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I. WSTĘP  

1. PODSTAWY PRAWNE 

1) Uchwała nr XXIV/167/08 Rady Gminy w Niemodlinie z dnia 24 czerwca 2008 roku 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin,  

2) Uchwała Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr XXXIII/199/12  z dnia  29 listopada 

2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Niemodlin. 

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.  647 z późniejszymi zmianami), 

4) Prawo wodne – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r (DZ. U. z 2012r. poz. 145), 

5) 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), 

6) Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 

r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

7) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 

1227), 

8) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. 

U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568), 

9) Ustawa o odpadach z dnia  14 grudnia 2012 roku ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 

10) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. nr 72, poz. 747), 

11) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 92, 

poz. 880), 

12) Ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 

z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 718), 

13) Prawo geologiczne i górnicze – Ustawa z dnia  9 czerwca 2011 roku (Dz. U.  

nr 163 , poz. 981 z późniejszymi zmianami), 

14) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. 

z 1995 r. nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami), 

15) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 1996  r. 

nr 13,  poz. 74), 

16) 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 1999 r. nr 43, poz. 430 z późn. zm). 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin”. wykonywana jest ono w oparciu o zmianę studium uwarunkowań i kierunków 

http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/gdos/Ustawa.pdf
http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/gdos/Ustawa.pdf
http://www.mos.gov.pl/2strony_tematyczne/gdos/Ustawa.pdf
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zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin z  2011r.  roku z uwzględnieniem zmian 

zaistniałych w gminie. Zadaniem opracowania jest określenie istniejących uwarunkowań 

rozwoju oraz zasadniczych celów rozwoju gminy, które w zakresie kierunków i zasad realizacji 

wynikają z przyjętej polityki przestrzennej. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin, główny projektant mgr inż. arch. M. Mazurek, zatwierdzone uchwałą 

nr XL/277/98 Rady Gminy Niemodlin z dnia 23 kwietnia 1998 r., 

2) Zmiana studium opracowana przez dr. Inż. Romualda Pustelnika  zatwierdzona 

uchwałą nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 listopada 

2011roku. 

3) Wniosek złożony przez Inwestora celu publicznego – Energoprojekt Kraków w 

sprawie zmiany studium. 

4) Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 

Niemodlin, podjęta uchwałą nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 

24 czerwca 2008 r.  

5) Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Niemodlin na lata 2008-2012, 

podjęty uchwałą nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 

2008 r. 

6) Opracowanie ekofizjograficzne miasta Niemodlin, opracowane pod kierunkiem 

dr Krzysztofa Badory, Opole 2007 r., 

7) Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach 

administracyjnych, opracowane pod kierunkiem dr Krzysztofa Badory, Opole 2002 

r., 

8) Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 2009-2013, opracowany pod 

kierunkiem dr inż. Zbigniewa Jakubczyka i mgr inż. Arkadiusza Pietrzykowskiego, 

Niemodlin 2009, podjęty Uchwałą Nr XXXVIII/269/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia 28 kwietnia 2009 r., 

9) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015, 

Niemodlin 2008, podjęta Uchwałą Nr XXXII/213/2008 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 27 listopada 2008 r., 

10) Program Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2007-2013, załącznik do Uchwały 

Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 marca 2007 r., 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin w granicach 

administracyjnych, z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące 

miejscowe plany, zatwierdzony uchwałą nr XLVII/349/02 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 21 lutego 2002 r., 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar 

położony na części gruntów w obrębie ewidencyjnym wsi Michałówek i Grodziec, 

zatwierdzony uchwałą nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 

września 2005 r., 

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego 

w Niemodlinie w rejonie ulicy Chopina, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/200/97 

Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 sierpnia 1997 r., 
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14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta 

Niemodlina, zatwierdzony uchwałą nr XII/96/99 Rady Miejskiej w Niemodlinie z 

dnia 30 września 1999 r., 

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłej bazy K.P.G.R. 

Niemodlin w rejonie ulic Korfantego i Daszyńskiego w Niemodlinie, zatwierdzony 

uchwałą nr XXIX/179/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia z dnia 24 kwietnia 

1997 r., 

16) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie przy ulicy Reymonta, zatwierdzona 

uchwałą nr V/30/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 grudnia 1998 r., 

17) Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie, rejon ulic: Reymonta 

i Al. Wolności, zatwierdzona uchwałą nr V/29/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie z 

dnia 29 grudnia 1998 r., 

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście 

Niemodlin, obejmującego rejon ulicy Brzeskiej wraz przyległym terenem części wsi 

Szydłowiec Śląski, zatwierdzony uchwałą nr XLII/289/ Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 18 czerwca 1998 r., 

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę w 

Niemodlinie przy ul. Opolskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/198/97 Rady 

Miejskiej w Niemodlinie z dnia 7 sierpnia 1997 r., 

20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-

przemysłowych w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, zatwierdzony uchwałą nr 

XXII/131/96 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 1996 r., 

21) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w zakresie 

ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Gracze, Rogi, Grabin 

i Gościejowice, zatwierdzony uchwałą nr XXIX/176/97 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 24 kwietnia 1997 r., 

22) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin- 

części gruntów wsi: Wydrowice, Sady, Jakubowice, Krasna Góra, Gracze, Rutki, 

Molestowice, zatwierdzona uchwałą nr XXII/97/99 Rady Miejskiej w Niemodlinie z 

dnia 30 września 1999 r., 

23) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Radoszowice, 

Krasna Góra, zatwierdzona uchwałą nr XXIX/177/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia 24 kwietnia 1997 r., 

24) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Grodziec 

i Rzędziwojowice zatwierdzona uchwałą nr XXXIX/258/98 Rady Miejskiej 

w Niemodlinie z dnia 26 lutego 1998 r., 

25) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsi Molestowice, 

zatwierdzona uchwałą nr XXX/186/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 

czerwca 1997 r., 

26) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, 

polegająca na lokalizacji cmentarza, zatwierdzona uchwałą nr XXX/189/97 Rady 

Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 czerwca 1997 r., 
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27) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

polegająca na przeznaczeniu działki rolniczej pod powiększenie terenu cmentarza 

we wsi Krasna Góra, zatwierdzona uchwałą nr XXX/187/97 Rady Miejskiej w 

Niemodlinie z dnia 19 czerwca 1997 r., 

28) Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin, zatwierdzona uchwałą nr XXXIII/197/97 Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia 7 sierpnia 1997 r., 

29) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

w zakresie ustalenia nowego przeznaczenia terenów we wsiach: Sarny Wielkie, 

Gracze, Magnuszowice i Lipno, zatwierdzony uchwałą nr XXIX/178/97 Rady 

Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 kwietnia 1997 r., 

30) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin- 

część gruntów wsi: Krasna Góra, Grabin, Grodziec, Magnuszowice, Gościejowice, 

Roszkowice, Sosnówka, zatwierdzony uchwałą nr XIX/103/96 Rady Gminy 

Niemodlin z dnia 18 kwietnia 1996 r., 

31) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla linii 

elektroenergetycznej 100 kV uchwalony,  uchwałą nr XXXIII/200/ 12 a dnia 

29 listopada 2012r. 

32) Koncepcja programowa: Kanalizacja sanitarna miasta i gminy Niemodlin, 

projektant: mgr inż. M. Dziewanowska, sprawdzający: mgr inż. E. Surma, dyrektor 

techniczny: mgr inż. W. Dusza, Wrocław 06.1999 r. 

33) www.stat.gov.pl, Bank Danych Regionalnych, 2009 r. 

34) Materiały archiwalne Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY NIEMODLIN 

1. 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, 
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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. 

Rys.1. Położenie gminy Niemodlin1 

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 170,11 km2, z miastem 183,22 km2, co stanowi ok. 1% powierzchni 

powiatu opolskiego. W gminie znajduje się 27 sołectw. W skład gminy wchodzą następujące 

miejscowości:  

 Niemodlin, 

 Brzęczkowice, 

 Gościejowice, 

 Góra, 

 Grabin, 

 Gracze, 

 Grodziec, 

 Jaczowice, 

 Jakubowice,  

 Krasna Góra,  

 Lipno,  

 Magnuszowice, 

 Magnuszowiczki, 

 Michałówek, 

 Molestowice, 

 Piotrowa,  

 Radoszowice, 

 Rogi, 

 Roszkowice, 

 Rutki,  

 Rzędziwojowice, 

 Sady,  

 Sarny Wielkie, 

 Szydłowiec,  

 Tarnica, 

 Tłustoręby, 

 Wydrowice, 

 Sosnówka. 

                                                
1
 Źródło: Strona internetowa www.prawo.lex.pl 
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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 

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.2  

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, 

Grabin, Gracze, Michałówek i Roszkowice). Odprowadzanie ścieków w gminie Niemodlin 

odbywa się przez dwa systemy kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczaniem ścieków 

w Niemodlinie i Graczach. 

1.1 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ROZWOJU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCE 

Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA 

I UZBROJENIA TERENU 

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.  

Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne terenów mieszkaniowo-usługowych, 

przemysłowych, rekreacyjnych oraz sieci połączeń tych funkcji w okresie kierunkowym 

wymaga rewitalizacji dla zachowania walorów historyczno-kulturowych, modernizacji 

i rozbudowy, a także zagospodarowania nowych terenów, zarówno związanych z miejscem 

zamieszkania oraz pracy, jak i miejscem wypoczynku. Dotychczasowe uzbrojenie terenu jest 

niewystarczające, szczególnie w zakresie odprowadzenia ścieków. Brak kanalizacji, 

za wyjątkiem sieci w Niemodlinie, Gościejowicach i częściowo w Graczach, jest podstawowym 

problemem do  rozwiązania w okresie kierunkowym. Do roku 2015 zostanie skanalizowany 

cały obszar aglomeracji niemodlińskiej, obejmujący miejscowości : Niemodlin, Gościejowice, 

Wydrowice, Piotrowa. Kanalizacja pozostałego obszaru gminy Niemodlin prowadzona będzie 

systemem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Dotychczasowe zaopatrzenie w wodę jest wystarczające, natomiast w okresie 

kierunkowym konieczny będzie rozwój systemu zaopatrzenia w wodę ze względu 

na sukcesywnie podnoszący się standard życia mieszkańców.  

Ochrona powietrza wymaga w okresie kierunkowym rozwoju sieci gazowej dla celów 

grzewczych. Sieć energetyczna niskiego i średniego napięcia jest obecnie wystarczająca, 

                                                
2
 Źródło: strona internetowa www.niemodlin.pl 
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natomiast w okresie kierunkowym wymagać będzie rozbudowy i skablowania ze względu 

na rozwój nowych terenów inwestycyjnych. 

 

2. 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”. 

Wszystkie te zależności zostaną omówione w dalszych punktach rozdziału 

II: „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego”.  

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.  

2.1 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ROZWOJU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCEGO Z OBECNEGO 

ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

Dotychczasowy stan ładu przestrzennego w gminie Niemodlin w okresie kierunkowym 

wymaga przekształceń związanych z rozbudową mieszkalnictwa, szczególnie 

jednorodzinnego na terenach o funkcji mieszkaniowej, a nie tylko o funkcji mieszkaniowo-

rolniczej.  

Poprawa ładu przestrzennego wymaga uwzględnienia wielofunkcyjnego rozwoju, 

szczególnie w aspekcie szeroko pojętych usług. Zachowanie tożsamości kulturowej i ochrona 

wartości historycznych, zarówno obiektów jak i układów urbanistycznych, wymaga 

rewaloryzacji i rewitalizacji z ograniczeniem tzw. nowej zabudowy plombowej w otoczeniu 

i sąsiedztwie obiektów historycznych na terenach wiejskich i w mieście Niemodlinie. 

Kształtowanie nowej zabudowy w powiązaniu z istniejącymi obiektami powinno być w okresie 

kierunkowym oparte na konkursach architektoniczno-urbanistycznych, które będą stanowić 
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podstawę dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu 

poprawy stanu ładu przestrzennego i jego ochrony. Obecnie takie konkursy były 

organizowane np. w Opolu z inicjatywy Architekta Miasta. 

 

 

 

3. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ORAZ 

WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO 

3.1 STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

3.1.1 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. 

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: 

 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 wyniesieniami 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. 

 Dolina Ścinawy Niemodlińskiej – jest to stosunkowo szeroka, jak na wielkość 

rzeki, płaska w dnie dolina o niewielkich deniwelacjach terenu w części 

przykorytowej 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. 

 Wał Niemodliński – jest to szeroki do 10 km, wyniesiony w stosunku 

do przyległych dolin o ok. 30-60 m wał, zbudowany z przedplejstoceńskich 

piasków i żwirów oraz nałożonych plejstoceńskich kemów, ozów i utworów 

moreny dennej, powstałych w wyniku wytopienia się lodowca odrzańskiego. 
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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. 

Rys. 2 Zarys struktury rzeźby gminy Niemodlin i terenów przyległych
3
 

 

                                                
3
 Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str. 6-7 
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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 zdenudowanych wysoczyzn. 

 

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 pozadolinnych, 

 tereny stromych krawędzi denudacyjnych rzek,  

 tereny stromych stoków wydm, ozów i kemów, 

 tereny stoków z rumoszami i glinami deluwialnymi.4 

 

                                                
4
 Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str.6-9 
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 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. 

 

3.1.2 Surowce naturalne 5 

Złoża występujące na terenie gminy Niemodlin: 
 

 Niemodlin II 
- kopalina: surowce ilaste ceramiki budowlanej, ił i piasek schudzający, 
- eksploatacja zaniechana w 1993 r. 

 

 Gracze w sołectwie Sarny Wielkie 
- kopalina: złoże kruszywa naturalnego: piasek ze żwirem, 
- udokumentowane zasoby geologiczne, 
- nieeksploatowane. 
 

 Niemodlin - Wesele I pole wschodnie, Wesele I pole zachodnie ) 
- kopalina: surowce ilaste ceramiki budowlanej, 
- eksploatowane. 

 

 Gracze pole I-  eksploatowane w granicach obszaru górniczego Gracze II 
- kopalina: kamienie drogowe i budowlane, bazalt, 
- złoże zagospodarowane, znajduje się w obszarze i na terenie górniczym Gracze II. 
 

 Ameryka 
- kopalina: bazalt, 
- położenie złoża: Rutki, 
- nieeksploatowane. 
 

 Molestowice  
- kopalina: złoże kruszywa naturalnego  
- położenie  złoża: Molestowice 
- nieeksploatowane. 
 

3.1.3 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 

                                                
5
 Źródło: - Państwowy Instytut Geologiczny, Bazy danych PIG,  www.pgi.gov.pl, data: 01.2010 r., 

               - Wojewódzkie archiwum geologiczne, 2009 r. 
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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/km2, 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/km2. 

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/km2. 

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). 

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. 6 

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. 

3.1.4 Wody podziemne 

Gmina Niemodlin położona jest w opolskim regionie hydrogeologicznym z głównymi 

poziomami wód podziemnych w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Poniżej występują wody 

                                                
6
 Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str.18,20,22 
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szczelinowo – porowe w utworach górno kredowych, przy czym najważniejszy poziom górno 

kredowy – cenomański nie jest eksploatowany.7 

Ogółem na terenie miasta i gminy Niemodlin eksploatowanych jest 18 ujęć wód 

podziemnych, w tym przeważającą większość stanowią ujęcia wód z utworów 

czwartorzędowych – 15 ujęć. 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 studzien na wysoczyźnie są na ogół niewielkie 

i wynoszą kilkanaście m3/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 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 zailonych. 

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. 

                                                
7
 Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str.14 
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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 m2/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 studzien wynoszą od 2,5 do 21,0 m3/h.8 

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 m3 /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. 9 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 Grabinie10 

Prowincja sudecka 

Region blok przedsudecki 

Wiek ujmowanego poziomu wodonośnego Kreda, Prekambr 

                                                
8
 Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin”, Opole 1998, 

str.19-21 
9
 Źródło: „Wody geotermalne w powiecie nyskim” Zakład Energii Odnawialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

10
 Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny www.mineralne.pgi.gov.pl. 



Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

25 

 

Główne typy wód szczawa, krzemowa, termalna 

Liczba czynnych obiektów/źródeł 0 

Stan złoża nieeksploatowane 

Sposób użytkowania wód nieużytkowana 

Uwagi Planuje się podjęcie działań zmierzających do 

wykorzystania zagazowanych, 

wysokozmineralizowanych szczaw termalnych 

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 obszarze Gminy Niemodlin  nie występuje  teren strefy ochronnej ujęcia wody 

we Wrocławiu, ( poprzednio ustanowiony Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr 

RLSgwI 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r.), obecnie teren ochrony ujęcia wody określony jest 

na podstawie Rozporządzenia Dyrektora RZGW nr 1/2013r.  z dnia 4 lutego 20013r. 

 

 Tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej na stacjach uzdatniania wody wygasły z 
dniem  31 grudnia 2012r. 
 

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące stacje uzdatniania wody: 
SUW Grabin ( nieksploatowany ), 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.  

 

3.1.5 Retencja wodna 

Na obszarze gminy nie występują zbiorniki retencyjne. 

3.1.6 Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami 

(Klimat 1986, Atlas 1997): 

 średnia temperatura roczna  8,5 0C, 

 średnia temperatura stycznia   -1,5 0C, 

 średnia temperatura kwietnia  8,0 0C, 

 średnia temperatura czerwca  18,0 0C, 

 średnia temperatura października 9,0 0C, 

 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/m2, 

 stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery – 41%, 
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 promieniowanie w półroczu ciepłym – 2800 – 2900 - MJ/m2, 

 promieniowanie w półroczu chłodnym – do 820 MJ/m2, 

 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,  

 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. 11 

                                                
11

 Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str.17-18 
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3.1.7 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, 

 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. 
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Rys.3. Kompleksy przydatności rolniczej gleb gminy Niemodlin. Źródło: „Opracowanie 

ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002 

 
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. 

 

Procentowy udział gleb różnych klas gruntów ornych na terenie gminy oraz 

w poszczególnych sołectwach przedstawiają ryciny: 

 

Rys. 4. Procentowy udział gleb poszczególnych klas na terenie gminy Niemodlin. Źródło: „Opracowanie 

ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str. 24 

 
 

 

Rys. 5. Klasy gleb gruntów ornych sołectw gminy Niemodlin. Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin z wyłączeniem miasta 

w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str. 24 
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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. Łącznie gleby najlepsze (chronione klas I-III) zajmują 13,4% powierzchni 

wszystkich gruntów ornych i zajmują więcej niż 10% terenów gleb ornych w sołectwach 

Gościejowice, Grabin, Krasna Góra, Magnuszowice, Michałówek, Molestowice, Radoszowice, 

Rzędziwojowice, Szydłowiec, Tarnica, Sarny Wielkie. Największy odsetek zajmują w Sarnach 

Wielkich – 55,6%, Radoszowicach – 36,6 %, Molestowicach  - 33,0 %, Gościejowicach – 

26,9% i Krasnej Górze – 21,0%. 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. Wśród 

tych pięciu sołectw 3 zlokalizowane są w dolinie Nysy Kłodzkiej, a jedna częściowo w dolinie 

Ścinawy Niemodlińskiej. Oznacza to, że jednymi z najcenniejszych gruntów na terenie gminy 

są mady dolin rzecznych. 

Biorąc pod uwagę powierzchnię gleb w poszczególnych sołectwach istotne znaczenie 

funkcja rolnicza ma również w Grabinie, Graczach, 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. 

