań w domach wielorodzinnych, np. o wysokiej 

intensywności zabudowy, jest bardzo duża, nawet kilkadziesiąt razy większa. Dowodem na to jest zahamowanie 

zaludnienia gminy pomimo zwiększonego ruchu budowlanego oraz oddania do użytków  domów jednorodzinnych, 
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Rozwój infrastruktury technicznej wiąże się przede wszystkim ze wzrostem liczby użytkowników tej 

infrastruktury. Przy bardzo słabym wzroście prognozowanej ilości mieszkańców w gminie Niemodlin kierunki 

rozwoju infrastruktury technicznej będą w zmienianym studium podobne do kierunków przyjętych w studium 

obowiązującym. 

7.2.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ. 

Posiadane wielkości zasobów wszystkich ujęć w gminie Niemodlin wynoszą 558,2 m³/h. (13396,8m3/d) 

Wielkość ta gwarantuje zapotrzebowanie ludności z dużą rezerwą (aktualnie wykorzystane są w ok. 30%), niemniej ze 

względu na długi czas eksploatacji ujęć zajdzie potrzeba ich rekonstrukcji lub budowa nowych ujęć zwłaszcza tam, 

gdzie są dla danej stacji tylko 2 ujęcia w tym rezerwowe. 

Całość systemu uzdatniania i zaopatrzenia w wodę nie posiada monitoringu i sterowania, co także ma 

niekorzystny wpływ na eksploatację, powodując zwiększenie kosztów i przestoje w dostawach wody. 

W gminie powinny zostać realizowane dwa główne cele strategiczne, takie jak zapewnienie odbiorcom 

ciągłości dostawy wody zdatnej do picia w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, ochrona zasobów wód 

podziemnych.  

Podstawą do określenia kierunków rozwoju w tym zakresie jest „Koncepcja przebudowy sieci wodociągowej 

gminy Niemodlin” opracowana na zlecenie Gminy Niemodlin przez Mirosława Bartochę wraz z zespołem w 2011 

roku. Zgodnie z koncepcja oraz podjętymi już zadaniami planuje się likwidację Stacji Uzdatniania Wody w 

Michałówku i w Roszkowicach. Powyższe cele będą realizowane przez działania takie jak: modernizacja stacji 

uzdatniania wody w Niemodlinie, budowa dodatkowych ujęć wody w Niemodlinie i przebudowa sieci wodociągowej. 

Działania te mają na celu dostarczenie odpowiedniej ilości wody do miejscowości zasilanych obecnie ze stacji 

uzdatniania wody w Michałówku i Roszkowicach i jednocześnie likwidacji tych obiektów. W tym  celu należy 

zmodernizować i rozbudować obiekty oraz urządzenia na terenie SUW Niemodlin do możliwości produkcji wody do 

celów bytowo gospodarczych i p.poż.. Dla zapewnienia wymaganej ilości i ciśnienia do celów p.poż. na terenie SUW 

w Roszkowicach i ewentualnie Michałówku proponuje się zainstalować stację hydroforową ze zbiornikiem 

retencyjnym, wymianę i budowę nowych sieci tranzytowych w celu spięcia sieci dotychczas obsługiwanych przez 

SUW Michałówek i Roszkowice ze Stacją Uzdatniania Wody w Niemodlinie, budowę systemu monitoringu i 

sterowania dla całego systemu wodociągowego. 

 W zakresie istniejących kierunków zasilania przewiduje się następujące zmiany  .  

– Strefa planowanego rozwoju pomiędzy Niemodlinem i węzłem Prądy – zasilanie jednokierunkowe z SUW 

Niemodlin (100%), konieczna będzie modernizacja układu technologicznego i pompowego w SUW Niemodlin oraz 

połączenie sieci wodociągowej w Niemodlinie od ul. Opolskiej do Michałówka i dostarczenie wody do: Michałówka, 

Grodźca I, Grodźca II i Sosnówki.  

– Strefa planowanego rozwoju pomiędzy Niemodlinem i Roszkowicami – zasilenie jednokierunkowe z SUW 

Niemodlin (100%), konieczne będzie połączenie sieci wodociągowej od ul. 700 – Lecia w Niemodlinie do istniejącej 

sieci w Roszkowicach i zasilenie Roszkowic, Góry Małej, Rogów, Góry, Molestowic, Rutek, Tarnicy, Tłustoręb i 

Krasnej Góry. 

– wymiana układu pompowego zasilającego miasto Niemodlin oraz połączenie dwóch zestawów pompowych 

zasilających Niemodlin i Grabin 
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– modernizacja (automatyzacja) układu technologicznego w SUW Niemodlin, 

– w przypadku wyliczenia większego zapotrzebowania na wodę niż obecne zasoby ujęć SUW Niemodlin, konieczna 

będzie budowa dodatkowych ujęć wody zasilających SUW Niemodlin. 

 Ze względu na wysoki koszt inwestycji przekraczający możliwości sfinansowania z budżetu gminy Niemodlin 

w krótkim okresie czasu proponuje się podzielenie inwestycji na trzy etapy realizacyjne: 

Etap I - w etapie I proponuje się likwidację Stacji Uzdatniania Wody w Michałówku oraz podłączenie do systemu 

SUW Niemodlin miejscowości położonych po wschodniej stronie miasta Niemodlin tj. Michałówek, Sosnówka, 

Grodziec, Grodziec Drugi wraz z budową hydroforni kontenerowej w Michałówku. Do realizacji w I etapie proponuje 

się również modernizację technologiczną SUW Niemodlin wraz z budową nowego ujęcia wody i wymianą sieci 

technologicznych tłoczących wodę ze studni na SUW, a także wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec 

II. 

Etap II - w etapie II proponuje się likwidację Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowicach oraz podłączenie do systemu 

SUW Niemodlin pozostałych miejscowości, położonych po zachodniej stronie miasta Niemodlin tj. Roszkowice, 

Rogi, Góra, Rutki, Molestowice, Krasna Góra, Tarnica, Tłustoręby, Góra Mała wraz z budową hydroforni 

kontenerowej w Roszkowicach. Do realizacji w II etapie proponuje się także modernizację budynków i instalacji 

wewnętrznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi oraz wykonanie układu sterowania i automatyki pracą 

SUW Niemodlin. 

Etap III - w etapie III proponuje się do realizacji zamykanie obwodów sieci wodociągowych (budowa odcinka 

pomiędzy Krasną Górą, a Grabinem oraz pomiędzy Tarnicą a Rutkami). 

7.2.2. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW. 

Rozwiązania w zakresie sieci kanalizacji zawiera „Koncepcja programowa gospodarki ściekowej terenie 

miasta i gminy Niemodlin” oraz UCHWAŁA NR II/24/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 19 

grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin i likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji „Niemodlin”  

Dla terenów aglomeracji Niemodlin (miejscowości: Gościejowice, Niemodlin, Wydrowice) został wybrany 

wariant II wg ww. „Koncepcji budowy kanalizacji sanitarne”, który zakłada oczyszczalnie ścieków w mieście 

Niemodlin
12

 

Natomiast koncepcja programowa przewiduje następujące warianty kanalizacji  

 Wariant A – wszystkie ścieki odprowadzane są do istniejącej oczyszczalni w Gościejowicach,  

 Wariant B – część ścieków odprowadzana jest do istniejącej oczyszczalni w Graczach, a część do istniejącej 

oczyszczalni w Gościejowicach. 

Ostatecznie zdecydowano o likwidacji oczyszczalni ścieków w Graczach i odprowadzenie ścieków kolektorem 

zbiorczym do oczyszczalni w Gościejowicach. 

Dla pozostałych terenów proponuje się mniejsze oczyszczalnie dla każdej miejscowości bądź też przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 

Na podstawie przedstawionych danych opracowano Wariant I, którego zakres obejmuje:  

Krasna Góra, Roszkowice, Rogi, Radoszowice, Magnuszowice, Sosnówka,  

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji dla miejscowości: 

Gracze (część), Lipno, Jaczowice, Rzędziwojowice (część), Piotrowa, Sady,  

                                                 
12  https://niemodlin.pl/2009/2004/koncepcja-programowa-gospodarki-sciekowej-miasta-i-gminy-niemodlin.html 
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 tranzytowi 

ścieków z Graczy do istniejącej oczyszczalni w Gościejowicach, z przyłączeniem części budynków znajdujących się 

w miejscowościach Molestowice i Szydłowiec Śląski, będących na trasie kolektorów tranzytowych, 

 rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Gościejowicach, 

 

Do zakresu Wariantu I włączono dodatkowo miejscowości Sady oraz Lipno ze względu na bliskość istniejącej 

sieci kanalizacyjnej oraz dynamiczny rozwój tych terenów. Podobne argumenty przemawiają również za włączeniem 

do sieci istniejącej miejscowości Piotrowa graniczącej z miastem Niemodlin oraz Jaczowic, które graniczą z 

miejscowością Lipno. Dla miejscowości Rzędziwojowice zaproponowano włączenie do istniejącego systemu zamiast 

budowy oczyszczalni lokalnej ze względu na przebieg kolektora tranzytowego z Graczy w bezpośrednim sąsiedztwie 

projektowanej kanalizacji. Likwidacja oczyszczalni w Graczach nie będzie wymagała dodatkowych nakładów 

rzeczowych, poza budową przepompowni ścieków.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące rekomendacje w zakresie 

prowadzenia gospodarki ściekowej: 

1) przystąpić do realizacji prac mających na celu rozbudowę i modernizację oczyszczalni Ścieków w 

Gościejowicach które powinny objąć przede wszystkim budowę zbiornika retencyjno-uśredniającego oraz 

budowę nowego bioreaktora, 

2) zakończyć  budowę sieci kanalizacyjnej pozwalającej na przerzut ścieków z Graczy do oczyszczalni w 

Gościejowicach Małe – ze względu na kończący się okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego dla 

oczyszczalni w Graczach zadanie to powinno zostać zrealizowane w jak najkrótszym czasie, 

3) podjąć działania naprawcze zmierzające do ograniczania ilości wód deszczowych trafiających do kanalizacji 

sanitarnej poprzez eliminację nielegalnych odprowadzeń ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych, 

4) prowadzić rozbudowę systemu kanalizacyjnego w poszczególnych miejscowościach należy w miarę 

możliwości finansowych, zgodnie z założonym harmonogramem, 

5) na obszarach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna ze względów ekonomicznych należy 

opracować instrumenty wspierające budowę oczyszczalni przydomowych z uwzględnieniem uwarunkowań 

dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem 

ograniczeń na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

6) przeprowadzić szczegółową analizę pozwalającą na określenie optymalnego modelu instytucjonalnego 

wdrażania i eksploatacji systemu.  

7.2.3. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 

  Utrzymuje się dotychczasowy sposób zaopatrzenia w energię elektryczną. 

Zapotrzebowanie mocy, jakie wystąpi w wyniku pojawienia się nowych odbiorców przewidzianych na terenie 

gminy, może spowodować konieczność budowy nowych obiektów elektroenergetycznych. Zasadność ich realizacji 

powinna wynikać z koncepcji elektroenergetycznej, i obejmującej analizę kształtowania zapotrzebowania mocy oraz 

niezbędny zakres budowy sieci. 