 

Rys. 6. Procentowy udział gleb różnych klas na terenie gminy Niemodlin. Źródło: „Opracowanie 

ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str. 25 
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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.  Wartość wskaźnika rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej dla poszczególnych sołectw gminy przedstawia rycina 5. 

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. 

 

 

 

Rys. 7. Wartość wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla sołectw gminy Niemodlin. 

Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str. 26 
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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.12 

3.1.8 Lasy 

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 zajmuja powierzchnię 5204 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. 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. 

Do gminy Niemodlin należą lasy i zadrzewienia pokrywające około 1/4 jej powierzchni. 

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.13
 

                                                
12

 Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str. 22-26 
13

 Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 2009-2013, Niemodlin 2009,str.20 
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3.2 WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH 

Wielkość i jakość zasobów wodnych na terenie gminy została omówiona w rozdziale 3.1.3, 

3.1.4 oraz 3.1.5. 

3.3 OCHRONA PRZYRODY 

 

Obszary i obiekty środowiska przyrodniczego objęte ochroną prawną  

 

Na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

06.08.2009r. (RDOŚ-16-WPN-6638-448/09/ap oraz informacji uzyskanych w Urzędzie 

Miejskim w Niemodlinie wynika, że  na terenie objętym zmianą studium występują: 

 

1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 

Utworzony został Uchwałą WRN w Opolu nr XXIV/193/88. Obejmuje kompleks leśny 

z licznymi stawami, położony na Równinie Niemodlińskiej, będący ostańcem dawnej 

Puszczy Niemodlińskiej. Na terenie gminy Niemodlin położona jest jego zachodnia część. 

Drzewostany Borów Niemodlińskich to przeważnie 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. 

2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec” 

Utworzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie nr XVII/136/04.  

3) Użytek Ekologiczny Dzicze Bagno 

Utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/2/97 z dnia 3 lutego 

1997r. w sprawie wprowadzenia indywidualnych form ochrony przyrody. Jego 

powierzchnia wynosi 2,75 ha. Przedmiotem ochrony jest tu środowisko bytowania             

i żerowania ptactwa wodnego oraz ciekawa roślinność wilgociolubna. Istotna jest również 

funkcja retencyjna zbiornika wodnego. 

4) Użytek Ekologiczny Żurawie Bagno 

 Utworzony  Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/2/97 z dnia 3 lutego 1997 r. 

w sprawie wprowadzenia indywidualnych form ochrony przyrody. Jego powierzchnia 

wynosi 5,06 ha. Przedmiotem ochrony jest tu interesujący zespół roślinny oraz 

stanowisko stałego bytowania żurawia Grus grus.  

5) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno 

 Utworzony został Uchwałą nr XXXIX/243/98 Rady Miejskiej w Niemodlinie. Jest 

to pierwszy obiekt indywidualnej ochrony przyrody w Województwie Opolskim (poza 

pomnikami przyrody) utworzony przez samorząd gminy. Powierzchnia zespołu wynosi 

189,53 ha. Celem ochrony jest zachowanie oraz udostępnianie dla celów turystyczno-

wypoczynkowych i poznawczych obszaru ekosystemów leśnych i stawowych oraz 

dawnego zwierzyńca i parku krajobrazowego ze szczególnie cennym ogrodem 

dendrologicznym. 

6) Pomniki Przyrody - głaz narzutowy (nr rej. woj. 5), pojedyncze okazy z gatunku dąb 

szypułkowy (nr rej. woj. 21, 22, 276, 279, 801, 802, 807, 814, 815), grupa trzech dębów 

szypułkowych (nr rej. woj. 25), grupa dwóch drzew z gatunku modrzew europejski i sosna 

pospolita (nr rej woj 147), grupa dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy (nr rej woj 201)  

żywotnik olbrzymi (nr rej. Woj. 371), trzy głazy narzutowe (nr rej woj 403) pojedynczy 
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okaz z gatunku tulipanowiec amerykański (nr rej. woj. 808), pojedynczy okaz z gatunku 

jałowiec wirgilijski (nr rej. woj. 809). pojedynczy okaz gatunku miłorząb dwuklapowy (nr rej 

woj 810), pojedyncze okazy z gatunku sosna wejmutka (nr rej woj 811 i 812) pojedynczy 

okaz z gatunku świerk pospolity (nr rej woj 813,817), pojedyncze okazy z gatunku buk 

zwyczajny (nr rej. woj. 816). 

7) Projektowany rezerwat przyrody „Stawy Niemodlińskie” z przylegającymi kompleksami 

leśnymi - obszar o wyróżniających się walorach faunistycznych. 

8)  Projektowany rezerwat przyrody „Stawy Tułowickie” z przylegającymi kompleksami leśnymi 

- obszar o wyróżniających się walorach faunistycznych. 

9)  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Bory Niemodlińskie”. 

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.  

Szczególną wartość przyrodniczą prezentuje zespół torfowisk przejściowych, trzęsawisk 

i torfowisk wysokich - jedne z ostatnich zachowanych kompleksów tego typu na terenie 

województwa opolskiego. Torfowiskom towarzyszą bory bagienne o charakterze 

priorytetowym oraz duże powierzchnie lasów grądowych. Na podkreślenie zasługuje 

bogata fauna kręgowa, z 3 gatunkami nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, 

których siedliska związane są z licznie występującymi tu zbiornikami wodnymi oraz 

starodrzewami grądowymi. Jedno z dwóch znanych w województwie, stanowisk Emys 

orbicularis. 

Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć intensyfikację gospodarki leśnej powiązane 

z osuszaniem bagien i torfowisk. Na przebiegającej przez obszar autostradzie A4 brakuje 

przejść ekologicznych dla dużych zwierząt.  

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

- Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) - (0,60% pokrycia), 

- Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – 

(0,10% pokrycia), 

- Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) – (0,60% pokrycia), 

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

– (0,60% pokrycia), 

- Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) – (0,60% pokrycia), 

- Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion – (0,60% 

pokrycia), 

- Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – (0,50% pokrycia), 
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- Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – 

(3,40% pokrycia), 

- Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) – (2,50% pokrycia), 

- Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-

Pinetum, Pino – (16,80% pokrycia), 

- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion) – (3,20% pokrycia), 

- Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – (0,60% pokrycia). 

Gatunki zwierząt: 

- Ssaki: Barbastella barbastellus, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Lutra lutra, 

- Płazy i gady: Triturus cristatus, Bombina bombina, Emys orbicularis, 

- Ryby: Cobitis taenia, 

- Bezkręgowce: Maculinea teleius, Maculinea nausithous. 

10)  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”. 

Proponowany obszar rozciąga się wzdłuż Nysy Kłodzkiej od okolic Michałowa 

do Ptakowic. Na terenie gminy Niemodlin znajduje się niewielka część ostoi. 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. W ostoi przeważa dobrze wykształcony grąd 

środkowoeuropejski. 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 obejmują kompleks leśny koło Żelaznej i koło Ptakowic. 

Gatunki zwierząt: 

- Ptaki: Milvus migrans, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Dendrocopos 

medius, Ficedula albicollis, Lanius collurio, 

- Ssaki: Lutra lutra. 

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

- Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion - (1% pokrycia), 

- Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elat ioris) – 

(0,4% pokrycia), 

- Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) – 

(27% pokrycia), 

- Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) – (1,1% pokrycia), 

- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion) – (3,7% pokrycia), 

- Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – (0,4% pokrycia). 

Klasy siedlisk: 

- Lasy liściaste – 86%, 

- Lasy mieszane – 7%, 

- Siedliska rolnicze – 7%. 
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Główną wartością przyrodniczą obszaru jest dobrze wykształcona i zachowana dolina 

rzeczna o charakterze podgórskim. Część grądów Galio-Carpinetum znajdująca się 

w proponowanej ostoi jest bardzo dobrze zachowana. Duża część z nich to drzewostany 

przeszło 150-letnie. Oprócz grądów zachowały się również płaty bardzo dobrze 

wykształconych łęgów Ficario-Ulmetum. Wzdłuż koryta występują również naturalne 

zbiorniki eutroficzne i starorzecza. 

Zagrożeniem dla obszaru jest wprowadzanie do zbiorowisk grądów i łęgów gatunków 

niezgodnych siedliskowo np. świerków; osuszanie łęgów i grądów oraz łąk, regulacja 

koryta rzecznego, odwadnianie starorzeczy, przekształcanie łąk na pola uprawne, inwazja 

obcych gatunków wzdłuż koryta rzecznego. 

W obrębie proponowanej ostoi znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Dębina 

(2000 r, 58,95 ha) oraz Kokorycz (2000 r, 41,30 ha), w których przedmiotem ochrony 

są bardzo dobrze zachowane grądy i łęgi. Rezerwaty znajdują się poza granicą gminy 

Niemodlin, po zachodniej stronie Nysy Kłodzkiej. Część obszaru ostoi zlokalizowana jest 

w granicach OChK Bory Niemodlińskie. 

11) 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. 

12) 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. 

13)  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. 

14) Ponadto przez teren gminy przebiega korytarz ekologiczny rangi krajowej rzeki Nysy 

Kłodzkiej. 

 

Oprócz form utworzonych w oparciu o przepisy o ochronie przyrody na terenie gminy chroni 
się 6 zabytkowych parków, które oprócz walorów kulturowych, mają również duże znaczenie 
przyrodnicze. Są to parki w Lipnie, Grabinie, Jakubowicach, Krasnej Górze, Rogach 
i Szydłowcu Śląskim. 

3.3.1 Flora chroniona 

Stanowiska chronionych gatunków roślin występujące na terenie gminy Niemodlin: 

- kokorycz wątła (Corydalis intermedia) 

- kokorycz pusta (Corydalis cava), 

- pierwiosnek wyniosły (Primula elatior),  

- tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiftora),  
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- kotewka orzech wodny (Trapa natans),  

- grążel żółty (Nuphar lutea),  

- krwawnik kichawiec (AchtiSea ptarmica),  

- sitowiec nadmorski (Bulboschoenus maritimus),  

- ponikło jajowate (Eieocharis ovata),  

- pałka wąskolistna (Typha angustifblia),  

- grzybienie białe (Nymphaea alba),  

- nadwodnik sześciopręcikowy (Batine hexandra),  

- rosiczka okrągłoiistna (Dmsera rotundifolia),  

- borówka bagienna (Vaccinium uliginosum),  

- czermień błotna (Calla palusths),  

- bluszcz pospolity (Hedera helix),  

- kokorycz wątła (Corydalis intermedia),  

- kokorycz pusta (Corydalis cava),  

- śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivatis). 

 

Zbiorowiska roślinne:  

- zespół jeżogłówki najmniejszej (Sparganietum minimi), 

- zespół wgłębnika pływającego (Ricciocarpetum natantis), 

- zespół jezierzy morskiej (Pawopotamo-Zannichelietum),  

- Szuwar sitowia korzenioczepnego (Scirpetum radicantis). 

 

Gatunki grzybów chronionych i rzadkich: 

- purchawica olbrzymia Langermannia gigantea, 

- piaskowiec kasztanowaty Gyroporus castaneus, 

- gwiazdosz frędzelkowany Geastrum fimbriatum, 

- czyreń sosnowy Phellinus pini, 

- drobnoporek łzawiący Oligoporus guttulatus (Postia guttulata). 

 
 

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. Utworzenie w zlewni Ścinawy kompleksu stawów 

miało bardzo pozytywne przełożenie na bogactwo roślinności analizowanego obszaru. 

Warunkuje to istnienie szeregu nisz ekologicznych, w tym najcenniejszych o charakterze 

wilgotnym lub wodnym. Występują tu taksony, których ochrona ma znaczenie 

ponadregionalne, takie jak nadwodnik trój- i sześciopręcikowy.14 

3.3.2 Fauna 

Wykaz gatunków zwierząt: 

Stawy Tułowickie wraz z przylegającymi kompleksami leśnymi: 

- rzekotka drzewna,  

- żaba śmieszka,  

- żaba moczarowa,  

                                                
14

 Źródło: „Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Niemodlin z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych”, Opole 2002, str.27,29 
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- padalec,  

- zaskroniec,  

- perkoz rdzawoszyi,  

- zausznik,  

- bąk,  

- łabędź niemy,  

- gęgawa,  

- cyraneczka,  

- krakwa,  

- cyranka,  

- błotniak stawowy,  

- zimorodek,  

- dzięcioł zielonosiwy,  

- dzięcioł średni,  

- turkawka,  

- muchołówka białoszyja,  

- wydra,  

- bóbr.  

Stawy Niemodlińskie wraz z przylegającymi kompleksami leśnymi:  

- rzekotka drzewna,  

- żaba moczarowa,  

- padalec,  

- zaskroniec,  

- perkoz rdzawoszyi,  

- zausznik,  

- bąk,  

- łabędź niemy,  

- gęgawa,  

- cyraneczka,  

- krakwa,  

- trzmielojad,  

- błotniak stawowy,  

- żuraw,  

- sieweczka rzeczna,  

- śmieszka,  

- turkawka,  

- dziwonia,  

- muchołówka białoszyja,  

- świerszczak,  

- strumieniówka,  

- brzęczka,  

- wydra. 

3.4 STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

3.4.1 Warunki naturalne 

Gmina Niemodlin leży w krainie geograficznej zwanej Równiną Niemodlińską na skraju 

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

3.4.2 Struktura agrarna i liczba gospodarstw 

 

Według dostępnych danych  Starostwa Powiatowego na dzień 01-01-2013r. wielkość 

użytków rolnych, lasów i pozostałych gruntów przedstawiał się następująco: 

 

Tab. 1. Użytki rolne w gminie Niemodlin 

Użytki rolne Obszar wiejski Miasto Niemodlin 

 powierzchnia w ha 

Użytki rolne 10 733 947 

grunty orne 8764 694 

sady 38 4 

łąki 877 168 

pastwiska 271 41 

lasy 5141 63 

pozostałe grunty i nieużytki 1094 301 

 

 

 

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego na rok 2002 łączna liczba gospodarstw 

rolnych wynosiła 1255, natomiast gospodarstw indywidualnych – 1252. Ponad 50%, tj. 648, 

stanowią gospodarstwa rolne powyżej 1 ha.  
 

Tab.2. Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych 

Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków 

rolnych 

gospodarstwa rolne 

ogółem 1 255 

do 1 ha włącznie 607 

powyżej 1 do mniej niż 2 ha 227 

od 2 do mniej niż 5 ha 163 

od 5 do mniej niż 7 ha 56 

od 7 do mniej niż 10 ha 74 

od 10 do mniej niż 15 ha 50 

od 15 do mniej niż 20 ha 20 

od 20 do mniej niż 50 ha 37 

od 50 do mniej niż 100 ha 12 

100 ha i więcej 9 

gospodarstwa indywidualne  

ogółem 1 252 
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do 1 ha włącznie 607 

powyżej 1 do mniej niż 2 ha 227 

od 2 do mniej niż 5 ha 163 

od 5 do mniej niż 7 ha 56 

od 7 do mniej niż 10 ha 73 

od 10 do mniej niż 15 ha 50 

od 15 do mniej niż 20 ha 20 

od 20 do mniej niż 50 ha 37 

od 50 do mniej niż 100 ha 12 

100 ha i więcej 7 

3.4.3 Produkcja roślinna 

W produkcji roślinnej dominujące znaczenie ma uprawa zbóż, które stanowią 88% ogółu 

upraw (łącznie z kukurydzą).  

Szczegółową strukturę zasiewów zawiera tab.13  

 

Tabela.13. Powierzchnia zasiewów według rodzaju gospodarstw 

Powierzchnia zasiewów wg rodzaju 

gospodarstwa 
 

rolnictwo ogółem  

ogółem 1 092 206 

pszenica ozima 259 061 

pszenica jara 29 319 

żyto 39 471 

jęczmień ozimy 32 952 

jęczmień jary 54 548 

owies 7 055 

pszenżyto ozime 36 693 

pszenżyto jare 1 470 

mieszanki zbożowe ozime 5 624 

mieszanki zbożowe jare 12 863 

gryka, proso i inne zbożowe 88 

kukurydza na ziarno 479 051 

kukurydza na zielonkę 5 683 

strączkowe jadalne 14 

ziemniaki 27 853 

buraki cukrowe 9 811 

rzepak ozimy 51 397 

rzepak jary 10 800 

okopowe pastewne 933 

warzywa gruntowe 3 592 

truskawki 490 

gospodarstwa indywidualne  

ogółem 473 738 

pszenica jara 22 419 
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żyto 20 421 

jęczmień ozimy 15 952 

jęczmień jary 35 048 

owies 7 005 

pszenżyto ozime 36 693 

pszenżyto jare 1 470 

mieszanki zbożowe ozime 5 624 

mieszanki zbożowe jare 12 863 

gryka, proso i inne zbożowe 88 

kukurydza na ziarno 165 751 

kukurydza na zielonkę 483 

strączkowe jadalne 14 

ziemniaki 27 833 

buraki cukrowe 9 811 

rzepak ozimy 5 897 

rzepak jary 600 

okopowe pastewne 933 

warzywa gruntowe 3 544 

truskawki 490 

 

 

3.4.4 Produkcja zwierzęca 

W produkcji zwierzęcej dominuje drób. Kury i kury nioski stanowią 95% zwierząt 

gospodarskich w rolnictwie ogółem. 

 

Tab. 3. Pogłowie zwierząt gospodarskich wg rodzaju gospodarstwa 

Pogłowie zwierząt gospodarskich wg rodzaju gospodarstwa 

rolnictwo ogółem 122 882 

bydło 958 

krowy 430 

trzoda chlewna 4 124 

trzoda chlewna lochy 411 

konie 27 

owce 106 

kury 59 888 

kury nioski 56 810 

kozy 128 

 

3.4.5 Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej został omówiony w rozdziale 3.1.8 

3.5 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCEGO Z OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA 
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W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, 

WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGI OCHRONY 

ŚRODOWISKA, PRZYRODY. 

Zrównoważony rozwój gminy Niemodlin w okresie kierunkowym wymaga zachowania 

i ochrony walorów środowiska, szczegółowo omówionych w rozdziałach 3.1 - 3.3 

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, a rozwojem nowych funkcji, szczególnie 

związanych z mieszkalnictwem (ucieczka z blokowisk do domów jednorodzinnych) oraz 

rozwojem stref tzw. aktywizacji gospodarczej. Tendencje takie są oczywiste i nieuniknione, np. 

strefa aktywizacji gospodarczej przy autostradzie w Bielanach Wrocławskich rozwija się 

bardzo dynamicznie na terenach dotychczas rolnych wyłącznie pierwszej i drugie j klasy 

bonitacyjnej. Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej jest również często w konflikcie 

z ochroną gruntów rolnych. 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.  

Należy szukać rozwiązań planistycznych, które pozwolą na zachowanie walorów 

środowiskowych, naturalnych i kulturowych i nie blokowały koniecznego rozwoju nowych 

funkcji w gminie. 

 

4. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

 

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. 

 

 Poniżej przedstawiono wykaz stanowisk archeologicznych, znajdujących się na terenie 

opracowania. Na obszarze gminy prowadzone są nadal badania archeologiczne i wykaz ten 

może być uzupełniany o nowoodkryte stanowiska archeologiczne. Przedstawiono również 

obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, zabytkowe parki i cmentarze.  

 

Wytyczne w zakresie ochrony zabytków nieruchomych oraz archeologicznych 

przedstawiono w części B Kierunki, rozdział 4. 
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Dane z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej zostały 

zaczerpnięte z opracowania: „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Niemodlin 

2008 – 2012”, M. Jeluków, 2009 r.  oraz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Opolu. 

 

Tab. 4. Stanowiska archeologiczne. 

Miejscowość 

Nr  

stanowis

ka 

w miejsc

owości 

Funkcja Kultura Chronologia 

Bliższe 

określenie 

lokalizacji 

Nr rejestru 

zabytków 

Brzęczkowice 1 

Punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 
 - 

Punkt 

osadniczy 
 średniowiecze  - 

Gościejowice 1 

Ślad 

osadniczy 
 pradzieje  - 

Punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w.  - 

Góra 1 
Grodzisko 

stożkowate 
 XIV-XV w.  A – 401/75 

Góra 2 
Ślad 

osadniczy 
 neolit dz. gr. 96/2 - 

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

Gracze 1 

punkt 

osadniczy 
 

średniowiecze 

XIV – XV w. dz. gr. 

181/2 
- 

punkt 

osadniczy 
 XVI – XVIII w. 

Gracze 2 

punkt 
osadniczy  

epoka 

kamienia 

dz. gr. 379 - 
punkt 
osadniczy  

średniowiecze 

XIV – XV w. 

punkt 
osadniczy 

 XVII – XVIII w. 

Gracze 3 

punkt 

osadniczy 
łużycka  

 - 
punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

Gracze 4 

punkt 
osadniczy 

 neolit (?) 

dz. gr. 

580/14 
- 

punkt 
osadniczy  

IX – 1 poł. X 

w. 

punkt 
osadniczy 

 XIV – XV w. 

Gracze 5 

ślad 

osadniczy 
 pradzieje 

 - 
punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

Grodziec 1 
punkt 

osadniczy 
 średniowiecze   
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Grodziec 2 osada  
wczesne 

średniowiecze 
 - 

Grodziec 3 
ślad 

osadniczy 
 nieokreślona 

Brak 

lokalizacji 
- 

Grodziec 4 

osada 

produkcyjna 
przeworska faza d 

 
A-69/2009 

 punkt 

osadniczy 
 VI - IX w. 

Jakubowice 1 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Jakubowice 2 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Jakubowice 3 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

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

Krasna Góra 2 

punkt 

osadniczy 
 XI – XIII w. 

 - 

osada  XIV – XV w. 

Krasna Góra 3 osada  
wczesne 

średniowiecze 

Brak 

lokalizacji 
- 

Krasna Góra 4 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Krasna Góra 5 
punkt 

osadniczy 
 XIV – XV w.  - 

Magnuszowi-

czki 
1 

ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Magnuszowi-

czki 
2 

grodzisko 

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

Magnuszowi-

czki 
3 

ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Magnuszowi-

czki 
4 

ślad 

osadniczy 
 nieokreślona 

Brak 

lokalizacji 
- 

Molestowice 1 
grodzisko 

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

Molestowice 2 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Niemodlin 1 
punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 
 - 

Niemodlin 2 

grodzisko (?) 

kasztelania 

zamek 

 
XIII(?)/XIV-

XVIII w. 
 - 

Niemodlin 3 miasto  XIV – XVIII w.  - 

Niemodlin 4 
osada  średniowiecze 

 - 
skarb  XIV w. 

Niemodlin 5 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
 

Niemodlin 6 
ślad 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

Brak 

lokalizacji 
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Niemodlin 7 skarb  XV-XVI w.  - 

Piotrowa 1 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
 

Radoszowice 1 

punkt 

osadniczy 
przeworska okres rzymski 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

Radoszowice 2 

punkt 

osadniczy 
przeworska okres rzymski 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

Radoszowice 3 

ślad 

osadniczy 
 

młodsza 

epoka 

kamienia 

 - punkt 

osadniczy 
łużycka  

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

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. 

Radoszowice 5 
punkt 

osadniczy 
łużycka  

dz. gr. 

183/1, 184 
- 

Radoszowice 6 

punkt 
osadniczy 

 paleolit 

 - 

punkt 
osadniczy 

 neolit 

punkt 
osadniczy 

pucharów 

lejowatych 
neolit 

punkt 
osadniczy 

 pradzieje 

Radoszowice 7 Osada  epoka brązu 
Brak 

lokalizacji 
- 

Radoszowice 8 

punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

dz. gr. 66/2 - 
punkt 

osadniczy 
 IX-X w. 

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

Radoszowice 9 

punkt 
osadniczy  

epoka 

kamienia 

dz. gr. 53 - 

punkt 
osadniczy 

 XI - XII w. 

punkt 
osadniczy 

 XIV - XV w. 

punkt 
osadniczy 

 XVI – XVIII w. 
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Radoszowice 10 

ślad 

osadniczy 
 

epoka 

brązu/okres 

halsztacki dz. gr. 74 - 

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

Radoszowice 11 

punkt 

osadniczy 
 paleolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

Rogi 1 
grodzisko 

domniemane 
 

późne 

średniowiecze 

– okres 

nowożytny 

dz. gr. 

147/1 
- 

Rogi 2 kopiec  

późne 

średniowiecze 

– okres 

nowożytny 

dz. gr. 

104/3 
- 

Roszkowice 1 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

osada  późny OWR 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

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

Roszkowice 3 
ślad 

osadniczy 
 neolit (?)  - 

Roszkowice 4 osada  XII w. (?) 
Brak 

lokalizacji 
- 

Roszkowice 5 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

Roszkowice 6 

punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

 - 
punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

Rzędziwojowice 1 
punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w.  A-557/80 

Rzędziwojowice 2 
ślad 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 
dz. gr. 59 - 

Rzędziwojowice 3 

punkt 

osadniczy 
 

epoka 

kamienia – 

mezolit  - 

ślad 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

Rzędziwojowice 4 
ślad 

osadniczy 
 pradzieje  - 

Sady 1 obozowisko  mezolit (?)  - 
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punkt 

osadniczy 
łużycka (?) 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

Sady 2 
punkt 

osadniczy 
 pradzieje  - 

Sarny Wielkie 1 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Sarny Wielkie 2 
punkt 

osadniczy 
(?) neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Sarny Wielkie 3 osada  średniowiecze dz. gr. 129 - 

Sarny Wielkie 4 
osada 

hutnicza 
przeworska faza D 

dz. gr. 130, 

131 
- 

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

95/2 
- 

Sarny Wielkie 6 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Sarny Wielkie 7 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Sarny Wielkie 8 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Tarnica 1 
grodzisko 

stożkowate 
 XIII-XIV w. 

nr działki: 

112 
A-60/2007 

Tarnica 2 

ślad 

osadniczy 
 pradzieje 

działka nr: 

23/2 
- 

osada  XIV-XV w. 

Tarnica 3 
ślad 

osadniczy 
łużycka  

Brak 

lokalizacji 
- 

Tarnica 4 

punkt 

osadniczy 
łużycka epoka brązu 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
przeworska okres rzymski 

Tarnica 5 
punkt 

osadniczy 
 

epoka 

kamienia 
 - 

Tarnica 6 

punkt 

osadniczy 
 

epoka 

kamienia 

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

osadniczy 
łużycka 

V okres epoki 

brązu – okres 

halsztacki 

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

Tarnica 7 

punkt 

osadniczy 

przeworska 

(?) 

okres 

wpływów 

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

punkt 

osadniczy 
 XIV-XV w. 

Tarnica 8 
ślad 

osadniczy 
 mezolit dz. gr. 62 - 
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Tarnica 9 

punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

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

osadniczy 
 XIV-XV w. 

Tarnica 10 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

Tarnica 11 
punkt 

osadniczy 
 

epoka 

kamienia 

Brak 

lokalizacji 
- 

Tarnica 12 
punkt 

osadniczy 
łużycka? 

V okres epoki 

brązu – okres 

halsztacki 

dz. gr.  

106/2 

 

- 

Tarnica 13 
punkt 

osadniczy 
 neolit  - 

Tarnica 14 
punkt 

osadniczy 
 

epoka 

kamienia 

dz. gr. 50 

 
- 

Tarnica 15 

punkt 

osadniczy 
 mezolit dz. gr. 

273/3 

 

- 
punkt 

osadniczy 
 pradzieje 

Tłustoręby 1 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

 - 

osada łużycka 

V okres ep. 

Br./okres 

halsztat 

osada prod.  OWR  

punkt 

osadniczy 
 średniowiecze 

punkt 

osadniczy 
 IX-X w. 

Tłustoręby 2 
grodzisko  XI-XII w. 

 A-7/2001 
grodzisko  XIV-XV 

Tłustoręby 3 
punkt 

osadniczy 
 neolit  - 

Tłustoręby 4 

punkt 

osadniczy 
 

okres 

wpływów 

rzymskich 
Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 

wczesne 

średniowiecze 

Tłustoręby 5 
ślad 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Tłustoręby 6 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

 A-560/80 
punkt 

osadniczy 
łużycka (?) 

punkt 

osadniczy 
 X-XII w 

Tłustoręby 7 punkt łużycka (?)  - 
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osadniczy 

punkt 

osadniczy 
 OWR 

Tłustoręby 8 
ślad 

osadnictwa 
 paleolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

Tłustoręby 9 

punkt 

osadniczy 
 neolit 

Brak 

lokalizacji 
- 

punkt 

osadniczy 
 epoka brązu 

Tłustoręby 10 
ślad 

osadniczy 
(?) (?) 

Brak 

lokalizacji 
- 

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

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

Tłustoręby 12 
punkt 

osadniczy 
 

epoka 

kamienia 

Brak 

lokalizacji 
- 

 

 

Tab. 5. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków 

Miejscowość Obiekt Adres dawny 

Nr 

ewidencyjny 

działki 

Data 

powstania 

Nr decyzji 

o wpisie do 

rejestru 

Gościejowice Dawny młyn wodny   1846 
1650/66 

z 22.09.1966 

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 

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 

Krasna Góra Dwór  79/62 k. m. 1 
II poł. XVIII, poł 

XIX 

1013/65 z 

08.05.1965 

Krasna Góra Spichlerz  79/63 k. m. 1 XVIII/XIX 
1013/65 z 

08.05.1965 

Lipno Kaplica  281 XVIII 
1654/66 z 

22.09.1966 

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 
 447 k. m. 8 XVIII 

856/64 z 

08.05.1964 
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gospodarczy 

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. Bohaterów 

Powstań Śląskich 10 

Dom, ul. Nyska 

10 
440/2 k. m. 8 XIX 

1344/66 z 

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 
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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. 9 XIX 
1332/66 z 

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. 9 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 

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, 

145/2, 143/2, 

109/4, 144/1, 

110  k. m. 1 

1 poł. XIX 
966/65 z 

27.01.1965 

Szydłowiec 
Kościół filialny p.w. 

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

853/64 z 

08.05.1964 

Szydłowiec Ruina dworu  150, karta 1. XVII 
1017/65 z 

08.05.1965 

Szydłowiec 
Ruina kaplicy 

grobowej 
 150, karta 1. XVII 

1017/65 z 

08.05.1965 

 

Tab. 6. Parki zabytkowe wpisane do rejestru zabytków: 

Miejscowość Obiekt 

Data 

powstani

a 

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, Koniec P/1/54 z 17.04.1954 dobry 
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zespół 

przyrodniczo-

krajobrazowy 

XVIII  

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 

 

Tab. 7. Cmentarze zabytkowe 

Nr Miejscowość Data założenia 
Nr 

działki 

Stan 

zachowania 
Uwagi 

1 Gościejowice XV-XIXw. 213 zły zaniedbany 

2 Góra II połowa XIX w. 86 zły 

przeznaczony do likwidacji, 

teren przeznaczyć pod 

zieleń 

3 Grodziec II połowa XIX w. 349 dobry - 

4 Gracze połowa XIX w. - zdewastowany zdewastowany 

5 Gracze 1916r. 78 bdb. - 

6 Jaczowice 1900r. 140 bdb - 

7 Jakubowice II połowa XIX w. 76/2 dobry - 

8 Krasna Góra II połowa XIX w. 80 bdb. - 

9 Lipno Pocz.XXw. 281 bdb - 

10 Niemodlin II połowa XIX w. 274 zły zlikwidowany 

11 Niemodlin II połowa XIX w. - zły zdewastowany 

12 Niemodlin 1802r. 242 dobry - 

13 Magnuszowice II połowa XIX w. 239 zły Przeznaczony do likwidacji 

14 Magnuszowice I połowa XIX w. - zdewastowany zdewastowany 

15 Magnuszowiczki II połowa XIX w. - zły Przeznaczony do likwidacji 

16 Molestowice II połowa XIX w. 58/1 zły 

zamknięty, 

przeznaczony do likwidacji, 

teren przeznaczyć pod 

zieleń 

17 Radoszowice II połowa XIX w. 52 zły 
zamknięty, 

przeznaczony do likwidacji 

18 Rogi I połowa XX w. 80 dobry - 

19 Roszkowice II połowa XIX w. - zły zaniedbany 

20 Sady - - - przeznaczony do likwidacji, 

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

22 Sarny Wielkie II połowa XIX w. 76 zły 
zamknięty, 

przeznaczony do likwidacji,  

23 Szydłowiec Śląski - 60  dobry 

24 Rzędziwojowice 1906r. 246 zaniedbany zaniedbany 

 

 

Tab. 8. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, chronione przepisami prawa 

miejscowego i znajdujące się w zasobach archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Opolu (wymagana jest weryfikacja Gminnej Ewidencji Zabytków pod kątem jej 

wzbogacenia). 
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Lp. Miejscowość Obiekt Ulica Nr 

Nr 

ewidencyjny 

działki 

Datowanie 
Stan 

zachowania 

1.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

50 
527/10 

k.m.9 

II połowa 

XVIII w. 
Dobry 

2.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

48 528/1 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

3.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

54 523 k.m.9 
I poł.XVIII w. 

II poł.XIX w. 
Dobry 

4.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

53  524 k.m.9 
I poł.XVIII w. 

II poł.XIX w. 

Bardzo 

dobry 

5.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

42 538 k.m. 9 
Koniec 

XIX w. 
Zaniedbany 

6.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

44 
534/3 

k.m. 9 

XVIII/XIX, 

XX w. 
Dobry 

7.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

41 539 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

8.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

43 537/2 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

9.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

45 533/2 k.m.9 

II poł.XVIII 

w., XIX/XX 

w. 

Dobry 

10.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

46 532/2 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

11.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

47 531/5 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

12.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego 

39 541 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Zaniedbany 

13.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

40 540 k.m. 9 
Koniec 

XIX w. 
Zaniedbany 

14.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

38 542 k.m. 9 
II połowa 

XIX w. 
Dobry 

15.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

36 
544/2 

k.m. 9 

Koniec 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

16.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

33 
456/16 

k.m. 8 

I połowa 

XIX w. 
Zły 

17.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

32 
456/2 

k.m. 8 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

18.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

31 
456/14 

k.m. 8 

II połowa 

XIX w. 
Dobry 
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19.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

30 
456/13 

k.m. 8 

I połowa 

XIX w. 
Zły 

20.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

27 
487/1 

k.m. 8 

I połowa 

XIX w. 
Zaniedbany 

21.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

11 

 
561 k.m.9 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

22.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

10 562 k.m.9 

I połowa 

XIX w., 

XX w. 

Dobry 

23.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

26 489 k.m. 8 
II połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

24.  Niemodlin 
Hotel „Pod 

Jeleniem” 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

9 
561/3 

k.m. 9 

I ćwierć 

XX w. 

Bardzo 

dobry 

25.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

8 564 k.m. 9 XIX w. Dobry 

26.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

20 551/4 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

27.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

18 553/1 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

28.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

19 552 k.m. 9 
I połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

29.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

21 550/3 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 
Zaniedbany 

30.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

23 547/1 k.m.9 
I połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

31.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

12 560 k.m. 9 
I połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

32.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

24 546 k.m. 9 1897 rok 
Bardzo 

dobry 

33.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

25 489 k.m. 9 
II połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

34.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

7 565 k.m. 9 
II połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

35.  Niemodlin Poczta 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

5 i 

6 

566/1 

k.m. 9 
1894 rok 

Bardzo 

dobry 

36.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

4 567 k.m. 9 

I połowa 

XVIII, I 

połowa 

XIX w. 

Dobry 

37.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 
3 568/2 k.m.9 I połowa XIX Dobry 
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Zawadzkiego) 

38.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

1 570/4 k.m.9 

I połowa 

XVIII, 

XIX/XX w. 

Bardzo 

dobry 

39.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

2 568/4 k.m.9 I połowa XIX Dobry 

40.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Szewska  1 530 k.m.9 

I połowa 

XIX w. 

XX w. 

Bardzo 

dobry 

41.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Opolska 26 977 k.m. 11 

Początek 

XX w. 
Dobry 

42.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Opolska 29 902 k.m. 11 

Koniec 

XIX w. 
Dobry 

43.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Spółdzielcza 1 536 k.m. 9 

II połowa 

XIX w. 
Dobry 

44.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Opolska 28 976 k.m. 11 

Początek 

XX w. 
Dobry 

45.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Drzymały 4 573/2 k.m.9 XIX w. Dobry 

46.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Kilińskiego 25 

506/2 

k.m. 9 

II połowa 

XIX w. 
Dobry 

47.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Kilińskiego 21 504 k.m. 9 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

48.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Kilińskiego 19 503 k.m. 9 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

49.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Kilińskiego 17 502 k.m. 9 

I połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

50.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

49 
527/11 

k.m. 9 

Około 

połowy 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

51.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

13 479 k.m.8 
II połowa 

XVIII w. 

Bardzo 

dobry 

52.  Niemodlin Starostwo 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

34 
431/4 

k.m. 8 
XIX/XX w. Dobry 

53.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

36 
430/1 

k.m. 8 
XIX/XX w. 

Bardzo 

dobry 

54.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

17 477 k.m. 8 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

55.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

16 478 k.m. 8 
II połowa 

XIX w. 
Dobry 

56.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

14 
439/5 

k.m. 8 

II połowa 

XIX w. 
Dobry 

57.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

10 440/2 k.m.8 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

58.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

9 481 k.m. 8 
II połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

59.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 
11 480 k.m.8 1795 r. 

Bardzo 

dobry 
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Śląskich 

60.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

12 
439/1 

k.m. 8 

Po połowie 

XIX w. 
Dobry 

61.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

5 484/1 k.m.8 XVIII w. Dobry 

62.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 
Brzeska  1 127 k.m.4 

Początek 

XIX w. 

XX w. 

Zły 

63.  Niemodlin 
Dom 

mieszkalny 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

3 485 k.m.8 

I połowa 

XIX w. 

XX w. 

Dobry 

64.  Niemodlin 
Plebania 

ewangelicka 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

52 
525/1 

k.m. 9 

Około 1900 

rok 

Bardzo 

dobry 

65.  Niemodlin Arsenał 

Bohaterów 

Powstań 

Śląskich 

7a 482/1 k.m.8 XVII/XVIII w. 
Bardzo 

dobry 

66.  Niemodlin 

Dom 

mieszkalny, 

dawny Ratusz 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

51 
527/11 

k.m.9 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

67.  Niemodlin 
Obwarowanie 

miejskie 

Lwowska, 

Podwale, 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

- 

575/2, 

573,572 

k.m.9 

XV w. Zaniedbany 

68.  Niemodlin 

Pozostałości 

parku 

zamkowego 

- - 521/1 k.m.9 
II połowa 

XIX w. 