W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi  urządzenia 

te mogą być przebudowane na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki przebudowy oraz umowę bądź 

porozumienie o przebudowę, którą zawrze inicjator zmian z właścicielem sieci. 

Do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić możliwość dojazdu 

oraz dostępu dla ich zarządcy w celu prowadzenia eksploatacji. 

 

Na terenie gminy Niemodlin utrzymuje się dotychczasowe  urządzenia elektroenergetyczne wymienione w 

części A – Uwarunkowania. 

Na terenie gminy planuje się: 

a) budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV (w ramach zadania budowy dwutorowej linii 400 kV 

relacji Dobrzeń – Świebodzice, Dobrzeń Ząbkowice) po trasie istniejącej jednotorowej linii 

elektroenergetycznej 220 kV Groszowice -  Ząbkowice, z dopuszczeniem korekty trasy w celu zapewnienia 

wymaganych odległości od zabudowań mieszkalnych i użyteczności publicznej , 

b) modernizację linii napowietrznej 15kV relacji Bielice – Niemodlin odg. Basen, 
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c) budowa linii kablowej 15 kV relacji Niemodlin Fermstal – STW, Niemodlin Relugi- Wolności, Wydrowice sł 

nr 147 kier. Michałówek linii Niemodlin Prądy, GPZ Gracze- sł nr 1 linii Gracze – Sarny Wielkie, 

Magnuszowice Ferma – sł nr 40 linii Gracze – Niemodlin, 

d) modernizacja linii: Gracze – Rogi odg. Kraska Góra, ogd Pielgrzymowice, odg. Tarnica, odg. Tłustoręby, 

e) modernizacja linii 15 kV Niemodlin – Grodziec od Skarbiszowic do Grodziec Farma, 

f) modernizacja linii napowietrznej 15 kV relacji Gracze – Sarny Wielkie, 

g) budowa linii kablowej 15kV relacji RS Niemodlin – sł nr 157 linii Gracze – Niemodlin, Magnuszowiczki 

Ferma – sł nr 39, 

h) reklozery na liniach 15 kV oraz st. Trafo 2020 ; st. Trafo Gnojna RSP, linia 15 kV GPZ Bielice- RS 

Radzikowice sl 81500/56, st. tr Niemodlin Szpital, 

i) modernizacja linii 15kV Gracze – Niemodlin – likwidacja zasilania promieniowego włączenie st. tr. 15/0,4kV 

Niemodlin Lipowa pomiędzy ST. tr Niemodlin Ceramika – st. tr Niemodlin PBROL, 

j) modernizacja linii 15 kV Tułowice – Lipno oraz linii Gracze – Niemodlin – likwidacja zasilania 

promieniowego, połączenie odg. Do ST. Tr Niemodlin Korfantego ze st. tr Niemodlin Podwale i Niemodlin 

Drzymały, wymiana st. tr. Podwale, 

k) modernizacja linii napowietrznej 15kV Gracze – Roszkowice, 

l) modernizacja linii 15 kV Gracze – Niemodlin odc. RS Wesele – st. tr Niemodlin Kościół, wymiana stacji 

Niemodlin Podgórna, 

m) modernizacji RS Niemodlin, 

n) budowa stacji transformatorowych 15/0,45kV Gościejowice II, Niemodlin Wyzwolenia 

o) modernizacja linii 0,4kV w miejscowościach Gracze, Grodziec Drugi, Krasna Góra, Molestowice, 

Magnuszowiczki, Roszkowice, Tarnica, Tłustoręby, Wydrowice, Mała Góra, Michałówek, Sady Niemodlin,  

Grabin, oraz innych w zależności od potrzeb, 

p) budowa linii 0,4kV ze ST. Tr. Tłustoręby słupowa do przysiółka Pielgrzymowice, 

q) realizację inwestycji związanych z realizacją umów o przyłączenie, 

r) przebudowę, budowę i modernizację linii elektroenergetycznych 15 kV, 0,4kV, wraz z budową przyłączy i 

stacji trafo, 

s) przebudowę i modernizację napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV po istniejącej trasie z 

dopuszczeniem budowy linii kablowych 110kV. 

 

Wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, 220kV oraz 400 kV obowiązują strefy ochronne 

określone przez przepisy odrębne tj. odpowiednio 20 m od osi linii 110kV, 25m od linii 220 kV i 35 m od osi linii 400 

kV. 

Sposób zagospodarowania terenów pod liniami elektroenergetycznymi i w jej pobliżu określają przepisy 

odrębne oraz normy. 

Zgodnie z oceną dokonaną w Założeniach do planu zaopatrzenia miasta i gminy Niemodlin w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe do 2031 roku
13

 istniejąca infrastruktura energetyczna jest wystarczająca do zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego Gminy. Rezerwy na stacjach trafo pozwalają na przyłączanie nowych odbiorców, 

niemniej wymagana jest modernizacja sieci 15 kV oraz budowy nowych odcinków 0,4 kV. 

Uzupełnieniem systemu energetycznego jest pozyskiwanie energii elektrycznej  z odnawialnych źródeł energii 

zgodnie z zasadami określonymi ust. 20. 

7.2.4. ZAOPATRZENIE W GAZ. 

Uwarunkowania zaopatrzenia w gaz zostały przedstawione w części A,  

                                                 
13  https://niemodlin.pl/3308/2004/aktualizacja-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-gminy-niemodlin.html 
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Należy przestrzegać określonych przepisami odrębnymi ograniczeń w lokalizacji budynków 

i zagospodarowania terenów przyległych do istniejących gazociągów i obiektów gazowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Sieć gazowa rozwinięta jest jedynie na terenie miasta Niemodlin. Dystrybucję paliwa gazowego prowadzi 

Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego sp. z o.o w Zabrzu, Oddz. Zakład Gazowniczy w Opolu. Klientów 

indywidualnych obsługuje Rozdzielnia Gazu w Brzegu.  

Docelowo dopuszcza się następujące kierunki rozwoju : 

 miasto Niemodlin oraz wieś Sady możliwość rozbudowy sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia 

podłączonego do stacji redukcyjno - pomiarowej pierwszego stopnia we wschodniej części miasta, 

 tereny rozwojowe – kierunek Prądy: budowa stacji redukcyjno - pomiarowej pierwszego stopnia. 

Podłączenie gazociągu Ø 100 do istniejącej sieci relacji Tułowice – Opole Chmielowice, 

 jednostki wiejskie - Grabin: możliwość budowy stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia. 

Podłączenie gazociągu Ø 100 do istniejącej sieci relacji Tułowice – Nysa, 

 wieś Gracze: możliwość budowy stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia. Podłączenie 

gazociągu Ø100 do istniejącej sieci relacji Nysa – Lewin Brzeski, 

 gazyfikacja terenów nie zgazyfikowanych miasta Niemodlin i terenów wiejskich winna wynikać z 

opracowanej koncepcji, 

 w przypadku potwierdzenia opłacalności inwestycji, realizacja sieci gazowej wymaga uzyskania od GSG 

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu warunków technicznych przyłączenia i podpisania umowy 

przyłączeniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 w zakresie wysokoprężnych sieci gazowych ustala się budowę gazociągu DN 300 Lewin Brzeski – Nysa 

wzdłuż trasy  istniejącego gazociągu DN 250/200/150/100. 

7.2.5. CIEPŁOWNICTWO. 

Gmina charakteryzuje się indywidualnymi źródłami ciepła, zarówno na terenie miasta, jak i pozostałych 

miejscowości wiejskich. 

Nie przewiduje się rozwoju scentralizowanego systemu ciepłowniczego poza terenem miejskim. Postuluje się 

o stopniową likwidację źródeł opalanych węglem, powodujących znaczną, uciążliwą dla środowiska emisję 

zanieczyszczeń do powietrza. Należy promować proekologiczne systemy grzewcze z wykorzystaniem gazu oraz 

odnawialnych źródeł energii. Przyjmuje się, że warunkiem poprawy środowiska przyrodniczego jest zastosowanie 

alternatywnych źródeł energii cieplnej. Dodatkowo należy propagować zastosowanie specjalistycznych 

i ekologicznych kotłowni, a także zasilanie energią elektryczną. 

Ponadto  na terenach nie zgazyfikowanych należy wdrażać instalację pozyskujące ciepło z odnawialnych 

źródeł energii jak: pompy cieplne solary itp. z wykorzystaniem energii wody, wiatru, słońca, ziemi – tzw  

mikroinstalacje. 

7.2.6. TELEKOMUNIKACJA 

Rozwój sieci telekomunikacyjnej jest uzależniony od rozbudowy planowanych obszarów mieszkaniowych, 

usługowych i form aktywności gospodarczej. Na terenach istniejącej zabudowy sieć będzie uzupełniana w miarę 

potrzeb. Przewiduje się budowę linii światłowodowych. 

Wszelkie zadania inwestycyjne i projektowe na terenie gminy w fazie projektowej powinny być uzgadniane 

z właściwym operatorem sieci w zakresie występowania kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi. 

Dopuszcza się: 

- kompleksową realizację sieci teletechnicznej zapewniającej pełną obsługę wszystkich istniejących i 

projektowanych obszarów zabudowy, a także poza tymi obszarami zgodnie z wyrażonymi przez społeczeństwo lub 

gospodarkę potrzebami, 

- sytuowanie tej sieci w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych, 
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- w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi, bezpieczeństwa, lub innymi, wynikającymi z potrzeb 

społeczno-gospodarczych, sytuowanie tejże sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zachowaniem przepisów 

odrębnych i po uzgodnieniu z właścicielami terenów. 

- lokalizację naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie 

lokalizacjach, jako obiektów wolnostojących (na terenie posiadanym lub nabywanym przez gestora sieci), jak i 

wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, za zgodą ich właścicieli, 

- zmianę sieci napowietrznych na sieci doziemne, 

- przełożenie istniejących sieci w razie konfliktu z projektowanym zainwestowaniem terenów, za zgodą gestora 

sieci, 

- budowę i rozbudowę telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych, wraz z niezbędnymi obiektami i antenami 

linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, w tym szczególnie w zakresie ochrony ludności przed wpływami 

magnetycznego promieniowania nie jonizującego, 

Dla teletechnicznych sieci podziemnych i nadziemnych obowiązują odpowiednie strefy i odległości ujęte w 

stosownych normach i przepisach. Należy zapewnić odpowiedni dostęp do urządzeń i sieci telekomunikacyjnej w 

trybach zwykłej eksploatacji, jak i w trybie awaryjnym. 

Należy dążyć do stworzenia warunków przestrzennych dla zachowania ciągłości wyżej wymienionych działań, 

w celu umożliwienia budowy społeczeństwa informatycznego, uwzględniając potrzeby jego rozwoju gospodarczego, 

szkolnictwa, handlu i swobodnego przepływu informacji, zgodnie z odpowiednimi Dyrektywami prawodawstwa Unii 

Europejskiej. 

Podłączenia do sieci teletechnicznej nowo powstałych obiektów będą realizowane zgodnie z wydawanymi 

warunkami technicznymi. 