Bardzo 

dobry 

69.  Niemodlin Zamek - - 521/1 k.m.9 

XIV/XV w., 

XVI w., 

XVII w., 

1770 - 1788 

Zaniedbany 

70.  Niemodlin 
Oficyna 

zamkowa II 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

55a 
521/2 

k.m. 9 

XVIII w., 

XIX/XX w. 
Dobry 

71.  Niemodlin 
Oficyna 

zamkowa I 
- - 521/1 k.m.9 

 

I poł. XVIII 

w. 

Dobry 

72.  

 

Niemodlin 

 

Dwór Daszyńskiego - 1182/99 XVIII/XIX w. Dobry 

73.  
Niemodlin 

 

Folwark przy 

zespole 

zamkowym 

- - 520/1 k.m.9 
XVIII/XIX w., 

XIX/XX w. 

Bardzo 

dobry 

74.  Niemodlin 
Brama 

zamkowa 
- - 521/1 k.m.9 XIX w. 

Bardzo 

dobry 

75.  Niemodlin 

Most – cztery 

figury w 

zespole 

zamkowym 

- - 521/1 k.m.9 

XVI-XVII w., 

Figury XVIII 

w. 

Dobry 

76.  Niemodlin 

Pozostałości 

obwarowania 

zamku- 

basteja 

- - 521/1 k.m.9 XVI/XVII w. 
Bardzo 

dobry 

77.   Kościół Rynek - 454 k.m.8 II poł.XIII w., Bardzo 
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Niemodlin 

 

parafialny p.w. 

wniebowzięcia 

N.M.P. 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

XVI w., 

XII w, XIII w. 

dobry 

78.  
Niemodlin 

 

Budynek 

gospodarczy 

plebanii 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

29 447 k.m.8 
Koniec XVIII 

w. 
Zaniedbany 

79.  
Niemodlin 

 
Plebania 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

29 447 k.m.8 

XV w., 

1803 r., 

Koniec XIX 

w. 

Dobry 

80.  
Niemodlin 

 

Budynek 

wozowni 

 ( tzw. basteja) 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

- 521/1 k.m.9 XVIII/XIX w. 
Bardzo 

dobry 

81.  
Niemodlin 

 
Organistówka 

Rynek 

(dawniej A. 

Zawadzkiego) 

29a 449 k.m.8 I poł.XIX w. Dobry 

82.  
 

Gościejowice 
Cmentarz - - 213 k.m.1 XVIII/XIX w. Zaniedbany 

83.  Grabin 

 

Brama 

kościelna 

Krótka 10 227, karta 4 - Dobry 

84.  Grabin 

 

Kościół 

parafialny p.w. 

Św. Michała 

Krótka 10 227, karta 4 - Dobry 

85.  Grabin Kapliczka Długa 
35/

37 

292/1, 

291/1 
XVIII/XIX w. Dobry 

86.  Grabin Kapliczka Ogrodowa - 
355/2 

k.m. 4 
XIX w. Dobry 

87.  Grabin Park - - 
221/19 

k.m.4 
XVIII w. Zaniedbany 

88.  Grabin Spichlerz - - 
221/20 

k.m.4 
- Zaniedbany 

89.  
 

Gracze 
Kościół Niemodlinska 76 94,karta 2 XVIII/XIX w. Dobry 

90.  Gracze Mur kościelny Niemodlińska 76 94,karta 2 
koniec XVIII 

w. 
Dobry 

91.  Jaczowice Kapliczka - - 
229/1 

k.m. 1 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

92.  Jakubowice Dzwonnica -- - 37/5 k.m.1 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

93.  Jakubowice Park 
 

- 
- 3/16 k.m.1 XVIII/XIX w. Zaniedbany 

94.  Krasna Góra Dwór - 49 79/62 k.m.1 
Połowa 

XVIII w.  
Dobry 

95.  Krasna Góra Spichlerz - - 79/63 k.m.1 XVIII/XIX w. Zaniedbany 

96.  Krasna Góra 

Kościół filialny 

p.w. 

Macierzyństw

a N.M.P. 

- - 80 k.m. 1 1862 rok Dobry 

97.  Krasna Góra 

Figura św. 

Jana 

Nepomucena 

- - 
79/4,  

karta 1 

II połowa 

XVIII w. 
Zaniedbany 

98.  Krasna Góra Park - - 

79/62; 

85/3; 

85/4; 

220;221; 

Połowa 

XVIII w. 
Zaniedbany 
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222, karta 1 

99.  Lipno Kaplica leśna - - 
281, 

Karta 4 

Koniec 

XVIIIw. 
Dobry 

100.  Lipno 
Kapliczka - 

Dzwonnica 
- - 158 k.m. 4 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

101.  Lipno 

Zespół 

Przyrodniczo - 

krajobrazowy 

- - 
154/11 

k.m.4 

Koniec 

XVIIIw. 
Dobry 

102.  Lipno Leśniczówka - 33a 

154/9, 

154/10 

k.m. 4 

Pocz.XX w. Dobry 

103.  Radoszowice 
Dom 

mieszkalny 
- 18 140 k.m. 1 1846 rok Dobry 

104.  Radoszowice 
Dom 

mieszkalny 
- 27 126 k.m. 1 1850 rok Dobry 

105.  Rogi Dwór - 9 
147/1 

k.m. 1 

1800 rok, 

1897 rok 
Dobry 

106.  Rogi 
Dom 

mieszkalny 
- 10 145/2 k.m.1 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

107.  Rogi 
Dom 

mieszkalny 
- 14 109/4 k.m.1 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

108.  Rogi Stodoła - 10 145/2 k.m.1 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

109.  Rogi Stodoła - 12 143/2 k.m.1 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

110.  Rogi Stajnia - 14 109/4 k.m.1 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

111.  Rogi Spichlerz - 11 144/1 k.m.1 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

112.  Rogi Obora - 13 110 k.m.1 
I połowa 

XIX w. 
Dobry 

113.  Rogi 
Cmentarz 

katolicki 
- 30 67 k.m. 1 XIX/XX w. Dobry 

114.  Rogi 

Kościół 

parafialny p.w. 

Nawiedzenia 

N.M.P. 

- 30 67 k.m. 1 
1901 – 

1903 rok 
Dobry 

115.  Rogi 

Mur kościoła 

p.w. 

Nawiedzenia 

N.M.P.  

- - 67 k.m. 1 XVII w. Dobry 

116.  Rogi Park dworski - - 147/1 k.m.1 Pocz.XIX w. 
Zadowalają

cy 

117.  Rogi 
Cmentarz 

protestancki 
- - 80 k.m. 1 

II połowa 

XIX w. 
Dobry 

118.  
Szydłowiec 

Śląski 
Ruina dworu - 45 150, karta 1 XVII w. Zaniedbany 

119.  
Szydłowiec 

Śląski 

Brama 

dworska 
- 45 150, karta 1 

II połowa 

XIX w. 
Dobry 

120.  
Szydłowiec 

Śląski 
Park - - 129,148/2 XVII w. Zły 

121.  
Szydłowiec 

Śląski 

Kaplica 

grobowa 
- 45 150, karta 1 

Pocz. 

XVIIIw. 
Zły 

122.  
Szydłowiec 

Śląski 
Młyn - 43 153, karta 1 

I połowa 

XIX w. 
Dobry 

123.  
Szydłowiec 

Śląski 

Budynek 

gospodarczy 
- 45 150, karta 1 1821 rok Zaniedbany 
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124.  
Szydłowiec 

Śląski 

Ogrodzenia 

kościoła p.w. 

Imienia Marii 

- 46 149 k.m. 1 
I połowa 

XVII w. 
Dobry 

125.  
Szydłowiec 

Śląski 
Cmentarz - - 60 k.m. 1 

II połowa 

XIX w. 
Dobry 

 

Obiekty z miasta Niemodlin wytypowane do włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków 

(wg. „Gminnego programu opieki nad zabytkami, Gmina Niemodlin 2008 – 2012): 

- ul. Wojska Polskiego – domy nr: 1,2,5,7,14,16, 18, 24, 26, 28, Transformator przy 

dworcu PKS. 

- aleja Wolności, domy nr: 1,2,5, 7, 11, 14, 16, 18, 24, 26, 28. 

- ul. Świętojańska, domy nr: 1, 2, 3, 4,5, 6, ,7, 8, 9, 10. 

- ul. Mickiewicza, domy nr: 9, 11, 13, 15/19, 21/25, 27/30. 

- ul. Reymonta, domy nr 1, 2, 3, 5, budynek gospodarczy przy domu nr 1. 

- ul. Żeromskiego, domy nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

- ul. Opolska, domy nr 3/5, 7, 9, 10, 12, 13, 17abc, 27, 29, 32, 38, 40, 48, 46; budynek 

gospodarczy przy nr 10; budynek gospodarczy przy nr 12; budynek gospodarczy przy nr 46; 

warsztat kolejowy; zespół zakładu: budynek produkcyjny, komin; zespół cegielni nr 44: 

stróżówka, budynek cegielni, budynek biurowy. 

- ul. Parkowa: dom nr 2, 3, 4, 5. 

- ul. Zamkowa: dom nr 3; spichlerz przy domu nr 1; szpital nr 4; stodoła przy szpitalu; budynek 

gospodarczy przy szpitalu. 

- ul. Lwowska: dom nr 1. 

- ul. Podwale: domy nr 1, 2, 4; baszta nr 1, 2, 3, 4; pozostałości bramy miejskiej. 

- ul. Słowackiego: domy nr 7, 8. 

- ul. Dworcowa: domy nr 3; dworzec; 2 budynki gospodarcze przy dworcu. 

- ul. Dębowa: domy nr 1, 2, 4, 18, 22. 

- ul. Polna: domy nr 3, 5/7, 9/11, 13/15. 

- ul. Lipowa: domy nr 2, 4/6, 8/10, 12/14, 16/18, 20/22. 

- ul. Brzozowa: domy nr 7, 9, 11, 13. 

- Rynek: domy  nr 14, 15, 16, 25A, 27A, 43A, 44A, 49; spichlerz 42A, figura św. Floriana. 

- ul. Szewska: domy nr 2, 4. 

- ul. Krótka: domy nr 2, 3, 5, 9. 

- ul. Spółdzielcza: dom nr 1. 

- ul. Kilińskiego: domy nr 1, 5, 5A, 9, 9A, 11, 13, 15, 23, 27, 29, 30; budynek gospodarczy przy 

nr 23. 

- ul. Bohaterów Powstań Śląskich, domy nr 8, 11a, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 33A, 

37, 38, 40, 42, 45, 49, 51, 53, 63, 74; transformator za plebanią; budynek warsztatowy przy 

domu nr 74; ogrodzenie cmentarza; mauzoleum przy cmentarzu; kaplica cmentarna; młyn 

przy domu nr 53. 

- ul. Drzymały: domy nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18/20. 

- ul. Brzeska: domy nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25; budynek 

gospodarczy przy nr 1; transformator za domem nr 10; stodoła przy domu nr 20; budynek 

gospodarczy przy domu nr 20, stodoła przy domu nr 21, dom wycużny przy domu nr 25; 

stodoła przy domu nr 25; transformator przy drodze na Brzeg (przy zrekultywowanym 

śmietnisku). 

- ul. Podgórna: domy nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 29, 31, 35, 47, 49; budynek 

gospodarczy przy domu nr 2; stodoła przy domu nr 13, stodoła przy domu nr 19. 

- ul. Boczna: domy nr 2, 5; stodoła przy domu nr 3. 
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- ul. Zielona: domy nr 2, 3. 

- ul. Korfantego: domy nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 

37, 39; budynek gospodarczy przy domu nr 4; kapliczka przy domu nr 9; stodoła przy domu nr 

12; budynek gospodarczy przy domu nr 12, 37, 39; stodoła przy domu nr 13, 15, 16, 20, 23, 

29. 

- ul. Daszyńskiego: dom nr 1, 2, 11, 13, 40; budynek gospodarczy przy domu nr 1; zespół 

folwarku: stodoła 1, stodoła 2, spichlerz, obora, oficyna, budynek mieszkalny. 

- ul. Nowa: domy nr 1, 2, 4, 5, 6, 8. 

  

4.1 CHARAKTERYSTYKA GMINY POD KĄTEM DANYCH HISTORYCZNYCH, 

UKŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I STREF 

OCHRONY  

4.1.1 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. Rozwój państwowych gospodarstw rolnych również związany był z inwestycjami 

z zakresu obiektów do produkcji rolnej i małych budynków z kilkoma mieszkaniami.  

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. 

 

4.1.2 Charakterystyka wartościowych układów przestrzennych. 

 

NIEMODLIN 
15

 

                                                
15

 Źródło: Wstępne wytyczne konserwatorskie do planów zagospodarowania przestrzennego, P.P. Pracownie 
Konserwacji Zabytków – Oddział w Rzeszowie, Pracownie Dokumentacji Naukowo – Historycznej, 1990r., ze 
zbiorów WUOZ w Opolu, sygn. 2981. 
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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 otoczen iu 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. 

 

CENNE UKŁADY RURALISTYCZNE 

Na terenie gminy występują wartościowe układy ruralistyczne, zlokalizowane 

w najstarszych częściach wsi. Układy zostały przedstawione na załączniku graficznym do 

studium i objęte strefą B ochrony konserwatorskiej. Występują we wsiach: Sarny Wielkie, 

Gracze, Radoszowice, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Szydłowiec Śląski, Rzędziwojowice, 

Molestowice, Góra, Rutki, Tarnica, Rogi, Gościejowice, Grodziec, Roszkowice, Tłustoręby, 

Krasna Góra, Grabin, Jakubowice, Jaczowice, Lipno. Większość z tych wsi posiada 

średniowieczny rodowód, mają przede wszystkim układ ulicowy z nieregularnością w miejscu 

istnienia założeń folwarcznych. 
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Każda z ww. wsi tworzy historyczny układ przestrzenny, charakteryzuje się wysokimi 

walorami widokowymi i historycznymi. Na szczególną uwagę zasługują wsie wzdłuż Nysy 

Kłodzkiej, połączone drogą rozciągającą się z północy od wsi Sarny Wielkie na południe do 

wsi Grabin. Postuluje się objecie tych wsi (Grabin, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, 

Radoszowice, Sarny Wielkie) Parkiem Kulturowym w ramach szerszego obszaru, 

wykraczającego poza granice gminy. Obszar ten w całości tworzy układ o wysokich walorach  

widokowych, przyrodniczych i historycznych. 

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 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 dendro logicznym 

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 12 budynków 

wpisanych jest do rejestru zabytków. Są to: w Grabinie kościół parafialny i spichlerz dworski, 

w Krasnej Górze dwór i spichlerz, w Lipnie kaplica, w Graczach kościół parafialny, 

w Jakubowicach dzwonnica wiejska, w Gościejowicach dawny młyn wodny, w Rogach folwark 

i w Szydłowcu kościół, ruina dworu oraz ruina kaplicy. Część obiektów ujętych jest w gminnej 

ewidencji zabytków. 

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. 

 

4.2 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCYCH ZE STANU DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Prorozwojowe kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin wymagają  

w pierwszej kolejności zachowania tożsamości kulturowej wraz z jej dziedzictwem.  

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, 
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powinna być traktowana priorytetowo. Stan tzw. dóbr kultury współczesnej wymaga w okresie 

kierunkowym wielu działań związanych z rekompozycją np. elewacji, a nawet wyburzeniami 

w celu uzyskania prorozwojowego image, zarówno w mieście, jak i w gminie Niemodlin. 

W okresie kierunkowym nie można popełniać dotychczasowych błędów, które 

kształtują negatywny wizerunek przestrzeni w związku z brakiem właściwych rozwiązań 

urbanistyczno-architektonicznych. Dążenie do dynamicznego rozwoju gminy Niemodlin 

powinno opierać się na rozwiązaniach projektowych o dużych walorach funkcjonalno-

estetycznych, uwzględniających uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe i ich ochronę. (Por. 

w: R. Pustelnik: Rola projektu architektoniczno-urbanistycznego w dynamicznym rozwoju 

społeczno-gospodarczym małych miast (przykład Sobótki w województwie dolnośląskim).W: 

Uwarunkowania rozwoju małych miast. pod red. K. Heffnera i T. Marszałka. Warszawa: 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk, 2006 s. 201-210, 

Summ, ISSN 0079-3493)  

 

 

5. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ICH 

ZDROWIA 

5.1 DEMOGRAFIA I ZATRUDNIENIE 

5.1.1 Sieć osadnicza i demografia 

Całkowita liczba mieszkańców Gminy Niemodlin na koniec roku 2011 wyniosła 

13 582 mieszkańców, w tym 6858 (49%) mieszkańców zamieszkiwało w mieście 

Niemodlin.16 

Na 1 km2 powierzchni gminy przypada około 74 mieszkańców. Gęstość 

zaludnienia jest więc o około 10% niższa niż w powiecie (84 osoby/km2) oraz o jedną 

trzecią niższa od średniej dla województwa (108 osób/km2). 17 

 

 

        Tab. 9.  Wybrane dane demograficzne w 2011 oroku
16

 

 Gmina 
 

Ludność 13582 

w tym kobiety na 100 mężczyzn  

 

6876 

Urodzenia  1142 

Zgony 1159 

Przyrost naturalny 

 

-17 

Saldo migracji ogółem 103 

                                                
16

 Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego. 
17

 Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Niemodlin 2008 
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 Ludność w wieku: przedprodukcyjnym 22044 

Produkcyjnym 

 

89095 

poprodukcyjnym 22057 

 

Źródło:  Dane GUS 2011 Statystyczne Vademecum Samorządowca 

Na  koniec grudnia zanotowana stan ludności 13 335 zatem w ciągu 1 roku spadek ludności wyniósł  

247 osób. 

Dokładniejsza analiza i porównanie danych demograficznych z danymi                                 

o wykształceniu, pozwala zidentyfikować bardzo istotne niepokojące zjawisko: znaczną część 

osób migrujących stanowi wykształcona młodzież. Jest to wynikiem trwałego wiązania losów 

zawodowych i osobistych z ośrodkami, gdzie zdobywało się wykształcenie. 

Rys. 8. Struktura ludności wg wieku. 

 

 
Źródło:  GUS – Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 Na relatywnie lepszą sytuację demograficzną gminy wskazuje także ocena udziału 

poszczególnych grup wiekowych w całości populacji w porównaniu z danymi wojewódzkimi 

i powiatowymi. 

 W strukturze ludności wg przedziału wiekowego - wg stanu na koniec 2011 roku - 

najliczniejszą grupę (66,89% ogółu) stanowią osoby w wieku produkcyjnym, tj. w wieku 
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zdolności do pracy. Udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosi 20,11 %,  

zaś w wieku poprodukcyjnym 16,55 % ogółu., co wskazuje że w porównaniu z poprzednimi 

latami społeczeństwo się starzeje.  

 

Źródło: GUS – Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 Z danych wynika, iż 23,79 % mieszkańców gminy liczy poniżej 19 roku życia. Natomiast 

16,34 % nie ukończyło jeszcze 14 roku życia. Niezwykle korzystnym zjawiskiem jest także 

wyraźna przewaga ludności w wieku 25 – 29 lat, który jest okresem dominującej liczby 

urodzeń w całym wieku rozrodczym kobiet. 