7.2.7. GOSPODARKA ODPADAMI. 

Gospodarka odpadami na terenie gminy powinna polegać na zorganizowanej zbiórce w odpowiednich pojemnikach i 

kontenerach odpadów domowych i gospodarczych z terenów zabudowy wiejskiej, wyodrębnieniu surowców 

wtórnych, zorganizowanym transporcie, segregacji oraz składowaniu odpadów z zagęszczaniem. Istotne jest 

zwrócenie uwagi na wstępne sortowanie odpadów w miejscu ustawienia pojemników, z odzyskiwaniem surowców 

przeznaczonych do powtórnego wykorzystania (recykling). Odpady będą wywożone poza granice gminy Niemodlin. 

Gmina od 1 lipca 2013r. jest podmiotem odpowiedzialnym za  odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych. Odbiór odpadów komunalnych wykonuje Gmina poprzez uprawniony podmiot. Stosuje 

się selektywne zbieranie odpadów do wyznaczonych pojemników oraz odbiór okresowo odpadów 

wielkogabarytowych. W zakresie gospodarowania przestrzenią Gmina utworzyła punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w Gościejowicach obok oczyszczalni ścieków, który zapewnia dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy. W PSZOK- u  prowadzone są zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych.  

Na terenie Gminy na terenach oznaczonym symbolem P dopuszcza się lokalizację instalacji, gdzie prowadzi się 

gospodarowanie i  magazynowanie odpadów itp. z wyłączeniem ich składowania i spalarni.  

Gospodarka odpadami wymaga w dalszym ciągu na monitorowaniu i likwidacji nielegalnego składowania odpadów.  

8. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O 

ZNACZENIU LOKALNYM. 

Obszary w gminie Niemodlin, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, to: 

- obszary przeznaczone pod  publiczne drogi, zieleńce, place, 

- tereny pod budowę i modernizację systemów infrastruktury technicznej, w szczególności kanalizacji i oczyszczalni 

ścieków oraz sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę, 

- tereny publicznych przedszkoli, szkół, obiektów administracji, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, 

obiektów sportowych, instytucji kultury. 



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

125 
 

9. OBSZARY, NA  KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O 

ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW ZAWIERAJACYCH 

ZADANIA RZĄDOWE. 

Obszary w gminie Niemodlin, na których przeznaczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, to 

 obszary  pod obwodnicę miasta Niemodlina, 

 obszary pod lokalizację przebudowy sieci elektroenergetycznej 220kV na sieć 400kV relacji 

Groszowice – Ząbkowice. 

10. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM 

OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A 

TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI 

SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m
2
 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. 

W studium nie wyznacza się obszarów o pow. sprzedaży powyżej 2000m
2. 

oraz obszarów scaleń i podziału 

nieruchomości.  

W Gminie nie występują  

 strefa "A" ochrony uzdrowiskowej, 

 nieruchomości zajęte pod byłe lotniska wojskowe, przekazane właściwym jednostkom samorządu 

terytorialnego, 

 tereny objęte planem generalnym, 

 obszar Pomnika Zagłady i jego strefy ochronne, 

 nieruchomości Skarbu Państwa przejęte od wojsk Federacji Rosyjskiej, 

 obszary, na których utworzono park kulturowy. 

 

W gminie Niemodlin występują tereny górnicze w miejscowości Gracze oraz w północno-zachodniej części 

miasta Niemodlin, niemniej zgodnie z obowiązującym przepisami prawa geologicznego i górniczego dla terenów 

górniczych nie ma obowiązku sporządzenia mpzp. Ponadto obowiązek sporządzenia MPZP wynika w celu 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz gruntów rolnych klas od I do III na cele nierolnicze, co 

omówione zostało w ust. 12.  

W studium nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych dla których należy sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

11. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY 

PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE. 

Przewiduje się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących 

obszarów w gminie Niemodlin: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lipno, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Gościejowice, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Grabin, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów, gdzie zachodzi potrzeba lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na 

cele nieleśne. 

12. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 

Najważniejsze kierunki przemian w rolnictwie to: 

1) stworzenie mechanizmów umożliwiających powstawanie dużych, silnych ekonomiczne gospodarstw rolnych, 

upraw zbóż, hodowli bydła, drobiu i trzody, a także hodowli ryb, 
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2) działania w kierunku tworzenia miejsc pracy na wsi poza rolnictwem, 

3) wprowadzanie rolnictwa ekologicznego i innych niekonwencjonalnych kierunków produkcji rolniczej, 

4) w strukturze użytkowania gruntów rolnych zaleca się co najmniej utrzymać dotychczasowy udział trwałych 

użytków zielonych, zwłaszcza łąk na wilgotnych siedliskach, 

5) zaleca się w możliwie największym stopniu zachowywać cenne siedliska, w tym łąkowe i leśne, będące 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej a także inne będące miejscem występowania 

chronionych gatunków roślin i zwierząt, 

6) dopuszcza się zakładanie stawów hodowlanych tylko w przypadku, jeśli nie naruszą one istotnie bilansu 

wodnego (nie spowodują deficytu wodnego) w zlewni i nie spowodują zanieczyszczenia wód w innych 

akwenach oraz jeśli nie będzie to stało w kolizji z celami ochrony ustanowionych obszarów chronionej 

przyrody, 

7) dopuszcza się przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w przypadku lokalizacji 

dróg w tym rowerowych, lub poszerzenia istniejących pasów drogowych, przeprowadzenia elementów 

infrastruktury technicznej oraz innych potrzeb określonych w Studium, 

8) wprowadza się następujące ograniczenia w hodowli zwierząt: 

a) dla terenów oznaczonych symbolem  ZW do 40DJP, (w przypadku już istniejących hodowli zwierząt do 

60 DJP), zakaz hodowli zwierząt futerkowych, 

b) dla terenów oznaczonych symbolem PR zakaz hodowli trzody chlewnej i  zwierząt futerkowych 

9) wprowadzanie systemów zadrzewień śródpolnych, wprowadzanie pasów zieleni wzdłuż cieków,  

10) zwiększenie lesistości gminy poprzez dolesienia  gruntów o bonitacji gleb nie nadającej się do produkcji 

rolnej oraz nieużytków i wyrobisk, 

11) dopuszcza się dolesienia w sąsiedztwie terenów leśnych, oraz w enklawach leśnych, a także w sąsiedztwie 

terenów oznaczonych symbolami: P, PE, PR, EP, 

12) obsługę rolnictwa zapewnić na terenach oznaczonych symbolem PR. 

13. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH. 

Na terenie gminy występują obszary zagrożenia powodzią oraz obszary szczególnego  zagrożenia powodzią. 

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na załączniku graficznym 

wyznaczono: 

- - obszary zagrożenia powodzią gdzie zagrożenie powodzią jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%), 

- - obszary szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie zagrożenie powodzią jest średnie  i wynosi raz 100 lat 

(1%) oraz wysokie raz na 10 lat (10%). 

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjętym przez Radę 

Ministrów dnia 18-10-2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1938) Gmina Niemodlin została zakwalifikowana jako Gmina 

o wysokim poziomie ryzyka powodziowego zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. 

Obszary zagrożenia powodzią położone są w dolinie Nysy Kłodzkiej oraz rzeki Ścinawa Niemodlińska. 

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy wynikające z ustawy Prawo wodne oraz 

przepisów odrębnych.  

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią należy ograniczyć zainwestowanie, a dla nowej zabudowy, 

w tym odtworzenia zabudowy lub uzupełnień zabudowy wyznaczonej na rysunku kierunków obowiązują 

następujące zasady: 

a) zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji 

lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w 

szczególności ich składowania, 

b) zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, 

c) sposób kształtowania zabudowy oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym ukształtowania terenu, intensywności zabudowy oraz udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z tabelą kierunków, 

d) zakaz lokalizacji podpiwniczeń, 

e) nakaz wyniesienia poziomu parteru ponad poziom wód powodziowych (Q1%), 

f) nakaz zabezpieczenia wszelkich obiektów infrastruktury technicznej przed uszkodzeniami w trakcie 

powodzi, 
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g) dopuszczenie stosowania wybieralnych zbiorników na ścieki pod warunkiem zastosowania szczelnej 

konstrukcji oraz rozwiązań technicznych zabezpieczających przed zalaniem wodami powodziowymi oraz 

przedostawaniem się ścieków do środowiska gruntowo – wodnego zwłaszcza w trakcie powodzi.   

Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód 

Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w lit. a, b, określając warunki niezbędne 

dla ochrony jakości wód. 

Zgodnie z wymienionym wyżej Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry na 

terenie Gminy nie przewiduje się inwestycji dotyczących obiektów ochrony przeciwpowodziowej.  

Na terenie gminy nie występują udokumentowane tereny osuwania się mas ziemnych. 

14. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA  KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR 

OCHRONNY. 

Wyznacza się filar ochronny dla złoża Wesele wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej między złożem Wesele 

Pole Zachodnie i Pole Wschodnie, minimum 10 m od linii rozgraniczającej drogi oraz wzdłuż linii 

elektroenergetycznej minimum 10 m od osi linii. Wyznacza się również filar ochronny dla złoża Pole Gracze I wzdłuż 

dróg powiatowych i gminnych, minimum 10 m od linii rozgraniczającej drogi oraz wzdłuż terenów kolejowych, 

minimum 10 m od granicy terenów kolejowych. 

15. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA 

NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

Na terenie gminy nie występują obszary pomników zagłady. Na terenie wsi Magnuszowiczki w obszarze 

leśnym zlokalizowany jest pomnik poświęcony ofiarom pracy przymusowej w okresie II wojny światowej, a na 

terenie miasta Niemodlina przy ulicy Opolskiej pomnik poświęcony ofiarom Służby Bezpieczeństwa w okresie 

komunizmu. Oba pomniki nie są zaliczone do pomników zagłady w rozumieniu przepisów odrębnych. 

16. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB 

REMEDIACJI. 

Obszary zainwestowane w gminie Niemodlin, wymagające rehabilitacji w aspekcie ładu przestrzennego, 

można podzielić na cztery rejony: 

 Niemodlin, 

 Gracze, 

 Lipno, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, Radoszowice, 

 Pozostałe wsie w gminie Niemodlin. 

Ad. 1 Miasto Niemodlin wymaga najwięcej działań rehabilitacyjnych. Rehabilitacji wymaga zabytkowy 

zamek   i najbliższe tereny przyległe do centrum. Rehabilitacją należy objąć także tereny przemysłowe i pozostałe 

rejony miasta w kierunku porządkowania funkcji i estetyki w zależności od możliwości finansowych Gminy, jak i 

wzrostu zainteresowania nowymi inwestycjami, które muszą spełniać wymogi ładu przestrzennego. 

Ad 2. Miejscowość Gracze wraz z terenami otaczającymi od  południa, wymaga rehabilitacji ze względu 

na degradację związaną z przemysłem wydobywczym kamienia.  W kierunkach zagospodarowania przestrzennego 

należy opracować system dolesień, które będą stanowiły kurtyny ograniczające uciążliwości akustyczne i 

zanieczyszczenie powietrza, a także poprawią walory krajobrazowe obszaru. Ogólnej rehabilitacji w kierunku 

podwyższenia jakości ładu przestrzennego wymaga część zabudowy i jej otoczenia w Graczach. 

Ad. 3. Pięć wymienionych miejscowości posiada duży potencjał dla rozwoju turystyki i wypoczynku, 

głównie lasy, stawy, obszary nad rzeką Nysą Kłodzką. Miejscowości te wymagają kształtowania atrakcyjnego 

wizerunku ze względu na oczekiwania potencjalnych turystów. W pierwszej kolejności rehabilitacja powinna 

dotyczyć obiektów dokumentujących tożsamość historyczno – kulturową tych miejscowości wraz z otoczeniem. 

Ad. 4. Rehabilitacja i rewaloryzacja terenów miejscowości wymienionych w punkcie 4 powinna opierać 

się na ogólnej dbałości o wizerunek wsi, a nowe inwestycje nie mogą wpływać negatywnie na charakter i 

tożsamość historyczno – kulturową wsi. 
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Ponadto do rehabilitacji i przekształceń proponuje się przeznaczyć: 

 tereny starej zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, w tym rozbudowy, rewaloryzacji i 

rewitalizacji miejscowości Gracze i Niemodlin, 

 tereny zabytkowych parków i cmentarzy, wyszczególnionych  w analizie uwarunkowań, 

przygotowanych w części A opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niemodlin”. 

Podniesienie walorów estetycznych i wizerunku terenów wiejskich gminy posiada podstawowe znaczenie dla 

rozwoju zarówno agroturystyki i turystyki, jak i rozwoju szeroko pojętych usług.  

17. OBSZARY ZDEGRADOWANE. 

Zgodnie z Lokalnym programem rewitalizacji uchwalonym w 2016 roku 
14

 obszar rewitalizacji obejmuje najstarszą 

część miasta Niemodlina wraz z parkiem oraz budynkiem byłego szpitala – obecnie ZOL-u. Wyznaczony obszar 

zdegradowany jest jednocześnie obszarem przewidzianym do rewitalizacji. Planowane zadania ujęte w programie są 

zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina.
15

 

18. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH. 

Na terenie Gminy występują tereny kolejowe -  zamknięte, dla których nie ustala się stref ochronnych. Strefy te 

pokrywają się z obszarem kolejowym (KK) na odcinku od granicy z Gminą Tułowice w kierunku na Szydłów do 

dworca kolejowego we wsi Gracze poprzez miasto Niemodlin wsie: Grodziec, Sady, Gościejowice Szydłowiec Śląski, 

Molestowice, Gracze oznaczone na mapie nr 2 – Kierunki. 

19. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM, W ZALEŻNOŚCI OD UWARUNKOWAŃ 

I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE. 

Na terenie Gminy nie określa się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 

Gmina Niemodlin należy do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska powołanej przez 20 gmin województwa 

opolskiego na zebraniu założycielskim 16 października 2013r. 

Aglomerację tworzy Opole- miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich. Celem 

utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – 

gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin- Partnerów. 

Główne dziedziny, w ramach których Partnerzy zdecydowali się na współpracę zostały zapisane w Porozumieniu. 

Aglomeracja Opolska koncentruje swoje działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: 

planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, 

transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji, transport 

zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, oświata, kultura, 

sport i turystka. 

Obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Partnerów jest projekt Zintegrowany rozwój 

Aglomeracji Opolskiej, który uzyskał dofinansowanie w konkursie w ramach Programu operacyjnego Pomoc 

techniczna 2007-2013. Projekt służyć będzie identyfikacji wspólnych celów rozwojowych dla obszaru funkcjonalnego 

AO, wzmocnieniu pełnionych przez Opole funkcji miejskich i metropolitalnych, a także rozbudowie powiązań 

funkcjonalnych między gminami AO.
16

 

                                                 
14  https://niemodlin.pl/2915/2004/lokalny-program-rewitalizacji-niemodlina-na-lata-2016-2023.html 
15  https://niemodlin.pl/download/attachment/17213/lokalny-program-rewitalizacji-niemodlina-na-lata-2016-2023.pdf 
16  https://aglomeracja-opolska.pl/aglomeracja-opolska 
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Rysunek 14 Położenie Gminy na tle województwa i aglomeracji  

Opolskiej. 
 

. 

 

20. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ 

Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100KW, A TAKŻE ICH 

STREF OCHRONNYCH. 

Ustala się następujące zasady ich lokalizacji: urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100kW , a także ich strefy ochronnych: 

 zakazuje się lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych, 

 zakazuje się lokalizacji instalacji wytwarzających energię z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz 

z biopłynów,  

 dopuszcza się instalacje wykorzystujące energię słoneczną na terenach oznaczonych symbolem P, PR; 

EP, strefa ochronna dla instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię promieniowania 

słonecznego, aerotermalną i geotermalną lokalizowanych na tych terenach pokrywa się z terenem, na 

którym te instalacje będą lokalizowane 

 dopuszcza się elektrownie wodne na rzece Nysa Kłodzka i Ścinawa Niemodlińska; nie ustala się stref 

ochronnych dla elektrowni wodnych. 
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CZĘŚĆ C 

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ 

STUDIUM 
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 W niniejszym Studium dokonano identyfikacji oraz oceny  walorów środowiska, w tym środowiska 

kulturowego i zabytków oraz infrastruktury technicznej i społecznej, a także dokonano oceny istniejącego stanu 

zainwestowania. Zadaniem opracowania jest uzyskanie harmonijnego rozwoju Gminy z poszanowaniem istniejących 

zasobów: przyrodniczych, kulturowych i przestrzennych.  

W efekcie rozwój przestrzenny winien spowodować powstanie zwartych obszarów zabudowy z dostępem 

do infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących przyjazne środowisko do zamieszkania, wypoczynku 

oraz umożliwiające rozwój przedsiębiorczości.  

 

 Zmiany w stosunku do poprzedniej decyzji studium. 

 W stosunku do poprzedniej edycji studium w znacznym stopniu ograniczono tereny nowej zabudowy 

mieszkaniowej w szczególności na obszarach o niewykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Ponadto 

zrezygnowano z wyznaczenia drugiego węzła autostradowego z uwagi na brak bliską odległość do węzła „Prądy” oraz 

brak możliwości racjonalnego połączenia węzła z drogami głównymi. Istniejące parametry oraz przebieg drogi 

powiatowej nr 1508 ( klasa Z) nie pozwalają na przejęcie obciążenia ruchem z węzła autostradowego autostrady A4 

(klasa A) oraz są niezgodne z zasadami połączeń dróg określonych w przepisach odrębnych. Lokalizacja węzła 

wymagałaby przebudowy drogi Z do parametrów drogi co najmniej G, co wydaje się nieekonomiczne w najbliższej 

perspektywie, tym bardziej iż forsowana jest budowa węzła na terenie Gminy Pruszków. Ponadto zrezygnowano z 

wyznaczenia ze znacznych terenów położonych w zachodniej  części gminy na cele wód, co jest niezgodne z celami 

ochrony przyrody wyznaczonymi dla obszaru chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie. 

 Istotne z punktu widzenia przestrzennego kierunki rozwoju komunikacji. 

 W zakresie komunikacji ważną inwestycją komunikacyjną będzie: budowa obwodnicy dla miasta Niemodlina, 

co przyczyni się do poprawy warunków akustycznych i ograniczenia zanieczyszczeń powietrza wzdłuż drogi krajowej 

oraz na terenach sąsiednich. Jednocześnie budowa obwodnicy może stać się pretekstem do przebudowy układu 

komunikacyjnego w Rynku, w celu zwiększenia udziału komunikacji pieszej i rowerowej W tym celu studium 

wskazuje możliwość skomunikowania terenów śródmieścia poprzez dwie drogi po północnej i południowej części 

Rynku z alternatywą utrzymania ruchu kołowego Rynku w ograniczonym zakresie tzw. „woonerf”. 

 Polityka tworzenia nowych miejsc pracy. 

Utworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, gdzie zatrudniony jest niewielki odsetek pracujących, w 

sektorze turystki i wypoczynku winny zapewnić walory przyrodnicze gminy. Nowe miejsca poza rolnictwem zapewni 

strefa przemysłowo-usługowa w Niemodlinie w kierunku węzła autostradowego Prądy.  Miejsca pracy możliwe są 

również dzięki naturalnym zasobom złóż i związanym z tym wydobyciem surowców drogowych oraz ceramiki 

budowlanej. Ustalenia projektu studium zakładają znaczną aktywizację gospodarczą  w oparciu o realne możliwości 

rozwoju, które tkwią w przestrzeni przyrodniczej, kulturowej oraz w sferze społecznej gminy Niemodlin. 

 Polityka ochrony zasobów przyrodniczych i zieleni. 

Znaczny udział lasów oraz terenów cennych przyrodniczo determinuje potrzebę ich zachowania oraz ochrony, a także 

racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej. Większość najcenniejszych obiektów objętych ochroną a także siedlisk ptaków, 

poza obszarami chronionego krajobrazu znajduje się na terenach nie przewidzianych w niniejszym studium pod 
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zabudowę. Potencjalne konflikty mogą występować w mieście Niemodlin, gdzie na obszarach łąk występują 

chronione gatunkami zwierząt, głównie ptaków. Niemniej tereny te położone są na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią na gruntach pochodzenia organicznego nie przydatnych pod zabudowę i proponowanym ich 

zagospodarowaniem są tereny rolne i zieleni z dopuszczeniem funkcji uzupełniających. Na szczególne uwzględnienie 

w planach rozwojowych ma rewitalizacja i udostępnienie parków zabytkowych, cennych nie tylko ze względu na 

wartości kulturowe, ale także występowanie wartościowych gatunków roślin zwłaszcza drzewostanu. Wykorzystanie 

zasobów przyrodniczych może być przyczynkiem do rozwoju infrastruktury turystycznej i wykorzystania potencjału 

także ludzkiego na terenach wiejskich. 

 Polityka w zakresie rozwoju nowej zabudowy  

Atrakcyjne tereny mieszkaniowe zlokalizowane na obszarach o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno – 

przestrzennej, a także inne określone w planach miejscowych pod zabudowę powinny wpłynąć na konieczną zmianę 

struktury wieku mieszkańców w kontekście możliwości pozostania młodzieży na terenie gminy oraz ograniczenia 

migracji poza tereny gminy Niemodlin. 

 Na podstawie analiz oraz barier wynikających z uwarunkowań określono kierunki zagospodarowania 

przestrzennego, minimalizujące powstawanie konfliktów oraz stwarzające warunki do harmonijnego kształtowania 

przestrzeni z uwzględnieniem w szczególności utrzymania zabudowy zwartej, dostępnej w pierwszej kolejności do 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

Przy wyznaczaniu terenów pod zabudowę wzięto pod uwagę w szczególności wyniki analizy ekonomicznej 

środowiskowej i społecznej, prognozę demograficzną oraz możliwości finansowe gminy, maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy.  