Warto dodatkowo spojrzeć na ten aspekt przyszłości Niemodlina, porównując jej MDM 

(miarę demograficznej młodości) i MDS (miarę demograficznej starości)18 na tle regionalnym  

i ogólnopolskim. 

 

Tabela 10. Wskaźniki MDM i MDS dla gminy Niemodlin na tle regionu i kraju.  

Miara demograficznej młodości (MDM) 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Gmina Niemodlin 37,31 35,39 34,15 32,27 31,38 

Powiat Opolski 34,61 32,61 30,87 29,33 27,92 

Województwo opolskie 35,21 33,34 31,71 30,27 29,04 

Polska ogółem 36,42 34,73 33,36 32,22 31,29 

Polska gminy wiejskie 44,71 42,71 40,92 39,34 37,94 

Miara demograficznej starości (MDS) 

Gmina Niemodlin 20,99 20,60 20,75 20,54 20,68 

Powiat Opolski 23,59 23,82 24,06 24,03 24,18 

Województwo opolskie 24,02 24,09 24,29 24,34 24,69 

Polska ogółem 24,23 24,14 24,12 24,13 24,44 

Polska gminy wiejskie 26,96 26,46 26,03 25,60 25,40 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, opracowanie 

na podstawie danych GUS BDR. 

W przypadku obu zaprezentowanych wskaźników można stwierdzić korzystniejszy trend 

w przypadku gminy Niemodlin. Istotne znaczenie ma struktura płciowa populacji gminy. 

Podstawowym miernikiem jest w tym przypadku współczynnik feminizacji. Jest to stosunek 

liczby kobiet na 100 mężczyzn, który wynosi 102 i jest wyraźnie niższy od wartości 

w powiecie, województwie oraz Polsce. 

 

Tab. 11. Współczynnik feminizacji w 2006 r.  

Wyszczególnienie 
Gmina  

Niemodlin 

Powiat  

opolski 

Województwo 

opolskie 
Polska 

Współczynnik feminizacji 102 106 107 107 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, opracowanie 

na podstawie danych GUS BDR. 

                                                
18

 MDM, to stosunek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym, 
natomiast MDS, to stosunek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 
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Tab. 12. Struktura ludności wg wieku i płci w gminie Niemodlin. 

 

 

 

Ludność do 19 roku życia Ludność po 19 roku życia 

M K M K 

2002 1987 1856 4924 5170 

2003 1900 1786 5074 5244 

2004 1798 1705 5072 5333 

2005 1717 1652 5111 5349 

2006 1693 1598 5141 5399 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, opracowanie 

na podstawie danych GUS BDR. 

Struktura ludności według wieku i płci traktowana jest jako jedna z najbardziej istotnych 

charakterystyk populacji. Warunkuje ona intensywność procesów demograficznych, 

a w konsekwencji tempo rozwoju ludności. Na terenie gminy mieszka więcej kobiet niż 

mężczyzn, przy czym w grupie wiekowej poniżej 19 roku życia liczebnie przeważają 

mężczyźni. 

Jest to trend odmienny od ogólnopolskiego, choć nieco zbliżony do wojewódzkiego. 

W Województwie Opolskim zanotowano bowiem niewielką przewagę mężczyzn nad kobietami 

w populacji do 17 lat19.  

5.1.2 Ruch naturalny ludności 

Na liczbę urodzeń wpływa dzietność kobiet, która jest wypadkową wzorców kulturowych, 

zasobności społeczeństwa, ponadto ilości zawieranych małżeństw i polityki społecznej 

państwa. Powszechnie znana jest zależność, która polega na tym, że im bogatsze jest 

społeczeństwo, tym mniejsza liczba urodzeń. Natomiast liczbę zgonów kształtuje struktura 

wiekowa i jakość życia, tj. ochrona zdrowia, opieka społeczna, poziom życia. Przyrost 

naturalny wynika z relacji pomiędzy tymi wartościami. 

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 produkcyjnym,  

 ujemny przyrost naturalny,  

 wysoki wskaźnik migracji, 

 nadumieralność mężczyzn.   
 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, opracowanie na podstawie 

danych Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie  

 

W roku 2011 zanotowano 141  urodzeń i 143  zgony, co w konsekwencji doprowadziło 

do ujemnego przyrostu naturalnego. Jest to zjawisko odmienne niż w latach 2004-2006, kiedy 

bilans urodzeń i zgonów był dodatni. W wieku produkcyjnym znajduje się 67% ludności gminy.  

 
Rys. 10. Prognoza demograficzna dla gminy Niemodlin na lata 2007-2030. 

                                                
19

 Stan i ruch naturalny ludności w województwie opolskim w 2006 r. Opole, Urząd Statystyczny w Opolu. 
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Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, obliczenia 

na podstawie dynamiki zmian demograficznych. 

Tab. 14. Wskaźniki przyrostu naturalnego i salda migracji dla gminy Niemodlin na tle regionu i kraju. 

Wyszczególnienie 2011 2003 2004 2005 2006 

Gmina Niemodlin — przyrost naturalny na 1000 ludności -2 2,3 1,7 07 1,1 

 tło: Powiat Opolski -0,1 -1,1 -0,8 -0,9 -0,8 

 tło: Województwo Opolskie -1 -1,2 -0,9 -0,9 -0,9 

 tło: Polska ogółem  1,11 -0,2 -0,1 0,1 

Gmina Niemodlin — saldo migracji na 1000 ludności -4,8 -3,04 -6,04 -3,99 -4,51 

 tło: Powiat Opolski 0,8 -1,49 -1,98 -0,52 -1,86 

 tło: Województwo Opolskie bd -4,01 -3,23 -3,04 -4,61 

Źródło: Dane GUS. 

Migracje  Od roku 2007  migracje wewnątrzkrajowe i zagraniczne wykazują saldo ujemne, 

co oznacza większą liczbę osób wymeldowujących się z gminy, niż dokonujących na jej 

terenie zameldowania. 
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Na podstawie przedstawionych danych demograficznych można stwierdzić, iż w gminie 

Niemodlin w okresie perspektywistycznym, podobnie jak w Województwie Opolskim 

i Powiecie Opolskim, będzie następował powolny spadek liczby dzieci i młodzieży oraz wzrost 

ludności w wieku poprodukcyjnym. 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. 

5.1.3 Zatrudnienie 

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.  

Na podstawie danych z marca 2008 roku można stwierdzić, iż największym pracodawcą 

jest Gmina Niemodlin, która w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach organizacyjnych 

zatrudnia 364 pracowników. Kolejnym znaczącym pracodawcą jest Przedsiębiorstwo 

Surowców Skalnych BAZALT Gracze sp. z o.o., które po przekształceniu z przedsiębiorstwa 

państwowego na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utrzymuje swoją pozycję na rynku 

zatrudniając 120 pracowników. 

Pozostali więksi pracodawcy to: 

 Opolskie Zakłady Drobiarskie Opole (na 2 fermach i w zakładzie wylęgowym) –              

50 osób 

 Fermstal WKS Sp. z o.o. Niemodlin - 75 osób 

 Berliner-Luft Sp. z o.o. Niemodlin - 57 osób 

 EUROMAT Sp. jawna Niemodlin - 55 osób 

 PSS Społem Niemodlin - 50 osób 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice – 85 członków 

 Zespół Szkół im. B. Chrobrego Niemodlin - 43 osób 

 RAPEX Grabin - 45 osób 

 Mechanika Pojazdowa Blacharstwo Lakiernictwo Ślusarstwo - J. Grębowiec, 

Szydłowiec ŚI. - 32 osoby 

 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Niemodlin - 24 osoby 

 Wędliniarstwo - Gruszka - Witkowski, Gościejowice - 23 osoby 

 PW JASK - 20 osób 

 Zakład lnst.- Budowlany ISAN-BUD Niemodlin – 19 osób 

 Zakład Budownictwa „STAMUR” Niemodlin – 15 osób 

W gminie Niemodlin funkcjonują następujące firmy z udziałem zagranicznym: 

1. Berliner-Luft sp. z o.o. w Koszalinie, Zakład Produkcyjny w Niemodlinie  

 (produkcja systemów wentylacyjnych), 

2. MAIA Polska sp. z o.o. w Niemodlinie (przemysłowa produkcja drobiarska), 

3. PELLIZZER we  Wrocławiu, zakład produkcji masy asfaltowej w Niemodlinie. 
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Rys. 12.  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według liczby 

pracujących w 2011 r. w gminie Niemodlin. 

 

 

 

 

Źródło: GUS – Statystyczne Vademecum Samorządowca 

Miasto Niemodlin zajmuje drugie miejsce wśród miast województwa w zakresie 

wskaźnika przedsiębiorczości20. Wynosi on 147 firm na 1000 mieszkańców21. Struktura 

podmiotów gospodarki narodowej w okresie 2004-2011 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 2011r.  - 147. 

W ostatnich latach nastąpił rozwój drobnych form przedsiębiorczości, głównie 

niewielkich zakładów usługowych, rzemieślniczych, często rodzinnych. W 2006 r. według 

danych GUS, zarejestrowanych było 1513 podmiotów gospodarczych, z czego aż 80 % 

stanowią osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Dynamika wzrostu w tej 

kategorii podmiotów była najwyższa. 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, często z wyższym 

wykształceniem, 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. 

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 sekc ji 

                                                
20

 Jest on mierzony liczbą przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. 
21

 Sytuacja społeczno-gospodarcza w 2006 roku na tle lat 1998–2005. Województwo Opolskie. UMWO Opole 
2007, s.162. 
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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; 

- doradztwo dla przedsiębiorców. 

 

 

 

Rys. 13. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w gminie Niemodlin  

 
Źródło: Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, opracowanie 

na podstawie danych Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. 

Tab. 15. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów 

własnościowych. 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

  Ogółem 

Ogółem jed.gosp. 1295 1345 1406 1473 1513 

  Sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 66 67 69 76 76 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego ogółem 

jed.gosp. 
22 22 24 24 24 

przedsiębiorstwa państwowe jed.gosp. 1 1 1 1 0 

spółki handlowe jed.gosp. 0 0 0 0 0 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jed.gosp. 0 0 0 0 0 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego, gospodarstwa pomocnicze 

jed.gosp. 
0 0 0 0 0 

  Sektor prywatny 
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podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 1229 1278 1337 1397 1437 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jed.gosp. 1029 1072 1129 1178 1214 

spółki handlowe jed.gosp. 36 43 46 45 44 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego jed.gosp. 13 14 16 14 14 

Spółdzielnie jed.gosp. 7 6 6 6 6 

Fundacje jed.gosp. 0 0 0 0 0 

stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 17 18 18 19 22 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, GUS BDR. 

Rolnictwo w gminie charakteryzuje się dużą liczbą małych, nieefektywnych od kilku lat 

gospodarstw rolnych. Powoduje to niewielką możliwość zatrudniania w rolnictwie, nawet 

w okresie wzmożonych prac polowych. W większości tych gospodarstw prace wykonują 

członkowie rodzin. Obserwuje się również spadek liczby osób, dla których jedynym źródłem 

utrzymania jest rolnictwo. Odsetek pracujących w sektorze rolniczym oscyluje w granicach 

10% i potwierdza prawidłowość, że większość firm zajmujących się rolnictwem 

to gospodarstwa indywidualne (rodzinne).  

Istotnym problemem gminy jest duże rozproszenie użytków rolnych oraz 

ich nieefektywność, związana głownie z wielkością gospodarstw. Blisko 48% gospodarstw ma 

do 1 ha areału, a kolejne 25 % to gospodarstwa o powierzchni 1-2 ha. Istnieją zatem duże 

rezerwy dla rozwoju rolnictwa, związane z możliwościami komasacji ziemi i produkcji rolnej 

w okresie kierunkowym w oparciu o tradycje rolnicze obszaru oraz korzystne warunki 

naturalne.  

Tab. 16.  Rynek pracy w Gminie Niemodlin. 

 
Źródło: GUS – Statystyczne Vademecum Samorządowca 

Bezrobocie 

 W filii opolskiego Państwowego Urzędu Pracy w Niemodlinie, obsługującej 

mieszkańców gminy, zarejestrowanych było na koniec  grudnia 2011r. r. 881 osób w tym z 

Gminy Niemodlin 473 osoby (w tym  52, 8 stanowią kobiety). Wskaźnik bezrobocia liczony 

jako stosunek liczby bezrobotnych do liczony osób w wieku produkcyjnym od roku 2004 w 

gminie Niemodlin systematycznie  rośnie w stosunku do innych gmin powiatu opolskiego i 

wyniósł pod koniec 2010r. 10,6%
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Tab. 17. Stopa bezrobocia regionu na tle województwa i kraju. 

Wyszczególnienie Bezrobotni w tys. 
Stopa bezrobocia 

(w % aktywnych zawodowo) 

Polska 1 702 9,3 

Województwo Opolskie 31,9 9,1 

Powiat opolski 3,4 8,6 

Gmina Niemodlin  0,6 8,8 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Powiatowy Urząd 

Pracy w Opolu. Stan na koniec września 2008 r. 

Tab. 18. Struktura bezrobocia w gminie i mieście Niemodlin na tle powiatu opolskiego i Województwa 

Opolskiego. 
Nazwa Bezro

botni 

Ogółe

m  

W tym  Z prawem do 

zasiłku 

Długotrwale 

bezrobotni 

Powyżej 50 

roku życia 

Do 25 roku 

życia 

Absolwenci – 12 

miesięcy od 

ukończenia nauki  

Gmina 

Niemodlin  

677 400 59 % 70 10,

3% 

362 53 

% 

159 23

% 

126 19

% 

15 2,2% 

Miasto 

Niemodlin  

349 213 61% 29 8,3

% 

189 54

% 

88 25

% 

59 17

% 

5 1,4% 

Powiat 

Opolski  

3043 186

2 

61,2 

% 

356 11,

7% 

1487 48,

9% 

679 22,

3% 

687 22,

6 % 

170 5,6% 

Wojewódz

two 

Opolskie 

31 

905 

19 

457 

61 % -------

- 

----- 16 

430 

51,

5 % 

7604 23,

8 % 

6551 20,

5 % 

----- ------- 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Powiatowy Urząd 

Pracy w Opolu. Stan na koniec września 2008r. 

Tab. 19. Struktura bezrobocia w gminie i mieście Niemodlin według wykształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet. 

Rodzaj wykształcenia  Bezrobotni Ogółem Gmina 

Niemodlin  

W tym 

kobiety 

W tym miasto 

Niemodlin  

 W tym 

kobiety  

Wyższe 33 24 16 11 

Policealne i średnie  90 60 47 32 

Średnie 

ogólnokształcące  

74 56 49 35 

Zasadnicze zawodowe 198 110 102 53 

Gimnazjalne i poniżej  282 150 135 82 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Powiatowy Urząd 

Pracy w Opolu. Stan na koniec września 2008 r. 

Tab. 20. Struktura bezrobocia w gminie i mieście Niemodlin według wieku, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet. 

Wiek  Bezrobotni 

Ogółem Gmina 

Niemodlin  

W tym kobiety W tym miasto 

Niemodlin  

 W tym kobiety  

18 – 24 126 81 59 41 

25 – 34 204 140 108 77 

35 – 44 112 72 57 32 
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45 – 54 152 81 81 44 

55-59 73 26 40 19 

60 – 64 10 ------ 4 ------ 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”,  Powiatowy Urząd 

Pracy w Opolu. Stan na koniec września 2008 r. 

Cechy bezrobocia, które nadal występują w gminie to: 

 Wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet, szczególnie w grupie osób w wieku 

produkcyjnym mimo tego, że legitymują się znacznie wyższym wykształceniem 

niż mężczyźni; 

 Znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi powyżej 25 roku życia tzw. w sile 

wieku; 

 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 %; 

 Nadal wzrasta grupa osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, czyli 

długotrwale bezrobotni, grupa ta na koniec 2006 r. stanowiła 60 % wszystkich 

bezrobotnych. Analizując tę grupę bezrobotnych pod względem wykształcenia 

okazuje się, im niższe kwalifikacje, tym dłuższy status osoby bezrobotnej.  

 

W województwie opolskim najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano w PUP Opole 

co przedstawia poniższy wykres dane pochodzą z informacji rocznej PUP Opole. 

            
 

5.1.4 Podsumowanie 

      Gmina Niemodlin charakteryzuje się powolnym wzrostem odsetka ludności 

utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych. Fakt ten należy uznać za zjawisko pozytywne, 

związane z zapoczątkowanym wielofunkcyjnym rozwojem wsi. Na taki stan wpływa sytuacja 

w rolnictwie, która zmusza część ludności, pracującej dotychczas w rolnictwie, do 

poszukiwania innych źródeł zarobkowania. Brak prowadzonej statystyki, dotyczącej 

pracujących w zakładach osób fizycznych, w których liczba pracujących nie przekracza 5 osób 
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oraz pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, utrudnia przeprowadzenie 

analizy rzeczywistego i przyszłego rynku pracy w gminie. 

5.2 WARUNKI MIESZKANIOWE  

5.2.1 Zasoby mieszkaniowe 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2011 w gminie Niemodlin 

znajduje się łącznie 4 402 mieszkania, z czego ponad połowa (2 302) znajduje się na 

terenie miasta Niemodlin,  przeciętna  powierzchnia użytkowa mieszkań to 74,7 m2, 

ok. 154 000 m2 przypada na miasto Niemodlin a ok. 170 000 na obszar wiejski. Średnio 

na jedno mieszkanie zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich przypadają cztery 

izby mieszkalne, a na 1 mieszkańca przypada kolejno 22,4 i 24,3 m2. 

W 2005 r. w mieście Niemodlin oddano do użytkowania 53 mieszkania, w następnych 

latach były to ilości od 4 do 10 mieszkań, na terenach wiejskich ilości oddawanych 

mieszkań wahała się od 4 do 12.  

W zakresie wyposażenia w urządzenia techniczne na terenie  gminy ok. 97,3% 

mieszkańców korzysta z wodociągu, 33.5% z kanalizacji i 39 % z gazu. 

5.2.2 Budynki  komunalne 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządza i administruje 112 

budynkami, w tym: 48 budynkami stanowiącymi w 100% własność gminy oraz 64 

budynkami stanowiącymi  wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy. Ponadto 12 

budynków administrowanych jest przez wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina 

posiada 31 lokali mieszkalnych (1 398m²) 

Wyposażenie techniczne mieszkań komunalnych w podstawowe urządzenia 

 i instalacje przedstawia się następująco: 

─ instalacja wodno – kanalizacyjna  - 557  (98 %) 

─ toaleta     - 508  (89 %) 

─ łazienka     - 260  (46 %) 

─ centralne ogrzewanie   -  49  ( 7 %) 

Struktura wiekowa budynków zarządzanych i administrowanych przez ZGM 

przedstawia się następująco: 

─ budynki wybudowane przed 1945 r.   - 92 

─ budynki wybudowane w latach 1945-1970  -7 

─ budynki wybudowane po 1970 r.    -13 

 Struktura wiekowa budynków stanowiących 100% własności gminy przedstawia się 

następująco: 

─ budynki wybudowane przed 1945 r.  -47 

─ budynki wybudowane po 1970 r.   -1 

W skład w/w zasobów mieszkaniowych, administrowanych i zarządzanych przez ZGM, 

wchodzą budynki położone na terenach wiejskich, z czego 2 lokale należą do wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem gminy, a 8 lokali jest 100% własnością gminy. 