Pozwoliło to na sformułowanie kierunków rozwoju z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1) uwzględniono wszystkie tereny pod zabudowę wyznaczone w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

2) na pozostałych terenach częściowo uwzględniono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

wynikające z wydanych decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności tych dla których zachodzą 

okoliczności wymienione w pkt. 3, 

3) w pierwszej kolejności nową zabudowę zlokalizowano na zasadzie uzupełnień plombowych oraz 

kontynuacji zabudowy wzdłuż istniejących dróg, 

4) we wsiach rozwojowych wyznaczonych na podstawie analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

oraz pozwoleń budowlanych oraz ich położenia w strukturze przestrzennej Gminy (Grabin, Lipno),  

5) uwzględniono obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz wprowadzono na nich ograniczenia w 

zabudowie poprzez niewyznaczanie nowych terenów pod zabudowę poza terenami wyznaczonymi w 

obowiązujących mpzp oraz wybranymi terenami położonymi w obszarze zwartej zabudowy wsi, 

 w szczególności nie wyznaczono nowych terenów zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią, gdzie zagrożenie powodzią jest wysokie raz na 10 lat (10%) poza uwzględnieniem terenów 

istniejącego zainwestowania w Magnuszowicach, Szydłowcu Śląskim i Krasnej Górze o łącznej 

powierzchni ok. 0, 28 ha, 
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 na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie zagrożenie powodzią jest średnie i wynosi raz 

100 lat (1%) uwzględniono istniejące tereny przewidziane pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego min. wieś Gracze oraz tereny istniejącej zabudowy i uzupełnień 

zabudowy w obszarach zwartej zabudowy wsi min. we wsiach Krasna Góra, Radoszowice, Sarny 

Wielkie, Magnuszowice o pow. ok. 17 ha, a po uwzględnieniu uwag obszar ten wynosi dla zabudowy 

ZW- 21,9 ha, EP 43,63 ha, P- 9,2 ha, PR –11,86 ha 

6) rozwiązania komunikacyjne oparto na istniejących sieciach komunikacyjnych z uwzględnieniem 

obwodnicy miasta, obwodnicy wsi Radoszowice oraz drogach w mieście planowanych do poszerzenia i 

nowych odcinków będących alternatywą komunikacyjną po zrealizowaniu obwodnicy, 

7) uwzględniono potrzebę rozwoju i rozbudowy infrastruktury technicznej w tym wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi przyjętymi w opracowaniach i programach gminnych, 

8) dopuszczono na terenach wiejskich wszelkie formy rozwoju usług w tym bazy turystycznej w oparciu o 

walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe, oraz usług senioralnych, 

9) uwzględniono potrzebę rozwoju bazy turystycznej na terenie basenu kąpielowego w Niemodlinie 

poprzez włączenie sąsiednich terenów pod zabudowę usług sportu, 

10) uwzględniono potrzebę wzmocnienia roli zespołu parkowo – zamkowego  w Niemodlinie jako ośrodka 

głównej atrakcji turystycznej, 

11) uwzględniono potrzebę poprawy jakości przestrzeni publicznych w mieście oraz na wsiach. 
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CZĘŚĆ D ANALIZA EKONOMICZNA ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA, PROGNOZA 

DEMOGRAFICZNA ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWE GMINY, MAKSYMALNE W SKALI 

GMINY ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ, WYRAŻONE W ILOŚCI 

POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ZABUDOWY, W PODZIALE NA FUNKCJE ZABUDOWY. 

1. WSTĘP. 
 Podstawą wyznaczenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów 

oraz kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów 

przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów wyłączonych z zabudowy jest bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (art. 10 ust. 2 pkt 1) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę obejmuje cztery główne etapy: 

 określenie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę - na podstawie analiz 

ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych 

gminy (wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy), 

 oszacowanie chłonności, położonych na terenie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej - rozumianą jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy (wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy), 

 oszacowanie chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych 

pod zabudowę, położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej - rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach 

nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, 

 maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę. 

Podstawą określenia maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę stanowi prognoza 

demograficzna oraz analizy opracowane w procedurze sporządzania projektu studium. 

2. ANALIZA EKONOMICZNA, SPOŁECZNA I ŚRODOWSKOWA ZOSTAŁA ZAWARTA W CZĘŚCI 4, 

7, 8, 9, 18  STUDIUM W ROZDZIALE UWARUNKOWANIA. 

 

3. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA. 
Całkowita liczba mieszkańców Gminy Niemodlin na koniec roku 2016 wyniosła 12 994  mieszkańców, w tym 6215 

(50) mieszkańców zamieszkiwało w mieście Niemodlin. 

Na 1 km
2
 powierzchni gminy przypada około 73 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc o około 10% niższa niż 

w powiecie (84 osoby/km
2
) oraz o jedną trzecią niższa od średniej dla województwa (105 osób/km

2
).  

Tabela 1. Gęstość zaludnienia powiatu opolskiego, Gminy Niemodlin oraz pozostałych gmin powiatu.  

Murów  34 

Popielów  46 

Turawa  57 

Tułowice  65 

Niemodlin  73 

Dąbrowa  74 

Łubniany  77 

Prószków  81 

Chrząstowice  83 

Powiat opolski 84 
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Tarnów Opolski  117 

Ozimek  157 

Dobrzeń Wielki  160 

Komprachcice  200 

 Największa gęstość zaludnienia występuje w gminach położonych najbliżej miasta Opola, co jest związane z 

suburbanizacją obszarów oraz obszarów o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Gmina Niemodlin położona jest 

peryferyjnie w stosunku do Opola i graniczy z powiatem nyskim i brzeskim, w związku z tym ruch ludności 

skierowany jest w kierunku miasta wojewódzkiego oraz ościennych miast powiatowych o większym potencjale 

rozwojowym. Nie obserwuje się napływu ludności z zewnątrz poza nielicznymi przypadkami powrotu do Gminy 

ludności w wieku poprodukcyjnym. 

- Na możliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego i zagospodarowania przestrzennego danego obszaru 

istotny wpływ wywiera sytuacja ludnościowa panująca na tym obszarze. 

- Zarówno w analizie dynamicznej zagadnień ludnościowych jak i analizie struktury wykorzystano informacje z 

bieżącej ewidencji statystycznej ludności gminy (baza danych UM Niemodlin, Baza Danych Lokalnych GUS) 

oraz prognozie demograficznej dla Gminy opracowanej przez GUS do 2030 roku. 

 

Tabela 2. Liczba stałych mieszkańców wg. miejscowości w latach 2010-2016. 

L.p

. Miejscowość 

Lata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.  Brzęczkowice 
64 63 63 63 63 63 59 

2.  Gościejowice 
282 278 275 279 278 274 268 

3.  
Gościejowice - Gościejowice 

Małe 
43 43 43 43 44 46 46 

4.  Góra 
125 124 125 123 124 123 126 

5.  Góra - Mała Góra 
23 21 21 21 21 22 20 

6.  Grabin 
633 636 624 614 612 611 603 

7.  Gracze 
1528 1531 1532 1519 1509 1495 1489 

8.  Grodziec 
203 212 210 210 215 210 213 

9.  Grodziec Drugi 
146 143 142 144 146 145 140 

10.  Jaczowice 
142 145 147 150 146 144 145 

11.  Jakubowice 
140 146 152 159 157 159 158 

12.  Krasna Góra 
303 300 302 294 292 291 291 

13.  Lipno 
202 202 213 220 228 235 237 

14.  Magnuszowice 
342 337 334 337 346 350 345 

15.  Magnuszowiczki 
98 100 103 104 103 106 104 

16.  Michałówek 
139 143 142 133 134 136 133 



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

136 
 

17.  Molestowice 
115 110 108 108 112 114 114 

18.  Piotrowa 
177 182 184 183 185 182 170 

19.  Radoszowice 
319 313 327 322 321 326 325 

20.  Rogi 
194 185 189 177 179 178 176 

21.  Roszkowice 
151 151 150 147 152 151 153 

22.  Rutki 
75 75 74 73 73 73 73 

23.  Rzędziwojowice 
246 243 239 226 219 221 217 

24.  Sady 
230 234 241 251 255 261 280 

25.  Sarny Wielkie 
160 157 149 142 142 139 133 

26.  Sosnówka 
118 119 121 122 127 133 130 

27.  Szydłowiec Śląski 
132 130 127 126 129 129 128 

28.  Tarnica 
112 114 119 117 118 115 111 

29.  Tłustoręby 
144 140 139 149 149 143 145 

30.  Wydrowice 
243 244 244 245 247 250 247 

31.  Niemodlin 
6619 6569 6496 6408 6328 6252 6215 

32.  RAZEM 
13448 13390 13335 13209 13154 13077 12994 

 

Jak wynika z zestawień następuje trwały spadek liczby ludności, przy czy jest on większy w mieście niż na 

terenie niektórych wsi. Natomiast we wsiach Lipno i  Sady  nastąpił wzrost liczby mieszkańców, wiązało się to z małą 

podażą terenów budowlanych w mieście oraz wysoką ceną terenów pod zabudowę mieście w porównaniu ze wsią. 

Pomimo zmniejszenia liczby ludności w mieście i na terenach wiejskich wystąpiło zjawisko lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej na sąsiadujących z miastem wsiach (suburbanizacja) , co złagodziło skutki wyludnienia tychże wsi. 

Liczba ludności gminy na przestrzeni ostatnich 10 lat spadła o prawie 454 mieszkańców. Największy spadek 

obserwuje się w Niemodlinie 404 osoby, w Graczach 39 osób, co świadczyć może o niewykorzystaniu 

istniejącego potencjału dwóch najważniejszych ośrodków w gminie. 

 

Tabela  3. Przyrost naturalny gminie 

Lata 

Przyrost 

naturalny Wskaźnik 

2011 -2 -0,000147 

2012 16 0,001180 

2013 -48 -0,003560 

2014 9 -0,000668 

2015 -42 -0,003133 
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2016 -10 -0,000769 

 
 Sukcesywny spadek ogółu mieszkańców stanowi proces charakterystyczny dla obecnej sytuacji 

demograficznej kraju, związany ze zmniejszaniem się liczby urodzeń, przy jednoczesnym wydłużaniu się wieku życia 

ludności (tzw. społeczeństwo starzejące się). Następuje więc trwała tendencja zmniejszania liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, przy czym zmniejsza się nieznacznie liczba osób w wieku produkcyjnym oraz zwiększa znacznie 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Efekt ten może się nasilić w 

wyniku obniżenia od października 2017 roku wieku emerytalnego i masowego odchodzenia ludności na emeryturę. 

Liczba ludności w gminie nie wynika wyłącznie z przyrostu naturalnego, ale także z migracji. W związku z 

powyższym zanalizowano dane dotyczące migracji ludności, które przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 4. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w latach 2011-2016 
17

 

     `  

Lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

zagraniczne       

 -1 -24 -23 -20 0 -1 

wewnętrzne -47 -14 -35 -30 1 -19 

SUMA -48 -38 -58 -50 1 -20 

Wskaźnik -0,00358 -0,002849 -0,0043 -0,0038 0,000076 0,00153 

                                                 
17
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Saldo migracji w gminie ma tendencję ujemną co oznacza większą liczbę osób wymeldowujących się z gminy, niż 

dokonujących na jej terenie zameldowania. Jedynie w 2012 roku miało saldo dodatnie, następnie się zmniejszyło do 

minus 20. Świadczy to o braku czynników mogących zatrzymać mieszkańców na terenie Gminy. 