Na terenach wiejskich 30 lokali mieszkaniowych (1 678 m2)  stanowi własność gminy, 

tylko jeden lokal (78 m2) należy do innego właściciela. 22 

                                                
22

 „Program rozwoju gminy Niemodlin w latach 2007-2013”, str. 8 
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Stan techniczny i standard komunalnych zasobów mieszkaniowych jest niski. Potrzeby 

remontowe trzykrotnie przewyższają możliwości finansowe na dany rok budżetowy. Szacuje 

się, że w gminie oczekuje na mieszkanie lub jego zamianę ze względu na bardzo niski 

standard około 200 rodzin.  Gmina Niemodlin posiada 540 lokali mieszkaniowych (24 948 m2), 

w tym lokali socjalnych 70 (2 461 m2). Zasoby mieszkaniowe Gminy Niemodlin, znajdujące się 

w budynkach 100 % własności gminy wynoszą 179 lokali (7 946 m2), a w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem gminy - 361 lokali. Wyposażenie techniczne mieszkań 

komunalnych w podstawowe urządzenia i instalacje w ilości lokali mieszkaniowych jest 

następujące: 23 

 Instalacja wodno – kanalizacyjna 532 (99%) 

 Toaleta w lokalu    323 (61%) 

 Łazienka w lokalu   239 (45%) 

 Gaz ziemny    381 (72%) 

 Centralne ogrzewanie   99 (18%). 

Struktura wiekowa budynków zarządzanych i administrowanych przez ZGKiM: 

 Budynki wybudowane przed 1945 rokiem 92 

 Budynki wybudowane w latach 1945 – 1970     6 

 Budynki wybudowane po 1970 roku  14 

Budynki będące w zarządzaniu i administrowaniu ZGKiM, podłączone do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków: 

 Miasto Niemodlin   80 (77,7%) 

 Tereny wiejskie   0 

5.3 EDUKACJA 

Obserwowane zmiany w oświacie i wychowaniu wynikają zarówno z procesów 

demograficznych, jak i przeobrażeń systemowych po wprowadzeniu reformy ustroju 

szkolnego począwszy od roku szkolnego 1999/2000 oraz w powiązaniu z nowym podziałem 

terytorialnym kraju (na 16 województw, 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich). Zmiany te 

doprowadziły do decentralizacji w zakresie zarządzania oświatą. Obecnie niemal wszystkie 

publiczne szkoły i placówki oświatowe są prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego: gmin, powiatów i województwa. Zadaniem własnym gminy jest zakładanie 

i prowadzenie publicznych przedszkoli (w tym przedszkoli specjalnych) oraz szkół 

podstawowych i gimnazjów (bez szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych).  

5.3.1 Szkoła podstawowa i gimnazjum 

W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Niemodlin: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Graczach, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach, 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grabinie.- przewidywany do likwidacji jako 

jednostka publiczna – jednostka ta  prowadzona ma być przez Stowarzyszenie  

 

                                                
23

 Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008 – 2015, Niemodlin 2008, str. 49-50 
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W gminie funkcjonuje 1 gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Niemodlin tj. Publiczne Gimnazjum w Graczach. 

Dotychczas prowadzone przez Gminę Niemodlin Publiczne Gimnazjum im. Agnieszki 

Osieckiej w Niemodlinie (12 oddziałów, 229 uczniów) na mocy porozumienia, stanowiącego 

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXI/139/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku, zostało 

przekazane Powiatowi Opolskiemu, który stanowi organ prowadzący dla Zespołu Szkół 

im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.  

W skład wspomnianego Zespołu Szkół wchodzi: 

 Gimnazjum, 

 Liceum Ogólnokształcące, 

 Liceum dla Dorosłych,  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

Analiza trendów wskazuje na dwie odmienne tendencje. W szkołach podstawowych 

w Niemodlinie obserwuje się stały, nieznaczny wzrost liczby uczniów, w tym tendencja 

wzrostowa silniejsza jest w Szkole Podstawowej Nr 1. Szkoły podstawowe rozmieszczone 

na terenach wiejskich będą natomiast sukcesywnie zmniejszały nabory. W gimnazjum 

w Graczach także nastąpi spadek liczby uczniów, skala tego zjawiska nie będzie jednak tak 

znaczna, jak w Niemodlinie. 

Tab. 21. Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem nauki w gminie Niemodlin. 

 

Rok 

urodzenia 

 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

Liczba 

urodzeń 

 

 

185 

 

164 

 

177 

 

145 

 

149 

 

148 

 

145 

 

124 

 

128 

 

142 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, dane Zespołu 

Ekonomiczno – Finansowego Oświaty Gminy Niemodlin. 

 

Tab. 22. Dzieci, które zostaną objęte obowiązkiem szkolnym od roku szkolnego 2008/2009. 

 

Rok  urodzenia 

 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Liczba urodzeń 

 

 

142 

 

164 

 

130 

 

138 

 

119 

 

140 

 

136 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, dane Zespołu 

Ekonomiczno – Finansowego Oświaty Gminy Niemodlin.  

 

Tab. 23. Prognozowana liczba dzieci podlegająca obowiązkowi szkolnemu. 

R

           

Rok 

szkolny 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Liczba 

dzieci 

1 486 1452 1 413 1387 1378 1 366 1 221 

Źródło: „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, dane Zespołu 

Ekonomiczno – Finansowego Oświaty Gminy Niemodlin. 
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Wszystkie placówki oświatowe rozpoznają aspiracje uczniów. Zauważalna jest 

tendencja wzrostu zainteresowania zajęciami pozalekcyjnymi. W związku z tym dąży się 

do poszerzania oferty takich zajęć. Diagnoza przeprowadzona wśród uczniów wskazała, 

iż zasadniczym celem każdego ucznia jest zdobycie dobrego wykształcenia, a co za tym idzie 

dobrze płatnej pracy, stwarzającej możliwości rozwoju i awansu zawodowego oraz dającej 

satysfakcję.24 

5.3.2 Wychowanie przedszkolne 

W gminie funkcjonują 3 przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Niemodlin: 

 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie z oddziałem zamiejscowym 

w Grodźcu, 

 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie, 

 Publiczne Przedszkole w Graczach, 

Natomiast w Grabinie edukacja przedszkolna realizowana jest w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym przewidziana do likwidacji jako jednostka publiczna.  

Wskaźnik udziału dzieci w wieku 3 – 6 lat w edukacji przedszkolnej wynosi 67 % i jest 

zdecydowanie niższy od wskaźnika dla Województwa Opolskiego i Powiatu Opolskiego. 

Niepokojący zwłaszcza jest niski wskaźnik udziału dzieci w edukacji w wieku 3 – 5 lat (57 %) 

oraz na obszarze wiejskim poza miastem Niemodlin.25 

5.4 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 funkcjonują świetlice pod stałą opieką rad 

sołeckich. W obiektach tych 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 przykładowo: 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.  

Biblioteka 

Pomieszczenia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej znajdują się w budynku 

administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. 

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 

                                                
24

 „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Niemodlin 2008, str. 19-22 
25

 „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Niemodlin 2008, str. 19-23 
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prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej oraz zapewnienie kompetentnej 

obsługi czytelników przez kadrę bibliotekarską. 

5.5  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. Są to kluby 

piłkarskie, w szeregach których zrzeszonych jest około 200 zawodników i działaczy 

sportowych.  

Na terenie gminy odbywają się stałe, sportowe imprezy cykliczne, w tym Niemodlińska  

Halowa Liga Piłkarska,  które kierowane są   do mieszkańców Gminy Niemodlin, Grodków i 

Lewin Brzeski,  a udział w nich bierze  młodzież  w wieku szkolnym oraz dorośli. Celem 

zawodów sportowych jest zorganizowanie czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców gminy, 

w szczególności dzieci i młodzieży.  

 

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. 

We wszystkich wymienionych salach brak jest odpowiedniego zaplecza socjalnego. 

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 szatn ie 

dla zawodników i sędziów z pełnym węzłem sanitarnym oraz klubokawiarnia.  

Oprócz boisk przy szkołach w mieście są obiekty sportowe:  

1) Stadion Miejski    w Niemodlinie przy ulicy Sportowej. Stadion o wymiarach 110 m 

na 64 m posiada bieżnię ogólną, jest własnością gminy w utrzymaniu Miejskiego 

Klubu Sportowego „Sokół” Niemodlin. Stan techniczny stadionu jest 

niezadawalający, 

2) Kompleks sportowy Orlik w Niemodlinie, zlokalizowany przy PSP nr 1  

w Niemodlinie.  

3) Hala  widowiskowo – sportowa w Niemodlinie  

4) Basen kąpielowy w Lipnie z parkiem linowym  

 

Od 2010 r. obiektami sportowymi administruje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie. 

5.6 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. 



Zmiana nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin 

78 

 

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 Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu, 

Niemodlin ul. Zamkowa 4; 

Punkty medyczne: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”, w tym gabinety prywatne 

specjalistyczne, Niemodlin ul. Opolska; 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Graczach; 

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, REMEDIUM, Grabin ul. Nyska 3 

4) Indywidualna Praktyka Lekarska – Podstawowa Opieka Zdrowotna, Niemodlin ul. 

Wojska Polskiego 5; 

5) Ponadto: gabinety specjalistyczne w budynku byłego Ośrodka Zdrowia przy ul. 

Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie. 

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. 

 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.  

5.7 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, Gminny 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.    

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie jest ochrona jednostki i rodziny 

poprzez zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie bytowania 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania te realizowane są w oparciu 

o ustawę o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. 

 

Jednym z najważniejszych zadań z zakresu pomocy społecznej jest udzielanie pomocy 

osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia ich trudnych sytuacji życiowych, których sami nie 

są w stanie pokonać. Rodziny w 2007 r. objęte były pomocą w formie pracy socjalnej, pomocy 
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rzeczowej oraz zasiłkami finansowymi. Liczbę rodzin i osób w rodzinach korzystających 

z pomocy przedstawia tabela 17. 

 

Tab. 24. Liczba rodzin i osób  w rodzinach korzystających z pomocy w latach  2006-2007. 

Wyszczególnienie   2006  2007 

Liczb rodzin    731 669   

  w tym: 

- korzystających ze świadczeń  i pracy socjalnej 

 

   714 

 

657  

  - objętych wyłącznie pracą  socjalną  

     17 

 

12           

Liczba osób w rodzinach 2 202 1 965 

% w stosunku do liczby ludności 

zamieszkującej w Gminie * 

 

16,1% 

 

14,5% 

 

Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Dane Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemodlinie. 

 

W porównaniu z 2006 r. nastąpił spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Jest to wynikiem spadku liczby osób bezrobotnych, a także skutecznej 

pracy socjalnej z klientami 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. 

Dzieje się tak głównie w przypadku osób otrzymujących wynagrodzenie na poziomie 

najniższej płacy krajowej. Często zdarza się w przypadku rodzin wielodzietnych (troje i więcej 

dzieci), że rodzice pracują, ale ich dochody nie pozwalają na pokrycie minimalnych wydatków.  

Niepokojący jest fakt zgłaszania się o pomoc coraz większej liczby osób otrzymujących 

świadczenia emerytalno - rentowe oraz wzrastająca liczba rodzin niepełnych. Jest to skutek 

otrzymywanych zbyt niskich świadczeń w stosunku do aktualnych kosztów utrzymania 

i leczenia. Głównym powodem ubiegania się rodzin i osób o pomoc jest ubóstwo, które jest 

spowodowane bezrobociem, długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością jednego 

z członków rodziny (tabela 19).   

 

Tab. 25. Struktura rodzin objętych pomocą w latach 2006-2007. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin 

 rok 2006 2007 

 1.          Rodziny z dziećmi 

   w tym: 

 

376 331 

  - wielodzietne 97 92 

 - niepełne 112 122 

 2. Rodziny emerytów i rencistów 
66 75 

 

Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Dane Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemodlinie.     
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    Wśród adresatów pomocy społecznej dużą grupę stanowią ludzie w wieku aktywności 

zawodowej, którzy z powodu braku lub podejmowania zatrudnienia za niskie wynagrodzenie 

nie dysponują wystarczającymi środkami na utrzymanie rodziny. 

    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. Rodzaje i koszty udzielonych świadczeń w 2007 r. 

przedstawia tabela  20. 

 

 

Tab. 26. Powody przyznania pomocy rodzinom w latach 2006-2007. 

Lp. 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2006 2007 

 liczba 

rodzin 

liczba osób 

w rodzinie 

liczba rodzin liczba osób w 

rodzinie 

1. Ubóstwo  627 1 910 551 1 603 

2. Bezrobocie 467 1 424 394 1 267 

3. Długotrwała choroba 96 273 105 258 

4. Niepełnosprawność 68 194 89 232 

5. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

 

72 

 

366 

 

62 

 

318 

6. 
Alkoholizm i narkomania 

 
36 44 20 26 

7. 
Bezdomność, trudność  w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu karnego 

 

14 

 

15 

 

7 

 

7 

Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Dane Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemodlinie.     

 

    W roku 2006 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu (Filia w Niemodlinie)  wydał skierowania 

celem zatrudnienia: 39 osób na umowę o pracę, 6 osób w ramach prac interwencyjnych, 

53 osób na roboty publiczne, 53  osób do odbycia staży zawodowych i 34 osób 

na przygotowanie zawodowe. W 2007 r. kontynuowano aktywizację bezrobotnych poprzez 

zatrudnianie osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

do wykonywania prac społecznie użytecznych.  

Rodziny wspomagane były poprzez udzielanie pomocy finansowej uczniom w formie 

stypendiów szkolnych. Środki na ten cel zostały przekazane Gminie z budżetu państwa          

w formie dotacji. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 21 940 zł na stypendia za 

osiągnięcia w nauce. Z budżetu gminy finansowane są również dodatki mieszkaniowe. 

 

Tab. 27. Rodzaje i koszty świadczeń rodzinnych w 2007r. 

Lp. Rodzaje świadczeń 2007 

  koszt 

 

liczba 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 1 129 920, 00 18 557 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego  

w tym z tytułu: 
977 130, 00 8 731 

 - urodzenia dziecka 69 000, 00 69 

 - urlopu wychowawczego 193 507, 00 491 

 - samotnego wychowywania dziecka i utraty 

zasiłku dla bezrobotnych  
7 453, 00 19 
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 - samotnego  wychowywania dziecka 184 490, 00 1 069 

 - kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
54 760, 00 704 

 - rozpoczęcia roku szkolnego 108 700, 00 1 087 

 - podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 116 180, 00 2 254 

 -wychowanie dziecka w rodzinie  

wielodzietnej 
243 040, 00 3 038 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 263 925, 00 1 725 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 174 748, 00 418 

5. Składki społeczne od świadczenia 

pielęgnacyjnego 
39 094, 00 305 

6. Zaliczki alimentacyjne 
410 533, 00 1 721 

7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 115 420, 00 116 

 Razem 3 110, 770 31 573 

 

Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Dane Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niemodlinie.    

 

Ważnym elementem pracy socjalnej są zadania podejmowane w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z instrumentów służących realizacji tego 

zadania jest realizacja procedury “Niebieska Karta”. Przy współpracy z tutejszym 

Komisariatem Policji w 2007 r. zostało założonych 6 “Niebieskich Kart”.  

Zgodnie z prowadzonymi badaniami w ostatnich dziesięciu latach wzrosła liczba osób 

niepełnosprawnych, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie innych gmin Województwa 

Opolskiego. Wzrasta liczba osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym oraz 

ze sprzężoną niepełnosprawnością, co niesie za sobą wzrastającą potrzebę pomocy. 

Działania w obszarze pomocy społecznej wspierają również: 

Świetlica Środowiskowa, 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych, 

Organizacje pozarządowe 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 

najuboższych, bezrobotnych, wychodzących z patologii,  

Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym ‘Kontakt” w zakresie wsparcia osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin,  

Ośrodek MONAR w Graczach w zakresie pomocy osobom uzależnionym. 

 

5.8 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW  

I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Istniejące warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona zdrowia w Gminie 

Niemodlin, analizowane w aspekcie danych demograficznych i zatrudnienia, edukacji, kultury, 
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sportu, wypoczynku oraz pomocy społecznej, podobne są do statystycznych danych na temat 

warunków i jakości życia w Województwie Opolskim.   

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, pozostałe 26 wsi stanowi tzw. trzeci stopień (po Niemodlinie i Graczach) 

struktury hierarchicznej sieci osadniczej gminy. Podział ten może być wzbogacony umownym 

czwartym stopniem, który wynikać może z podziału 26 wsi na mniejsze i większe w zależności 

od przyjętego kryterium ilości mieszkańców. Miejsca pracy poza rolnictwem występują głównie 

w Niemodlinie i Graczach.  

Analizując istniejącą sieć osadniczą stwierdza się brak minimum trzeciego ośrodka 

usługowego w zachodniej części gminy obejmującej swoim bezpośrednim oddziaływaniem 

takie miejscowości jak Krasna Góra, Tłustoręby, Rogi, Tarnica, ewentualnie Grabin 

i Roszkowice, które to dwie wsie mogą być bardziej w zasięgu oddziaływania miasta 

Niemodlin. 

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin należałoby 

wykształcić zatem mocny ośrodek usługowy np. w Tłustorębach, zbliżony do Graczy 

i obsługujący ośrodki wczasowo – rekreacyjne i mieszkańców stałych wsi Krasna Góra 

i Tarnica – Rogi. Oprócz usług w Tłustorębach może lokować się na niewielkich terenach we 

wschodniej części np. przemysł elektroniczny, który architekturą może przypominać 

atrakcyjne, nieuciążliwe usługi. 

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, które obsługiwałyby mniejsze, skupione wokół szkoły, 

miejscowości tworząc jednostki szkolne dla około 250 – 300 uczniów (model preferuje dwie 

równoległe klasy 20 – 25 uczniów w sześcioklasowej 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). 

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. 

 

W okresie kierunkowym wnioskuje się konieczne zmiany we wszystkich dziedzinach, 

uwzględniające możliwości rozwoju tkwiące w przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i w sferze 

społecznej. 

W kierunkowym zagospodarowaniu przestrzennym gminy Niemodlin należy dążyć 

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 
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na jej terenie, zarówno ze strony mieszkańców jak i ludności spoza gminy, a nawet spoza 

Województwa Opolskiego. 

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. 

Ochrona zdrowia wiąże się z koniecznością rozbudowy i modernizacji obiektów służby 

zdrowia i podniesienia stanu sanitarnego gminy poprzez budowę systemów sieci oraz 

oczyszczalni ścieków, które w danych statystycznych są ujmowane razem z wodociągami, 

co bezpośrednio nie odzwierciedla faktycznego stanu zainwestowania. 

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. Warunkiem zwiększenia dostępności terenów gminy 

dla inwestorów i aktywności gospodarczej jest projekt oraz budowa drugiego węzła 

autostradowego, który powinien stanowić priorytet w kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Niemodlin. 

6. 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 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. 
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Tab. 28. Uzyskane wyniki we wszystkich kategoriach wykroczeń w przeliczeniu na jednego strażnika. 
Il

o
ś
ć
 

e
ta

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

2
0
0
7

 

554 277 41 20,5 0 0 595 297,5 

2 

2
0
0
6

 

322 161 52 26 0 0 374 187 

 

Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Dane Straży 

Miejskiej w Niemodlinie. 

 

 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. 