W 2017 roku GUS udostępniło prognozę demograficzną dla gmin do 2030 roku, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Prognoza demograficzna dla gminy Niemodlin na lata 2017-2030 opracowana przez GUS 

 Rok 
Ludność,         stan 

w dniu 31 XII 

Ruch naturalny 
Migracje wewnętrzne na pobyt 

stały 

Migracje zagraniczne na 

pobyt stały 

 

 Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Saldo Imigracja Emigracja  

 2017 13 296 113 122 141 175 -34 4 19  

 2018 13 236 111 122 139 173 -34 4 19  

 2019 13 173 108 123 138 171 -33 4 19  

 2020 13 108 105 123 136 169 -33 5 19  

 2021 13 041 102 123 134 166 -32 5 19  

 2022 12 971 99 123 132 164 -32 5 19  

 2023 12 898 96 124 130 161 -31 5 19  

 2024 12 819 93 127 128 159 -31 5 19  

 2025 12 741 91 124 125 156 -31 5 19  

 2026 12 659 88 126 124 154 -30 5 19  

 2027 12 574 86 128 123 152 -29 5 19  

 2028 12 487 84 128 120 150 -30 6 19  

 2029 12 400 83 128 119 148 -29 6 19  
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 2030 12 310 81 130 118 146 -28 6 19  

             

 Z prognozy wynika, iż nastąpi nieznaczny trwały spadek ludności w Gminie Niemodlin, wpływ na te zjawiska 

będzie miało ujemne saldo migracji oraz ujemny przyrost naturalny. Większe znaczenie będzie miała emigracja 

wewnętrzna spowodowana odpływem części zwłaszcza młodej ludności do większych ośrodków, co jest 

charakterystyczne dla mniejszych miast i obszarów wiejskich nie oferujących zwłaszcza miejsc pracy dostosowanych 

do kwalifikacji zawodowych i  potencjału. 

 

Wyniki prognozy demograficznej na lata 2017-2049 opracowanie własne. 
 W celu pełnego zanalizowania prognozy demograficznej mieszkańców Gminy przeprowadzono tzw. analizę 

wskaźnikową. Odstąpiono od wykonania prognozy metodą kohortową, która to obarczona jest dużym błędem ze 

względu na badanie zjawisk demograficznych wyłącznie pod kątem przyrostu naturalnego.   

W zastosowanej metodzie poddano wskaźnik przyrostu naturalnego i migracji w latach 2011-2016. Metoda 

wskaźnikowa w odróżnieniu od kohortowej polega na uwzględnieniu zmian demograficznych wynikających nie tylko 

z przyrostu naturalnego ale także migracji, co w odniesieniu do Gminy Niemodlin ma istotne znaczenie. 

Zsumowano  dane zawarte w tabelach 11 i 12 według lat, a następnie wybrano następnie wartość minimalną, 

maksymalną i wyliczono średnią dla wszystkich danych. Na tej podstawie wskazano 3 warianty prognozy 

demograficznej. 

Tabela 6. Charakterystyczne wartości wskaźników.
18

 

   

 
Wartość min. -0,00786 

 
Wartość max. 0,000761 

 
Wartość średnia. -0,0033367 

                                                 
18
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Tabela 7. Prognoza ludności metodą wskaźnikową. 

 
Warint min. 

 
Wariant max. 

 
Wariant średni 

 

Lata Saldo Liczba ludności Saldo Liczba ludności Saldo Liczba ludności 

2016 - 12994 - 12994 - 12994 

2017 -102 12892 10 13004 -43 12951 

2018 -101 12791 10 13014 -43 12907 

2019 -101 12690 10 13024 -43 12864 

2020 -100 12590 10 13034 -43 12821 

2021 -99 12491 10 13044 -43 12779 

2022 -98 12393 10 13053 -43 12736 

2023 -97 12296 10 13063 -42 12694 

2024 -97 12199 10 13073 -42 12651 

2025 -96 12103 10 13083 -42 12609 

2026 -95 12008 10 13093 -42 12567 

2027 -94 11914 10 13103 -42 12525 

2028 -94 11820 10 13113 -42 12483 

2029 -93 11727 10 13123 -42 12442 

2030 -92 11635 10 13133 -42 12400 

2031 -91 11543 10 13143 -41 12359 

2032 -91 11453 10 13153 -41 12317 

2033 -90 11363 10 13163 -41 12276 

2034 -89 11273 10 13173 -41 12235 

2035 -89 11185 10 13183 -41 12195 

2036 -88 11097 10 13193 -41 12154 

2037 -87 11010 10 13203 -41 12113 

2038 -87 10923 10 13213 -40 12073 

2039 -86 10837 10 13223 -40 12033 

2040 -85 10752 10 13233 -40 11992 

2041 -85 10668 10 13243 -40 11952 

2042 -84 10584 10 13254 -40 11913 

2043 -83 10501 10 13264 -40 11873 
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2044 -83 10418 10 13274 -40 11833 

2045 -82 10336 10 13284 -39 11794 

2046 -81 10255 10 13294 -39 11754 

 81  10  -39 11715 

2047  10174  13304   

2048 81 10993 10 13314 -39 11676 

2049 81 10012 10 13324 -39 11637 

 

Udział ludności miasta Niemodlina w stosunku do ogółu ludności wynosi ok. 47 %, zatem przewiduje się że w 

mieście o ile nie zajdą inne korzystne okoliczności demograficzne tj. przede wszystkim dodatni wskaźnik migracji 

nastąpi zmniejszenie liczby ludności do poziomu ok. 637 osób., w gminie 1357 osób 

Prognozowana liczba ludności wyliczona przy pomocy metody wskaźnikowej daje dane uwzględniające zarówno 

obserwowane w ostatnich latach saldo migracji, a także wskaźniki przyrostu naturalnego. Przeprowadzona analiza 

wskaźnikowa zarówno dla wariantów minimalnego i uśrednionego wskazuje, iż w 2046 r. liczba ludności w gminie 

zmaleje. 

W porównaniu z wartością początkową tj. liczby ludności w 2016 roku, tj. 12 994 osób, jedynie w wariancie 

maksymalnym nastąpi wzrost ludności o ok. 10 osób rocznie, docelowo o 1000 osób więcej, niż w roku 2016.  

 Na podstawie przedstawionych danych demograficznych także przez GUS do roku 2030, można stwierdzić, iż 

w gminie Niemodlin w okresie perspektywistycznym, podobnie jak w Województwie Opolskim i Powiecie Opolskim, 

będzie następował powolny spadek liczby  ludności. Do dalszych analiz przyjęto wariant średni tj. nieznaczny spadek 

liczby ludności. Wariant ten jest porównywalny z danymi GUS na 2030 rok, a różnica wynika z odmiennych danych 

dot.  liczby początkowej ludności według GUS oraz według UM w Niemodlinie. 

 Wobec postępującego procesu przemieszczania się licznych wiekowo grup osób obecnie zdolnych do pracy, 

do grupy osób z wieku poprodukcyjnego (emerytalnego) należy spodziewać się nasilenia problemów społecznych, 

związanych ze starzeniem się populacji. Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030 sporządzona przez GUS dla 

terenu całego kraju, wskazuje przede wszystkim na silny rozwój głównych aglomeracji miejskich wraz z przyległymi 

obszarami. Będą one w dalszym ciągu przyciągać ludność z obszarów bardziej peryferyjnych. Jednocześnie należy się 

spodziewać kontynuacji procesu suburbanizacji, który będzie prowadził do powiększania się obszarów 

poszczególnych aglomeracji i znaczącego wzrostu ludności w gminach przyległych do wielkich miast. Do takich gmin 

nie należy Niemodlin zatem należy się spodziewać trwałego odpływu zwłaszcza młodych ludzi poza teren Gminy, co 

spowoduje stopniowe starzenie się społeczeństwa.  

W gminie Niemodlin występują trendy demograficzne, charakterystyczne dla powiatu i Województwa Opolskiego, 

takie jak:  

 spadek liczby ludności ogółem, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym i zmniejszeniu liczby ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. 

 ujemny przyrost naturalny,  

 wysoki wskaźnik migracji, 

 nadumieralność mężczyzn.   

Negatywne trendy demograficzne tj. starzenie się społeczeństwa stanowią zagrożenie dla przyszłego rozwoju 

społeczno-ekonomicznego i wymagają prowadzenia aktywnej oraz racjonalnej polityki przestrzennej, skupiającej 

potencjał ludnościowy i gospodarczy.  

 

4. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI KOMUNIKACYJNEJ I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ A TAKŻE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ , SŁUŻĄCYCH 

REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.  
 Kreowanie i stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki stanowi jeden z głównych celów działalności 

samorządu terytorialnego, w tym prowadzonej przez niego polityki przestrzennej. Kluczowe znaczenie dla tego 

rozwoju mają możliwości samorządu w zakresie działalności inwestycyjnej. Największy udział w inwestycjach 

poziomu lokalnego (gminnego) mają inwestycje komunalne, które tworzą warunki dla wzrostu konkurencyjności 

gminy oraz poprawy jakości realizowanych usług komunalnych i społecznych. 
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Finanse gminy stanowią podstawę realizacji jej zadań publicznych i rozstrzygają o warunkach gospodarczego rozwoju 

lokalnego. O rozmiarach działalności inwestycyjnej decydują ponadto koszty realizacji bieżących zadań, a także 

dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. 

Ocena możliwości inwestycyjnych samorządu prowadzi do analizy poziomu samofinansowania. Wskaźnik 

samofinansowania (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych) obrazuje, w 

jakim stopniu gmina finansuje inwestycje środkami własnymi. 

Wykresy  przedstawiają porównanie dochodów Gminy z wydatkami w 2015 roku oraz strukturę wydatków i 

dochodów w latach 2013-2015. 
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Tabela 8. Struktura dochodów i wydatków Gminy w latach 2013-2015
19
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 Jak widać z zestawienia wydatki inwestycyjne od 2015 roku znacznie się zmniejszyły w porównaniu do lat 

ubiegłych zwłaszcza do roku 2014, gdzie stanowiły one 11,3% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe inwestycyjne 

wynosiły w 2015 roku 1,3 mln złotych, gdy wydatki bieżące wynoszą 38,5 mln zł.  

Przy realizacji zadań z zakresu infrastruktury gmina korzystała i korzysta nadal z dofinansowań z funduszy unijnych, 

a także innych dotacji i źródeł pomocowych. Brak środków pomocowych może spowodować znaczne obniżenie 

wydatków na Inwestycje, a tym samym spowolnienie rozwoju Gminy. 

W 2015 i 2016 roku Gmina nie uzyskała środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów 

unijnych.  Wyznaczone w planach miejscowych tereny budowlane będą generować znaczne  nakłady na wykonanie 

infrastruktury stanowiącej zadania własne Gminy, zatem nowe tereny zabudowy winny być wyznaczone na terenach o 

wykszatłconej lub nie w pełni wykszatłconej strukturze funkcjonalno - przestrzennej. 

 

5. OKREŚLENIE MAKSYMALNEGO W SKALI GMINY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ 

ZABUDOWĘ - WYRAŻONE W ILOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ZABUDOWY, W PODZIALE 

NA FUNKCJE ZABUDOWY. 
 