Ścinawa jest uregulowana na terenie gminy poniżej Niemodlina, natomiast program regulacji 

i zabezpieczenia Nysy jest opracowywany. Szybkiemu odprowadzeniu wód powodziowych 

służą również kanały i rowy melioracyjne, jednak ich stan jest niezadowalający. 

6.1 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, WYNIKAJĄCE Z ISTOTNYCH ZAGROŻEŃ 

BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA. 

Analiza stanu istniejącego obejmuje trzy główne aspekty: 

- bezpieczeństwo porządku publicznego, 

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 

- bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 

W okresie kierunkowym ograniczenie przestępstw, jak kradzieże z włamaniami, kradzieże 

samochodów, rozbój, pobicia i uszkodzenia ciała, powinno wiązać się ze zwiększeniem liczby 

i wyposażenia placówek policji i straży miejsko – wiejskiej oraz zwiększeniem liczby 

funkcjonariuszy tych służb. 

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 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.     
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W aspekcie ochrony przeciwpowodziowej kierunki zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Niemodlin wymagają rozwiązań kompleksowych w skali całych dorzeczy, nie tylko 

gminy. Po tzw. powodzi 1000-lecia w 1997r. zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej rzek 

Odry i Nysy Kłodzkiej zostały określone ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. „Program dla Odry 

2006”, obecnie przedłużoną do roku 2013. Zabezpieczone środki finansowe, zarówno na 

badania, projekty jak i realizację, są dostępne w ramach zadań Pełnomocnika Rządu. Na tych 

zasadach wykonano opracowanie „Planowanie przestrzenne a ochrona przeciwpowodziowa”  

(WARR Wrocław 2006 – 2007), w którym zwrócono szczególną uwagę na potrzebę budowy 

zbiorników retencyjnych oraz dolesienia w celu ograniczenia tzw. pierwszej fali uderzeniowej 

obok działań hydrotechnicznych, która stwarza największe zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

i mienia. Problemy ochrony przeciwpowodziowej i jej powiązań z zagospodarowaniem 

przestrzennym, zarówno w skali makro, jak i w konkretnych projektach urbanistyczno-

budowlanych oraz architektonicznych, Gmina Niemodlin powinna w okresie kierunkowym 

rozwiązywać wspólnie z najbliższymi gminami, Skoroszyce i Lewin Brzeski (Por.: Pustelnik R., 

Aktywizacja gospodarcza przestrzeni miejskiej poprzez ochronę przeciwpowodziową i rozwój 

turystyki przywodnej o zasięgu ponadregionalnym na przykładzie Lewina Brzeskiego, 

W: Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, praca pod 

red. Janusza Słodczyka i Dariusza Rajchela, Uniwersytet Opolski). 

7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

7.1  POTRZEBY ROZWOJU GMINY 

Dotychczasowe potrzeby rozwoju gminy charakteryzuje w pierwszej kolejności kilkaset 

decyzji o warunkach zabudowy, wydanych w latach 2003 do lutego 2008. Zgodnie z oceną 

aktualności studium decyzje te dotyczą głównie ustalenia warunków zabudowy budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Należy zwrócić uwagę, że decyzje te, zgodnie z obowiązującą 

ustawą, wydano dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Gmina posiada 21 obowiązujących, uchwalonych MPZP (po roku 1994), w tym dla całego 

śródmieścia miasta Niemodlina oraz innych jego części, np. rejonu ulicy Chopina, Korfantego, 

Daszyńskiego, Reymonta, Alei Wolności, ulicy Brzeskiej i Opolskiej.  

Potrzeby rozwoju gminy określają ponadto priorytety rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju 

Gminy Niemodlin, uchwalonej 27 listopada 2008 roku (Uchwała Nr XXXII/213/08 Rady 

Miejskiej w Niemodlinie). Do priorytetów tych (s.61-63 ww. Strategii) należy poprawa stanu 

infrastruktury – 11 zagadnień problemowych, rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja 

gospodarcza – 5 zagadnień problemowych, ochrona środowiska – 6 zagadnień 

problemowych, rozwój zasobów ludzkich – 8 zagadnień problemowych, rozwój obszarów 

wiejskich – 5 zagadnień problemowych, rozwój turystyki i rekreacji – 5 zagadnień 

problemowych. (Szczegółowe rozwinięcie tych zagadnień zawiera ww. strategia). 

Wnioski zgłaszane do zmiany studium przez mieszkańców gminy Niemodlin oraz 

właścicieli gruntów świadczą o tym, iż na terenie gminy Niemodlin największe 

zapotrzebowanie zgłaszane jest na tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej, 

w mniejszym stopniu na tereny aktywności gospodarczej i usługowej. Zgłaszane jest również 

zapotrzebowanie na tereny przeznaczone pod stawy hodowlane oraz na działalność 

agroturystyczną. 

Szerokie spektrum potrzeb rozwoju wielofunkcyjnego zostało szczegółowo określone 

podczas kolejnych spotkań władz gminy i przedstawicieli społeczności lokalnej z projektantem 

niniejszej zmiany studium, dotyczących założeń koncepcji i analizy uwarunkowań, 
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obejmujących również ww. materiały studialne wraz z decyzjami o warunkach zabudowy 

i wnioskami społeczeństwa gminy Niemodlin. 

 
 
 
 
 

7.2  OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY 

 

7.2.1 Obszary podlegające ochronie lub ograniczeniu w zmianie przeznaczenia 

na podstawie przepisów o ochronie gruntów  rolnych i leśnych. 

7.2.1.1 Obszary podlegające ochronie lub ograniczeniu w zmianie przeznaczenia 

na podstawie przepisów o ochronie gruntów  rolnych i leśnych. 

Na podstawie map z bonitacją gleb w części rysunkowej określono granice gruntów 

chronionych od I do III klasy. W tych granicach oznaczono grunty chronione ciemniejszym 

żółtym kolorem w odróżnieniu od koloru jasno żółtego, którym oznaczono grunty klasy 

IV i niższych klas bonitacyjnych. 

Obszary III i wyższych klas bonitacyjnych występują w większej ilości we wschodniej 

części gminy, w formie pasma przebiegającego przez miejscowości Lipno, Wydrowice, Sady, 

Gościejowice, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski, Molestowice i południową część sołectwa 

Magnuszowice. Drugim obszarem występowania gleb III i wyższych klas bonitacyjnych jest 

pasmo wzdłuż prawostronnego biegu rzeki Nysy Kłodzkiej, przechodzące przez miejscowości 

Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, Radoszowice i Sarny Wielkie. 

 

7.2.1.2 Obszary podlegające ograniczeniu w przeznaczeniu na podstawie 

przepisów o ochronie gruntów rolnych. 

 

Analiza wniosków złożonych do zmiany studium wykazała, że tereny o funkcji 

mieszkaniowej i  usługowej oraz związane ze strefą AG (aktywizacji gospodarczej), stwarza 

podstawy do decyzji o konieczności ograniczenia zakresu inwestycji kubaturowych 

ze względu na wysokie klasy bonitacyjne gleb.  

Ograniczenia w zamianie dotychczasowego przeznaczenia gruntów rolnych na funkcję 

mieszkaniową oraz rekreacyjną dotyczą takich sołectw, jak Lipno, Gościejowice, 

Rzędziwojowice, Krasna Góra, Tłustoręby, Radoszowice.  

Pomiędzy Gościejowicami a Rzędziwojowicami,  w paśmie zachodnio – wschodnim, 

część terenów rolnych klasy III i wyższych wnioskowana jest na powiększenie terenów AG.  
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7.2.2 Obszary do wyłączenia z zabudowy bądź ograniczenia z uwagi na 

zagrożenia powodziowe i strefy ochronne 

7.2.2.1 Zagrożenia powodziowe 

Zgodnie ze Studium ochrony przed powodzią zlewni Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu 

Bardo na załączniku graficznym wyznaczono: 

- obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

- obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, 

wartość gospodarczą lub kulturową, 

- obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. 

Dla obszaru  szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy wynikające 

z ustawy Prawo wodne. 

W kierunkach rozwoju należy ograniczyć zabudowę, szczególnie w obszarze 

bezpośredniego zagrożenia powodzią z odpowiednimi zapisami w uchwałach przyszłych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

7.2.2.2 Strefy ochronne 

Strefy ochronne obejmują obszary, na których wyłączenie lub ograniczenie zabudowy 

wiąże się z określonymi wartościami kulturowymi i przyrodniczymi. 

 

1) Strefy ochronne dla wartości kulturowych zostały określone na rysunku 

uwarunkowań i obejmują:  

Strefę A - ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
Strefę B - ochrony konserwatorskiej, 
Strefę E - ekspozycji panoramy miasta, 
Strefę K – ochrony krajobrazu kulturowego. 

 
2) Strefy ochronne dla obszarów o wartościach przyrodniczych obejmują: 

 

a) Tereny, których użytkowanie i zagospodarowanie z uwagi na cechy 

zasobów środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru powinny 

być podporządkowane zachowaniu walorów i zasobów przyrodniczych. 

 

Terenami, na których zamierzenia użytkowe i gospodarcze powinny być 
podporządkowane wymogom zachowania walorów i zasobów 
przyrodniczych, są: 
 

 Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody: 

- obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
  - obszar chronionego krajobrazu Grodziec, 

- zespół przyrodniczo – krajobrazowy Lipno, 
- użytki ekologiczne Dzicze Bagno i Żurawie Bagno 
- pomniki przyrody, 
- siedliska przyrodnicze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra  
  Środowiska, 
- miejsca występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. 
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 Obszary projektowane do ochrony na podstawie przepisów ustawy  

o ochronie przyrody: 

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 
- stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, 
 

 obszary sieci Natura 2000, 

 obszar zlewni chronionej rzeki Nysa Kłodzka, 

 obszary występowania gleb organicznych, 

 obszary występowania gleb II - III klasy, 

 obszary lasów, 

 obszary korytarzy ekologicznych doliny Nysy Kłodzkiej i Ścinawy 

Niemodlińskiej, 

 obszary zalewowe dolin rzecznych, głównie Ścinawy Niemodlińskiej 

i Nysy Kłodzkiej, 

 obszary powierzchniowego zasilania głównych poziomów wodonośnych 

w zakresie zanieczyszczeń ściekami i opadami.26 

 
b) Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów przyrodniczych 

obejmują: 

 kompleks leśno – stawowy Stawy Niemodlińskie, 

 kompleks leśno – stawowy Stawy Tułowickie, 

 korytarze ekologiczne doliny Nysy Kłodzkiej i doliny Ścinawy 
Niemodlińskiej.27 

 

7.2.3 Pozostałe ograniczenia i zagrożenia 

 Tereny ekosystemów wodno – łąkowych, położonych wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka, 

 Tereny zagrożone erozją wodną i wietrzną, 

 Strefa zagrożenia wzdłuż gazociągu, o zasięgu ustalanym zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi, 

 obszary predysponowane do występowania ruchów masowych w Graczach 

i Grabinie, 

 Uciążliwości i zagrożenia związanie z intensywnym ruchem komunikacyjnym 

na drogach krajowych i w mniejszym stopniu, na drogach powiatowych, 

 Lokalne kotłownie i skupiska emitorów z palenisk domowych, powodujące 

zanieczyszczenie powietrza we wszystkich miejscowościach gminy, 

 Dzikie wysypiska odpadów komunalnych, 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary potencjalnego zagrożenia 

powodzią. 

 

                                                
26

 Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin 
z wyłączeniem miasta w granicach administracyjnych, praca zbiorowa pod kierunkiem dr Krzysztofa Badory, Opole 
2002, s. 13 
27

 J.w. s. 93, 94 
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7.3  OBSZARY KOLIZJI PRZESTRZENNYCH WYMAGAJĄCE UWZGLĘDNIENIA 

W KIERUNKACH ROZWOJU 

 

Na terenie miasta i gminy Niemodlin istnieją trzy główne rejony kolizji 

przestrzennych, które obejmują; 

- północno – wschodnią część miasta Niemodlin i wieś Gościejowice, 

- południową część miejscowości Gracze, Rutki i Molestowice, 

- pas wzdłuż Nysy Kłodzkiej, obejmujący 4 miejscowości: Krasna Góra,  

Tłustoręby, Tarnica i Radoszowice. 

 

a) Rejon północno – wschodniej części miasta Niemodlin i wieś Gościejowice. 

 

Kolizje przestrzenne (konflikty) wiążą się z dużym zapotrzebowaniem na tereny 

budowlane oraz rozwój przemysłu (strefa AG) i wynikającą z tych potrzeb dużą liczbą 

wniosków dotyczących możliwości inwestycyjnych na glebach wysokich klas 

bonitacyjnych w rejonie Gościejowic. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą, 

odpowiedzialnym za przyjęcie lub odrzucenie tych wniosków jest Burmistrz Miasta, 

a realizacja zamierzeń inwestycyjnych będzie wymagała przeprowadzenia procedury 

uzyskania zgody Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych 

klasy III i wyższych na cele nierolnicze i nieleśne na terenach wiejskich. 

 

b) Rejon południowej części miejscowości Gracze oraz Rutki i Molestowice. 

 

Kolizje na tym terenie spowodowane są zwiększaniem obszarów eksploatacji 

surowców skalnych  w Graczach oraz rozwojem funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej   

w Rutkach i Molestowicach. Eksploatacja kamienia, jego przeróbka i transport, 

stwarzają  istotne bariery dla sąsiednich miejscowości, które, pomimo położenia na 

atrakcyjnych terenach, mają znacznie utrudnione szanse rozwoju funkcji 

mieszkaniowej i turystyczno – rekreacyjnej. 

 

c) Rejon pasa wzdłuż Nysy Kłodzkiej, obejmujący miejscowości: Krasna Góra, 

Tłustoręby, Tarnica i Radoszowice. 

 

Kolizje przestrzenne w tym rejonie związane są ze znaczną ilością wniosków 

mieszkańców na tereny mieszkaniowe i rekreacyjne na glebach wysokich klas 

bonitacyjnych. Dodatkową barierą  dla rozwoju inwestycji jest fakt, że zainteresowanie 

dotyczy często terenów zalewowych, na których muszą być zastosowane ograniczenia 

w zabudowie, bądź wymagane kosztowne rozwiązania techniczne, uwzględniające  

zagrożenia powodziowe. 

 

7.4 OBSZARY NAJKORZYSTNIEJSZE DLA ROZWOJU FUNKCJI 

MIESZKANIOWEJ I PRODUKCYJNEJ, OPARTE NA ROZPOZNANYCH 

POTRZEBACH I UWARUNKOWANIACH FIZJOGRAFICZNYCH 
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7.4.1 Obszary najkorzystniejsze dla rozwoju funkcji mieszkaniowej 

i produkcyjnej, oparte na rozpoznanych potrzebach 

 

1) Funkcja mieszkaniowa 

Na podstawie rozpoznanych potrzeb najkorzystniejsze tereny dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowej występują w północnej części miasta Niemodlina oraz 
w miejscowości Lipno. Na terenach tych złożono również największą liczbę 
wniosków o zamianę terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej. 

2) Funkcja przemysłowa 

Zgodnie z ustaleniem Urzędu Gminy tereny najkorzystniejsze dla rozwoju 
przemysłu znajdują się w rejonie Gościejowic, pomimo iż występują one na glebach 
wysokich bonitacji. Stanowisko takie wynika z potrzeb rozbudowy istniejącej strefy 
AG wzdłuż drogi głównej z Opola do Nysy. 

Następnym, najkorzystniejszym terenem dla rozwoju funkcji produkcyjnej jest 
rejon po zachodniej stronie wsi Magnuszowice, przyległy do autostrady 
i projektowanego węzła komunikacyjnego, który połączy autostradę z drogą relacji 
Niemodlin – Lewin Brzeski. 

 

7.4.2 Obszary najkorzystniejsze dla rozwoju funkcji mieszkaniowej 

i produkcyjnej w oparciu o uwarunkowania fizjograficzne 

Najkorzystniejszym obszarem dla prorozwojowych funkcji jest miasto Niemodlin 

ze względu na jego położenie komunikacyjne oraz tradycje związane z walorami 

historyczno – kulturowymi oraz sferą społeczną. 

 

7.5  ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, WYNIKAJĄCE 

Z ISTNIEJĄCYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY NIEMODLIN 

Analiza uwarunkowań związanych z szeroko pojętymi potrzebami rozwoju gminy, 

pozwala na wyciągnięcie wniosków, które sprowadzają się generalnie do:  

- znaczącego zwiększenia terenów o funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

zabudowy (głównie zabudowa jednorodzinna); zwiększenie to wynika z podwyższania 

standardu życia, a nie zwiększania liczby mieszkańców;  

- rozwoju usług w ramach wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich i miasta 

Niemodlina;  

-znaczącego rozwoju terenów aktywizacji gospodarczej, opartego o dostępność 

komunikacyjną autostrady A4 i dwóch węzłów komunikacyjnych (jednego istniejącego, 

drugiego projektowanego);  

- rozwoju turystyki przywodnej i wypoczynku wzdłuż Nysy Kłodzkiej w powiązaniu 

z ochroną przeciwpowodziową;  

-rozwoju sieci komunikacyjnej, kołowej  głównych dróg zbiorczych, łączącej tereny 

o  różnych prorozwojowych funkcjach; 

-rozwoju dróg wewnętrznych oraz sieci dróg rowerowo-pieszych. 

 

Analiza uwarunkowań związanych z możliwościami rozwoju gminy Niemodlin, potwierdza 

występowanie istotnych barier, związanych głównie z chronionymi gruntami rolnymi oraz 
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ochroną środowiska przyrodniczo-kulturowego. Bariery powinny być uwzględnione 

w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy, a jedynie w szczególnych, 

uzasadnionych przypadkach konfliktów należy stosować odstępstwa, wnioskując o zmiany 

do stosownych instancji rządowych i samorządowych. 

 

7.5.1. Sołectwa gminy Niemodlin 

 

Potencjalne predyspozycje inwestycyjne sołectw zostały poddane waloryzacji 

przydatności terenów poszczególnych wsi gminy Niemodlin. Waloryzacja ta została 

opracowana w pięciostopniowej skali od 1 do 5 punktów28 i przedstawia się 

następująco: 

Tab. 29. Predyspozycje inwestycyjne sołectw. 

 
Sołectwo 

Funkcja użytkowa rozwoju 

 
Osadni
-cza 

Przemy
-słowa 

Rolni
-cza 

Górni
-cza 

Turysty
-czna 

Rybołów
-stwo 

Leśni
-cza 

Raze
m 

Brzęczkowice 5 4 2 1 3 1 5 21 

Gościejowice 5 5 5 1 1 1 1 19 

Góra 5 3 4 1 3 3 4 23 

Grabin 5 5 5 5 5 1 4 30 

Gracze 5 5 4 5 1 1 1 22 

Grodziec 5 2 4 1 4 1 5 22 

Jaczowice 5 3 2 1 5 5 5 26 

Jakubowice 5 3 3 1 2 1 2 17 

Krasna Góra 4 2 3 1 4 2 4 20 

Lipno 4 1 3 1 5 5 5 24 
Magnuszowice 5 2 3 1 2 1 1 15 
Magnuszowiczki 5 2 3 2 1 1 2 16 

Molestowice 4 4 4 5 1 1 1 20 

Michałówek 5 5 4 1 4 1 3 23 

Piotrowa 5 2 3 1 1 1 1 14 

Radoszowice 3 2 5 4 2 2 1 19 

Rogi 5 2 3 1 3 1 3 18 

Roszkowice 5 2 3 1 3 1 3 18 

Rzędziwojowic
e 

5 2 3 1 2 5 4 22 

Rutki 5 2 3 3 2 1 2 18 

Sady  4 4 3 5 2 1 2 21 

Sarny Wielkie 4 2 5 1 1 2 1 16 

Szydłowiec 5 2 4 1 4 3 2 21 

Tarnica 5 2 4 1 4 2 2 20 

Tłustoręby 4 2 3 1 3 2 4 19 

Wydrowice 4 4 4 1 2 3 2 20 

 
 

                                                
28

 j.w. s. 92, 93 
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Z powyższego zestawienia wynika, że najbardziej wszechstronny potencjał do 

rozwoju wielofunkcyjnego mają wsie Grabin i Jaczowice, nieco mniejszy – Góra, Lipno 

oraz Michałówek. 