Tabela 9. Wskaźniki przyjęte do obliczeń 

Liczba osób na mieszkanie w stanie istniejącym 2,9 

Liczba osób na mieszkanie prognozowana 2,3 

Pow. użytkowa mieszkania w stanie istniejącym 75,7 
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Pow. użytkowa mieszkania  prognozowana  140m
2
 dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 85m
2
 dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

Pow. działki budowlanej o funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

1000 m
2 

Gęstość zaludnienia netto istniejąca ; prognozowana 73osoby /ha; 85 osób /ha 

 

Prognozowana pow. działki budowlanej o funkcji 

usługowej/Powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej  

 

1500m
2
/250m

2 

Prognozowana pow. działki budowlanej o funkcji 

produkcyjnej/ Powierzchnia użytkowa zabudowy 

usługowej 

 

5000m
2
/800m

2 

 

Tabela 10 Średnia powierzchnia użytkowa 1 mieszkania dla powiatu opolskiego wg. GUS BDL  

 

    Mieszkania     
Powierzchnia 

użytkowa 
    

  
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1609073 

Niemodlin 

(3) 33 23 16 5 647 3 927 2 397 

 

Przyjęto średnią pow. użytkową mieszkania w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 140m
2
. 

 

Biorąc pod uwagę strukturę przestrzenną miasta Niemodlina dominacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zapotrzebowanie na nową zabudowę wyznaczono jak dla obszarów wiejskich. 

Przyjęto następującą strukturę terenów dla innych funkcji niż mieszkaniowa 

 Zabudowa usługowa - 20%  

 Zabudowa produkcyjna – 20% 

 Zabudowa w zakresie lokalizacji urządzeń z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW – nie może 

przekraczać chłonności obszarów  

 Istniejąca wielkość zaludnienia – Gmina 12 994 osób, miasto 6215 osób 

 Przewidywana wielkość zaludnienia  do 2049 roku – 11 637 osób, w tym mieście 546 osoby. 

Spadek zaludnienia w gminie o ok. 1357 w tym w mieście o ok. 546 osób 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę będzie zatem wynikać nie z przyrostu naturalnego, lecz rozgęszczania 

zabudowy i tendencji zmierzających do  poprawy warunków mieszkaniowych. 

 Na koniec okresu objętego prognozą chcemy uzyskać wskaźnik średniej liczby osób na mieszkania 

wynoszący 2,3 . 

 

Gmina Niemodlin -ile osób pozostanie w istniejących mieszkaniach po ich rozgęszczeniu? 

Ilość mieszkań istniejących wg danych GUS z 2016r. – 4517. 

Obliczenie liczby osób w mieszkaniach po ich rozgęszczeniu – 4517 x 2,3 =10 389 osób. 

Dla ilu osób trzeba przewidzieć nowe mieszkania (tylko dla osób rozgęszczanych, z uwzględnieniem spadku, gdyż 

nowych osób nie przewiduje się). 
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11637 – 10389 = 1248 osoby. 

Miasto  Niemodlin - ile osób pozostanie w istniejących mieszkaniach po ich rozgęszczeniu? 

Ilość mieszkań istniejących wg danych GUS z 2016r. – 2356. 

Obliczenie liczby osób w mieszkaniach po ich rozgęszczeniu – 2356 x 2,3 =5418 osób. 

Dla ilu osób trzeba przewidzieć nowe mieszkania (tylko dla osób rozgęszczanych,  z uwzględnieniem spadku, gdyż 

nowych osób  nie przewiduje się). 

6215 – 5418 - 546= 251 osób 

 

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZABUDOWĘ NETTO WYRAŻONĄ W POW. UŻYTKOWEJ 

 Zabudowa mieszkaniowa (M) - jaka jest maksymalna wielkość zapotrzebowania na nowe mieszkania? –

1248: 2,3 = 543 mieszkania z tego 66 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej wyznaczonej w mpzp miasta o 

łącznej pow. użytkowej 66  x 85m2= 5610 m2;  543 – 66 = 477 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej ; 477 x 

140m2 = 66 780 m2 pow. użytkowej nowych mieszkań 

Zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy opizp  określając zapotrzebowanie na nową zabudowę bierze się pod 

uwagę niepewność procesów rozwojowych wydarzającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w 

stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.  Zatem zakłada się zapotrzebowanie na nową zabudowę  

66 780 x 1,3 = 86 814 m
2
 pow. użytkowej. 

Do dalszych obliczeń oraz analiz posłużono się zapotrzebowaniem dla całej gminy tj. łącznie miasta i 

obszarów wiejskich. 

 Zabudowa usługowa (U) - dla zabudowy usługowej i produkcyjnej przyjęto zapotrzebowanie w wysokości 

20 % zabudowy mieszkaniowej tj. 17 362 m
2
 pow. użytkowej usług oraz zabudowy produkcyjnej.  

 Zabudowa produkcyjna i usługowa (PR, P, U) . dla zabudowy usługowej i produkcyjnej przyjęto 

zapotrzebowanie w wysokości 20 % zabudowy mieszkaniowej tj. 17 362 m
2
 pow. użytkowej  

 Zabudowa w zakresie infrastruktury (I) - zapotrzebowanie na nową zabudowę wyznaczono dla rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Gościejowicach zgodnie z Koncepcją programową gospodarki ściekowej terenie 

miasta i gminy Niemodlin. Pozostałe potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej  nie dotyczą 

inwestycji wymagających wyodrębniania nowych obszarów, gdyż w szczególności dotyczą sieci uzbrojenia 

terenu. 

 Zabudowa w zakresie lokalizacji urządzeń z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW (EP) 
przyjęto, iż globalnie zapotrzebowanie na tę zabudowę jest wysokie, niemniej w poszczególnych gminach i 

obszarach zabudowa ta powinna być lokalizowana z przyjęciem następujących kryteriów: lokalizacja na 

gruntach rolnych nieosłoniętych z dużą ekspozycją słońca i niskich klasach bonitacyjnych, bliskość sieci 

elektroenergetycznych średnich napięć, W Gminie Niemodlin brak jest obszarów, które spełniają kryteria dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych zgodnie z wymaganiami  ustawy z  dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. Nr. 961 z ze zm.), zatem przewiduje się lokalizację farm 

fotowoltaicznych. Wobec powyższych ograniczeń przyjęto, iż  zapotrzebowanie na takie tereny nie może 

przekraczać potencjalnej jego chłonności i może wynieść max. ok. 204,54 ha pow. zabudowy. Dla 

powyższych terenów nie szacuje się powierzchni użytkowej, która to nie ma zastosowania do zespołów paneli 

fotowoltaicznych. 
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OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZABUDOWĘ BRUTTO  WYRAŻONĄ W POW. UŻYTKOWEJ 

Przyjęto na podstawie analiz przestrzennych oraz dostępnych publikacji iż wielkość zapotrzebowania na tereny 

z innymi funkcjami innymi niż mieszkaniowa w stosunku do całkowitej powierzchni terenów kształtuje się w 

Gminie Niemodlin na poziomie 20%, natomiast wskaźnik zapotrzebowania brutto wynosi 1,5 

Tabela 11. Zestawienie zbiorcze zapotrzebowanie na nową zabudowę netto/brutto. 

 M 

(m
2
) 

U 

(m
2
) 

P 

(m
2
) 

PR 

(m
2
) 

I 

(ha) 

EP 

(ha) 

Powierzchni

a użytkowa 

(m
2
) 

netto  

 

86 814 17 362 17 362 17 362 1,248 204,54 

 brutto 130 221 26 448 26 448 26 448 ------- -------- 

  

6. OSZACOWANIE CHŁONNOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE OBSZARÓW O W PEŁNI 

WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ W 

GRANICACH JEDNOSTKI OSADNICZEJ - ROZUMIANĄ JAKO MOŻLIWOŚĆ LOKALIZOWANIA 

NA TYCH OBSZARACH NOWEJ ZABUDOWY (WYRAŻONĄ W POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

ZABUDOWY, W PODZIALE NA FUNKCJE ZABUDOWY).  

 

Tabela 12. Bilans terenów wg rodzajów użytkowania – stan istniejący 

 Powierzchnia (ha) Udział (%)  

R 9618,1917 52,49531547  

Ls 5272,9886 28,77954699  

Ps 353,287244 1,928213317  

Ł 1064,268821 5,808693489  

S 39,4533 0,215332933  

Grunty zurbanizowane 1161,29785 6,338270112  

Wp 758,73382 4,141108067  

pozostałe 53,778665 0,293519621  

RAZEM 18322 100  

   

Udział terenów zurbanizowanych w całej powierzchni gminy jest niski  i wynosi 6,3%. Świadczy to o niskim 

stopniu urbanizacji i znacznych odległościach pomiędzy miejscowościami. Pomimo tego wsie gminy są w miarę 

zwarte i nie występuje zjawisko znacznego rozpraszania zabudowy.  
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Mapa przedstawia rozmieszczenie zabudowy w poszczególnych jednostkach osadniczych. 

 
Chłonność  położonych na terenie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej wyznaczono w oparciu o następujące 

zasady: 

Dla zabudowy mieszkaniowej oszacowano powierzchnię obszarów położonych w lukach istniejącej 

zabudowy, które mają dostęp do drogi utwardzonej oraz infrastruktury technicznej tj. sieci 

wodociągowej i elektroenergetycznej oraz społecznej tj. przedszkola, szkoły, świetlice, boiska 

sportowe oraz inne przestrzenie publiczne zagospodarowanie na potrzeby ogólnospołeczne. 

Oszacowano obszary które położone są w odległości nie większej niż ok. 50 m od najbliższego 

budynku lub 50 m od działki budowlanej w zależności od odległości budynku od działki.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe metodą graficzną przyjęto następujące założenia do obliczeń chłonności: 

1. Obliczenie powierzchni użytkowej dla zabudowy mieszkaniowej (MN). 
Przewiduje się że rozwój zabudowy mieszkaniowej skoncentrowany będzie w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Powierzchnię użytkową obliczono według wzoru: 

Pu= Pc/1000 x 140 m2 
Gdzie: Pc powierzchnia całkowita terenów w ha; 1000 m

2
 powierzchnia działki budowlanej, 140 m

2
 

–powierzchnia użytkowa mieszkania,  

1. Obliczenie powierzchni użytkowej dla zabudowy mieszkaniowej (MW). 
Powierzchnię użytkową obliczono według wzoru: 

Pu=(Pc netto x 80 osób na ha /2,9 osób na mieszkanie) x 85 m2 

Gdzie 0,8 współczynnik zmniejszający powierzchnię brutto na netto 

85 m2 – pow. mieszkania prognozowana 

80osób/ha – gęstość zaludnienia 
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2. Obliczenie powierzchni użytkowej dla zabudowy usługowej (U). 

Pu=Pc/1500 x 250  
Gdzie: Pc powierzchnia całkowita terenów w ha; 1500 m

2
 powierzchnia działki budowlanej o funkcji 

usługowej, 250 m
2
 – średnia powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej,  

3. Obliczenie powierzchni użytkowej dla zabudowy usług sportu powierzchnię tę określa 

się ze względu na otwarty charakter tych terenów w ha (US) . 

4. Obliczenie powierzchni użytkowej pod zabudowę produkcyjną (P, PR)  

Pu=Pc/5000 x 800  
Gdzie: Pc powierzchnia całkowita terenów w ha; 5000 m

2
 powierzchnia działki; 800 m

2
 – 

powierzchnia użytkowa zabudowy. 

5. Obliczenie powierzchni użytkowej pod zabudowę produkcyjną  w zakresie eksploatacji 

kopalin (PE) dla terenów tych powierzchnię tę określa się w ha ze względu na otwarty 

charakter tych terenów. 

6. Obliczenie zapotrzebowania dla zabudowy usługowej (U) dla wyznaczonych terenów 

zabudowy mieszkaniowej na wsi przyjęto że  20 % stanowić będzie zabudowa usługowa, 

w mieście : 
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Tabela 13 Oszacowanie chłonności, położonych na terenie obszarów o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej - rozumianą jako możliwość 

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy (wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w 

podziale na funkcje zabudowy).  
Przyjęto że powierzchnia  luk netto dla zabudowy wsi stanowi 80% zabudowy brutto , tj. 20 % przewidziana jest 

pod komunikację wewnętrzną oraz funkcje towarzyszące,  a dla zabudowy wielorodzinnej oraz mieszkalnej 

jednorodzinnej w mieście  stanowi 40% zabudowy brutto. W mieście uwzględniono faktyczną zabudowę 

usługową wyznaczoną w mpzp. 

 

Obręb 

M 

brutto/netto 

MW 

brutto/net

to 

P PR PE EP U US 

NIEMODLIN 10/6 4/2,4 0 0 0 0 10/8 1,3 

Brzęczkowice, 

 

1/0,8 0 0 0 0 0 0,08 0 

Gościejowice,  

Gościejowice Małe 

7,43/5,94 0 0 0 0 0 0,934 0 

Góra, Góra Mała 

 

3,7/2,96  0 0 0 0 16,5 0,296 0 

Grabin, 

 

4,5/3,6 0 0 0 0 0 0,36 0 

Gracze, 

 

9,5/7,6 0 0 2 0 32,54 0,76 0 

Grodziec, 

 

---------  0 0 0 0 2,58 ----------- 0 

Grodziec Drugi, 

 

3/2,4 0  0 0 0 0,24 0 

Jaczowice, 

 

3,1/2,48 0 0 0 0 0 0,24 0 

Jakubowice,  

 

1,7/1,36 0 0 0 0 36,28 0,13 0 

Krasna Góra,  

 

3,5/2,8 0 0 0 0 0,451 0,28 0 

Lipno,  

 

6/4,8 0 0 0 0 0 0,48 0 

Magnuszowice, 

 

1,3/1,04 0 0 2 0 0 0,10 0 

Magnuszowiczki, 

 

1,03/0,82 0 0 13 0 0 0,08 0 

Michałówek, 

 

0,24/0,192 0 0 0 00 0 0,019 0 

Molestowice, 

 

3,3/2,64 0 0 0 0 3,04 0,26 0 

Piotrowa,  

 

0,5/0,4 0 0 0 0 0 0,04 0 

Radoszowice, 

 

1,7/1,36 0 0 0 0 12,6 0,14 0 
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Rogi, 

 

2,4/1,92 0 0 0 0 9,194 0,19 0 

Roszkowice, 

 

1,61/1,29 0 0 5,7 0 6,9 0,29 0 

Rutki,  

 

3,2/2,56 0 0  0 56,5   

Rzędziwojowice, 

 

1,42/1,136 0 0 0 0 0 0,113 0 

Sady,  

 

------- 0 0 0 0 0  0 

Sarny Wielkie, 

 

1,6/1,28 0 0 0 0 0,041 0,13  

Sosnówka 1,5/1,2 0 0 0 0 0  0 

Szydłowiec Śląski,  4/3,2 0 0 0 0 34,81 0,32 0 

Tarnica, 

 

1,9/1,52 00 0 0 0 0 0,152 0 

Tłustoręby, 

 

5,6/4,48 0 0 0 0 0 0,45 0 

Wydrowice 

 

1,5/1,2 0 0 0 0 0 0,12 0 

RAZEM netto 

 

63,78 ha netto 

 

2,4 0 22,7 0 204,54 

 

16,00 1,3 

89 292 m2 8880 m2 0 36 320m2 0 ---- 26 666 m2 

 

------- 
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7. OSZACOWANIE CHŁONNOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY, OBSZARÓW 

PRZEZNACZONYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH POD ZABUDOWĘ, POŁOŻONYCH POZA 

OBSZARAMI O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNEJ W GRANICACH JEDNOSTKI OSADNICZEJ - ROZUMIANĄ JAKO 

MOŻLIWOŚĆ LOKALIZOWANIA NA TYCH OBSZARACH NOWEJ ZABUDOWY, WYRAŻONĄ W 

POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ZABUDOWY, W PODZIALE NA FUNKCJE ZABUDOWY.  
-  

Tabela 14. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L

.p

. 

Nazwa uchwały 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Niemodlin, obejmującego 

rejon ulicy Brzeskiej wraz przyległym terenem części wsi Szydłowiec Śląski, uchwalony uchwałą nr 

XLII/289/ Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 czerwca 1998 r. (dotyczy jedynie wsi Szydłowiec 

Śląski), 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w zakresie ustalenia nowego 

przeznaczenia terenów we wsiach: Gracze, Rogi, Grabin i Gościejowice, uchwalony uchwałą nr 

XXIX/176/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 kwietnia 1997 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin- części gruntów wsi: 

Wydrowice, Sady, Jakubowice, Krasna Góra, Gracze, Rutki, Molestowice, uchwalona uchwałą nr XII/97/99 

Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 września 1999 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w zakresie ustalenia 

nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Radoszowice, Krasna Góra, Jakubowice, Jaczowice, 

Rzędziwojowice, zatwierdzona uchwałą nr XXIX/177/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 kwietnia 

1997 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w zakresie ustalenia 

nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Grodziec i Rzędziwojowice, uchwalona uchwałą nr 

XXXIX/258/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 lutego 1998 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w zakresie ustalenia 

nowego przeznaczenia terenów we wsi Molestowice, uchwalona uchwałą nr XXX/186/97 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 19 czerwca 1997 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, polegająca na lokalizacji 

cmentarza, (wieś Rogi) uchwalona uchwałą nr XXX/189/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 

czerwca 1997 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin polegająca na 

przeznaczeniu działki rolniczej pod powiększenie terenu cmentarza we wsi Krasna Góra, uchwalona 

uchwałą nr XXX/187/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 czerwca 1997 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w zakresie ustalenia 

nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Sarny Wielkie, Gracze, Magnuszowice i Lipno, uchwalony 

uchwałą nr XXIX/178/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 kwietnia 1997 r., 

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  w zakresie MEW w 

Krasnej Górze, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/197/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 sierpnia 
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1997r., 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla linii elektroenergetycznej 110 kV uchwalony,  

uchwałą nr XXXIII/200/12 z dnia 29 listopada 2012r.(dotyczy wsi Gracze, Rzędziwojowice, 

Magnuszowice), 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na części gruntów 

w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec, uchwalony uchwałą nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej 

w Niemodlinie z dnia 29 września 2005 r., 

  Zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na 

części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec, uchwalona  uchwałą nr VI/19/2015 z 

dnia 27 stycznia 2015r., 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla linii elektroenergetycznej 400 kV uchwalony,  

uchwałą nr  LVI/363 dnia 10 kwietnia  2014r. (dotyczy wsi Sarny Wielkie i Magnuszowice), 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina, uchwalony uchwałą nr XVI/69/15 

Rady Miejskiej W Niemodlinie z dnia 29 września 2015 r., 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze, uchwalony uchwałą nr 

XXXIV/189/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r., 

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady, uchwalony uchwałą Nr 

XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Największymi obszarowo planami miejscowymi, w których wyznaczono obszary przeznaczone pod zabudowę 

położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 

jednostki osadniczej są mpzp dla miasta Niemodlin, wsi Sady, Michałówek Grodziec oraz wsi Gracze. Pozostałe 

plany od poz. 1 do poz. 10 mają charakter regulacyjny i dotyczą istniejącej zwartej zabudowy wsi, a zatem nie 

wyznaczają nowych terenów położonych poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej. Plany wymienione w poz. 11 i 14 dotyczą lokalizacji linii 

elektroenergetycznej i obejmują tereny położone poza obszarami zurbanizowanymi. 



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

153 
 

 

Tabela 15. Bilans terenów przeznaczonych pod nową zabudowę położonych poza obszarami o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej - 

rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni 

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy,  wynikający z obowiązujących mpzp. 

`Tereny przewidziane pod zabudowę 

inne niż wymienione w art. 10 ust. 5 

Powierzchnia Pc (ha) brutto /netto Szacunkowa chłonność terenu 

wyrażona w powierzchni użytkowej 

zabudowy – Pu (m
2
) 

MPZP MIASTA NIEMODLINA 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna  brutto(MN) 

Pu= Pc/1000 x 120 

25/15 

*brutto pomniejszone  o 40 % na inne 

funkcje 

18 000 

Zabudowa produkcyjna  brutto (P) 

Pu=Pc/5000 x 800  

38/26,6 

* brutto pomniejszone  o 30 % na inne 

funkcje 

42 560 

Zabudowa sportu i rekreacji (US) 1,3 ---------- 

Zabudowa usługowa (U) 

Pu=Pc/1500 x 250 

10/7 

* brutto pomniejszone  o 30 % na inne 

funkcje 

11 666 

MPZP SADY 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (MN) 

Pu= Pc/1000 x 120 

10/8 

*brutto pomniejszone  o 20 % na inne 

funkcje 

9600 

Zabudowa usługowa (U) 

Pu=Pc/1500 x 250  

1,5/1,2 

* brutto pomniejszone  o 30 % na inne 

funkcje 

2000 

MPZP GRODZIEC 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (MN) 

Pu= Pc/1000 x 120 

5/4 

*brutto pomniejszone  o 20 % na inne 

funkcje 

4800 

MPZP WSI GRACZE NIE WYZNACZONO TERENÓW POZA OBSZARAMI O W PEŁNI 

WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 
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Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę wyniesie Z=A-(B+C) 

Tabela 16. Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę z  chłonnością obszarów. 

 
Lp

. 

 M 
Tereny 

zabudowy 

mieszkaniow

ej 

U 
Tereny 

usługowe 

 

 

P 
Tereny 

produkcyjne 

 

US 
Tereny usług 

sportu 

 

PR 

Tereny 

zabudowy 

produkcyjnej 

w 

gospodarstwa

ch rolnych 

I 

Tereny 

infrastruktury 

EP 

Tereny 

lokalizacji 

urządzeń z 

odnawialnych 

źródeł energii o 

mocy powyżej 

100 kW 

 

1 

A 
Zapotrzebowanie na 

nową zabudowę 

130 221 26 448 26 448 1 162 26 448 6000 204,54 

2 B 
Chłonność obszarów 

o w pełni 

wykształconej 

zwartej strukturze 

funkcjonalno-

przestrzennej 

89 292 26 666 --------- ------------ 36 320 6000 204,54 

3 C 
Chłonność obszarów 

położonych poza 

obszarami o w pełni 

wykształconej 

zwartej strukturze 

funkcjonalno-

przestrzennej  

32 400 13 666 42 560 584 ------ 0 0 

 A-(B+C) 

 (m2 pow. użytkowej) 

8529 -13884 -16112 578 - 9872 0 0 

 A-(B+C) 

w (ha) 

60 -8 -10 0 -6 0 0 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia tabelarycznego założone maksymalne zapotrzebowanie w skali gminy 

na nową zabudowę  mieszkaniową jest większe niż suma terenów przewidzianych pod zabudowę w planach 

miejscowych oraz możliwych do zabudowy w jednostkach osadniczych.  
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