 

7.5.2. Ogólna charakterystyka potrzeb i uwarunkowań dla miasta Niemodlin 

Ogólna analiza obejmuje problematykę: 

a) miejsc zamieszkania, 

b) miejsc pracy, 

c) miejsc wypoczynku 

d) sieci połączeń tych 3 funkcji terenów miasta. 

 

ad a) Miasto Niemodlin staje się stopniowo sypialnią Opola ze względu na jego 

atrakcyjność historyczno-kulturową i przyrodniczą (lasy, stawy) oraz łatwą dostępność 

komunikacyjną. Dynamiczny rozwój mieszkalnictwa potwierdza te trendy. 

Uwarunkowania zewnętrzne powodują konieczność powiększania terenów 

mieszkaniowych wraz z całą infrastrukturą techniczną i usługową w 4 kierunkach: 

Gościejowice, Piotrowa, Brzęczkowice i Wydrowice – Sady. 

Preferowana jest zabudowa niskiej intensywności w pobliżu lasów i stawów, 

istniejących i projektowanych. 

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa, szczególnie ta wybudowana przed 1990 

rokiem, wymaga kompleksowej rewitalizacji i rewaloryzacji, głównie ze względu na 

tzw. starość moralną, tzn. niski standard w stosunku do obecnych wymagań i poziomu 

życia mieszkańców. 

Oprócz obiektów kubaturowych istnieją potrzeby związane                                 

z zagospodarowaniem terenów wokół zabudowy, zaczynając od przejść pieszych, 

zieleni i na usługach kończąc. 

ad. b) Miejsca pracy w mieście Niemodlin obejmują tereny aktywizacji 

gospodarczej AG  (przemysłu, składów i innych pokrewnych funkcji) oraz tereny usług. 

Wraz ze wzrostem poziomu życia mieszkańców miasta, sektor usług będzie się 

powiększał oraz różnicował (handel, usługi specjalistyczne, oświata, administracja, 

usługi zdrowia, kultura i wiele innych). 

Funkcje terenu, związane z ww. miejscami pracy w mieście, wymagają obecnie 

ogólnego uporządkowania, szczególnie w aspekcie struktury hierarchicznej usług 

handlowych, oświatowych i innych. 

Tereny przemysłowe i poprzemysłowe wymagają rehabilitacji i rewaloryzacji 

poprzez zmianę starych obiektów i wprowadzenie ładu przestrzennego w aspekcie 

ładu funkcjonalno – estetycznym. 

ad. c) Tereny wypoczynku w mieście Niemodlin w mieście Niemodlinie 

wymagają kompleksowego zagospodarowania, szczególnie w pobliżu historycznego 

centrum. Są one podmokłe i nie nadają się pod zabudowę, natomiast ich 

zagospodarowanie (zieleń wysoka i niska, zbiorniki wodne, obniżające poziom wody, 

przejścia piesze, mała architektura itp.) jest konieczne dla podniesienia walorów 

funkcjonalno – estetycznych miasta. 
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Zagospodarowania terenów wypoczynku wymaga budowy atrakcyjnych 

połączeń pieszo-rowerowych do terenów leśnych w pobliżu Lipna, Sadów i Wydrowic, 

czy Piotrowej.  

ad. d) Sieć połączeń głównych funkcji terenów w mieście Niemodlinie wymaga 

znacznych zmian. Priorytetem od kilkunastu lat jest wyeliminowanie tranzytowego 

ruchu kołowego z centrum poprzez pilną realizację obwodnicy miasta.  

Układ komunikacji kołowej w planach szczegółowych (MPZP) powinien być 

oparty o projekt struktury hierarchicznej systemu (ulice zbiorcze, lokalne i dojazdowe) 

w powiązaniu z ciągami pieszo – rowerowymi i maksymalna segregacja ruchu 

pieszego i kołowego. Rewitalizacja układu komunikacji powinna eliminować ruch 

pieszo – rowerowy na chodniki przyległe do jezdni. Część ulic, szczególnie 

historycznych z funkcją handlową, należy przeznaczyć na ciągi piesze z eliminacją 

ruchu kołowego. (Ewentualny ruch dostawczy może odbywać się we wczesnych 

godzinach porannych). 

W ocenie potrzeb należy zwrócić uwagę na konieczność powiązania struktury 

hierarchicznej usług w mieście z tzw. komercyjnymi ciągami pieszymi, które kolejno 

łącząc się z ciągami rekreacyjnymi, będą tworzyć zamknięty system promienisto – 

pętlowy, który powiąże usługi i tereny wypoczynku. 

8. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

Na obszarze gminy Niemodlin istotne znaczenie w strukturze własności gruntów mają 

grunty należące do Skarbu Państwa, a przede wszystkim do Agencji Nieruchomości Rolnych. 

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. 

Zgodnie z danymi zawartymi w zestawieniu zbiorczym sporządzonym przez Starostwo 

Powiatowe na dzień 01.01.2013 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. 
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8.1 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO 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. 

Realizacja prorozwojowej polityki przestrzennej w gminie wymaga w okresie 

kierunkowym znacznego zwiększenia terenów stanowiących własność gminy.  

9. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

W gminie Niemodlin występują obszary  chronione zgodnie z punktem 3 i 4.  

10. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 

GEOLOGICZNYCH  

Na terenie gminy Niemodlin występują tereny predysponowane do występowania ruchów 

masowych w Graczach oraz na zachód od wsi Grabin. 

11. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW 

WÓD PODZIEMNYCH 

Złoża kopalin występujących na terenie gminy Niemodlin zostały wymienione i omówione 

w punkcie 3.1.2. 

Zasoby wód podziemnych występujących na terenie gminy Niemodlin zostały wymienione 

i omówione w punkcie 3.1.4. 

12. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Obszary i tereny górnicze występujące na terenie gminy Niemodlin: 

 Gracze II  
- kopalina: kamienie drogowe i budowlane, 
- zagospodarowanie: złoże zagospodarowane, 
- powierzchnia terenu górniczego: 1 253 343 m2 
- użytkownicy: Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych, "BAZALT-GRACZE" Sp. o.o, 
- koncesja: nr: 13/97, rok wydania:1997 r. (ze zmianami) , termin ważności: 2025 r. 
 

 Wesele I Pole Zachodnie, Wesele I Pole Wschodnie 
- kopalina: surowce ilaste ceramiki budowlanej, 
- złoże eksploatowane okresowo, 
- użytkownicy: Wienerberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o., 
- 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 3.1.2. 
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13. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

W TYM STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, 

ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI 

13.1 STAN SYSTEMU KOMUNIKACJI 

13.1.1 Komunikacja drogowa 

Na obszarze Gminy Niemodlin występują następujące kategorie dróg o łącznych 

długościach: 

 Autostrada A-4 – 13,81 km, 

 Droga krajowa nr 46  – 15,94 km, 

 Drogi wojewódzkie – 10,772 km, 

 Drogi powiatowe – 88,02 km, 

 Drogi gminne pozamiejskie – 13,298 km, 

 Drogi gminne miejskie – 14,132 km. 

Drogi powiatowe w granicach miasta Niemodlina zarządzane są przez Burmistrza 

Niemodlina na zasadzie porozumienia zawartego ze Starostą Opolskim – 8,353 km. 

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.  

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.  

Na terenie gminy Niemodlin są czynne trzy stacje paliw i jedna stacja 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.  

13.1.2 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 do przewozu produkowanych 

surowców drogowych. 

13.1.3 Ścieżki rowerowe 

Na terenie gminy przebiega  szlak rowerowy, biegnący przez miejsca o wysokich 

wartościach kulturowych oraz przyrodniczych, łączący się ze szlakiem rowerowym gminy 

Lewin Brzeski i gminy Grodków. 

 Szlak został poprowadzony drogami gminnymi drugorzędnymi oraz gruntowymi tak, aby 

nie kolidował z intensywnym ruchem samochodowym.  Ponadto lokalny ruch rowerowy, 

związany z codziennymi dojazdami ludności do pracy i szkół, odbywa się po drogach 

publicznych wraz z ruchem pieszym i samochodowym. 
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13.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

13.2.1 Zaopatrzenie w wodę 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest dobrze rozwinięty. 

Na terenie gminy istnieją  4 niezależne stacje uzdatniania wody (Niemodlin, Gracze, 

Michałówek i Roszkowice), eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Stacje te posiadają 13 czynnych ujęć wody, które zaopatrują 

31 miejscowości gminy. Długość sieci wodociągów wynosi 119,5 km. Na wszystkich stacjach 

uzdatniania wody jej jakość odpowiada przepisom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nad kontrolą jej 

jakości czuwa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu. 

Przedmiotowe wodociągi bazują na ujęciach wód trzeciorzędowych kategorii B, 

w związku z tym charakteryzują się podwyższoną zawartością związków żelaza, manganu 

i CO2. W stacji uzdatniania wody w Niemodlinie w latach 2002-2003 zmodernizowano 

instalację, która zredukowała ponadnormatywną zawartość manganu. 29 

 

Rys. 15. Produkcja i zużycie wody w mieście i gminie Niemodlin w I półroczu 2008 roku 

 
Źródło: Łukasz Środa, Oczyszczanie ścieków miejskich na przykładzie oczyszczalni ścieków 

w Niemodlinie, Praca dyplomowa inżynierska, Opole 2008. 

13.2.2 Gospodarka ściekowa 

Na terenie Gminy Niemodlin eksploatowane są 2 systemy zbiorowego odprowadzania 

i unieszkodliwiania ścieków: w Gościejowicach i 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 ).  

 

 

 

 

 

                                                
29

 „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Niemodlin 2008, str.45-49 
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Rys. 16.  Ilość wytworzonych ścieków w mieście i gminie Niemodlin w I półroczu 2008 roku 

 
Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Łukasz Środa, 

Oczyszczanie ścieków miejskich na przykładzie oczyszczalni ścieków w Niemodlinie, Praca dyplomowa 

inżynierska, Opole 2008. 

 

W Graczach występuje oczyszczalnia typu BIOBLOK WS-400. Zdolność oczyszczania 

ścieków w skali miesięcznej wynosi 6900 m³. Przy obecnej technologii oczyszczania ta nie 

spełnia warunków ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W Gościejowicach Małych eksploatowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 

z sekwencyjnymi reaktorami SBR i pompownią osadu nadmiernego. 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 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.  
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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”. W związku z powyższym istnieje potrzeba 

kompleksowego rozwiązania problemów ściekowych na terenie Gminy Niemodlin.30 

13.2.3 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. 

13.2.4 Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy Niemodlin Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. 

eksploatuje niżej wymienione gazociągi i obiekty systemu przesyłowego: 

 gazociąg w/c DN 200 PN 4,0 MPa, relacji: Lewin Brzeski – Nysa (planowana jest 

modernizacja na parametry DN 300 PN 6,3 MPa), 

 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 nm3/h, 

                                                
30

 Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Niemodlin 2008, str.45-49 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_K%C5%82odzka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszkowice_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82askowy%C5%BC_G%C5%82ubczycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_K%C5%82odzka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lewin_Brzeski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acinawa_Niemodli%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acinawa_Niemodli%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnuszowiczki
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 obiekt gazowy – SP (Stacja Pomiarowa) Q=3150 nm3/h. 

 

Należy przestrzegać określonych przepisami odrębnymi ograniczeń w lokalizacji 

budynków i zagospodarowania terenów przyległych do istniejących gazociągów i obiektów 

gazowych tj.: 

- w przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych w stosunku do istniejących 

gazociągów wysokiego ciśnienia należy uwzględnić przepisy wynikające z Dz. U. Nr 139 z 7 

grudnia 1995 r. oraz dokonać uzgodnień w OGP GAZ – SYSTEM S.A. Oddział 

w Świerklanach, 

 - odległości podstawowe stacji gazowej od obiektów terenowych powinny być równe 

odległościom ustalonym dla gazociągu zasilającego stację, lecz nie mniejsze od poziomego 

zasięgu zewnętrznej strefy zagrożenia wybuchem ustalonej dla tej stacji (Dz. U. Nr 139 z 7 

grudnia 1995 r.). 

 

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 (stan na 31.12.2009r.) 
- sieć gazowa średniego ciśnienia – 1,4 km 
- sieć gazowa niskiego ciśnienia – 16,9 km 
- ilość przyłączy gazowych niskiego ciśnienia – 673 szt. 
- ilość przyłączy gazowych średniego ciśnienia – 26 szt. 
- stacje gazowe |°- 2szt. 
 

Właścicielem stacji redukcyjno-pomiarowej |° w Niemodlinie przy ul. Dąbrowszczaków jest 

PGNiG S.A. w Warszawie, natomiast obsługą stacji zajmuje się GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 

Świerklanach, 44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54. 

 

13.2.5 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 

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.  

Na terenie miasta Niemodlin w analizowanym okresie obejmującym lata 2004-2007, 

zauważalny jest początkowy wzrost zużycia energii elektrycznej, a następnie spadek. 

Dynamikę tego procesu przedstawia rysunek.31 

 

Rys. 17. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca 

miasta Niemodlin (w kw*h). 

                                                
31

 Źródło: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 2009-2013”, Niemodlin 2009, str. 25-34 
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Źródło: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 2009-2013”, GUS, BDR. 

13.2.6 Telekomunikacja 

    Mieszkańcy Gminy mają zapewniony dostęp do Internetu. Głównym operatorem jest 

Telekomunikacja Polska SA. Operator ten świadczy usługi dostępu do 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.32 

13.2.7 Gospodarka cieplna 

Gmina charakteryzuje się indywidualnymi źródłami ciepła, zarówno na terenie miasta, jak 

i w pozostałych miejscowościach wiejskich. 

 

Tabela 30. Ogólne zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb mieszkaniowych i oświatowych (bez potrzeb 

podmiotów gospodarczych) przedstawia się następująco:
33

 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

[MW] 

Gaz 

[MW] 

Węgiel 

[MW] 

Sumaryczne zapotrzebowanie 34,3 7,3 27,0 

obiekty użyteczności publicznej (szkoły) 1,3 0,3 1,0 

Budynki mieszkalne 33,0 7,0 26,0 

13.2.8 Gospodarka odpadami 

Na terenie gminy znajduje się nieczynne składowisko odpadów komunalnych w odległości 

ok. 600 m od wsi Rogi.  

Na terenie gminy brak jest składowisk i zakładów utylizacyjnych dla odpadów innych, 

niż komunalne. 

13.3 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCYCH ZE STANU 

SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM 

STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ, 

ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI  

13.3.1. Na postawie analizy dotychczasowego systemu komunikacji można wyciągnąć 

następujące wnioski oparte na wiodących potrzebach: 

- Budowa obwodnicy miasta Niemodlina 

                                                
32

 Źródło: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015”, Niemodlin 2008, str. 50 
33

 Źródło: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,  Utex Sp. z o.o., 
str. 28 
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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; Na terenie gminy 

opracowane zostały 4 warianty przebiegu obwodnicy miasta Niemodlina. Ostatecznie w 

wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wybrano wariant południowy 

odcinek dłuższy oznaczony na mapie określającej kierunki rozwoju.  

 Przyjęty wariant z najdłuższym odcinkiem drogi w południowej części miasta jest 

najkorzystniejszy z punktu widzenia przyszłości miasta, pomimo, że jego realizacja wymaga 

wyższych nakładów finansowych niż w pozostałych wersjach.  

 

     - Budowa drugiego węzła autostradowego 

Kolejnym prorozwojowym elementem polityki przestrzennej gminy winna być budowa 

drugiego węzła autostradowego, zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem do ustawy, 

które w pobliżu większych miast (jak Opole) dopuszcza budowę węzłów odległych od siebie 

minimum 5 km; 

-gmina Niemodlin w okresie kierunkowym powinna być skomunikowana wewnętrznym 

systemem dróg zbiorczych, omijających tereny zabudowane w miejscowościach; 

- w najbliższym czasie należy odbudować połączenie kolejowe z Brzegiem i Opolem; 

-konieczna jest budowa systemu ciągów pieszo-rowerowych, zarówno w aspekcie segregacji 

ruchu kołowego z pieszo-rowerowym, jak i ze względu na rozwój turystyki i wypoczynku. 

 

13.3.2. Analiza istniejącego stanu infrastruktury technicznej prowadzi do następujących 

wniosków: 

- w okresie kierunkowym wraz ze wzrostem standardu życia i rozwojem zabudowy 

jednorodzinnej będzie konieczne zwiększenie produkcji wody pitnej. Wskazana byłaby 

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 tej sieci i oczyszczalni w Niemodlinie i Graczach.  

- ważnym elementem gospodarki wodnej jest regulacja stosunków wodnych z budową nowych 

zbiorników retencyjnych, pełniących funkcję rekreacyjną i równocześnie ochrony 

przeciwpowodziowej. 

- 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 ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery. 

- 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. 

 

14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW 

PUBLICZNYCH 
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Na terenie gminy Niemodlin zadaniami służącymi realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych są: 

 

1. w zakresie komunikacji: 

 

1) autostrada A4 relacji Jędrzejów – Korczowa wraz obiektami obsługi podróżnych 

(MOP-y Rzędziwojowice i Krupski Młyn) z lokalizacją nowego węzła autostradowego 

„Lewin Brzeski”; 

 

2) droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Szczekociny, planowana do modernizacji  do 

pełnych parametrów klasy GP wraz z budową obwodnic miejscowości: Niemodlin, 

Sosnówka; 

 

3) droga wojewódzka nr 385 relacji Jaczowice – Granica państwa, planowana do 

modernizacji do pełnych parametrów klasy Z;  

 

4) droga wojewódzka nr 405 relacji Niemodlin – Korfantów, planowana do modernizacji 

do pełnych parametrów klasy Z; 

 

2. w zakresie infrastruktury technicznej: 

 

1) projektowana linia napowietrzna wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń – Wrocław 

(wzdłuż autostrady A4); 

 

2) projektowana linia napowietrzna wysokiego napięcia 400 kV relacji Ząbkowice – 

Dobrzeń; 

 

3) linia napowietrzna wysokiego napięcia 220 kV relacji Groszowice – Ząbkowice 

przewidziana do ewentualnej przebudowy na 400 kV; 

 

4) linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice, 

planowana do modernizacji; 

 

5) dwutorowe linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV relacji Groszowice – Gracze 

i Dobrzeń – Groszowice; 

 

6) jednotorowe linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV relacji Gracze - Tułowice i 

Gracze – Grodków; 

 

7) projektowana dwutorowa linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji 

Dobrzeń – kier. Gracze, Hermanowice; 

 

8) stacja GPZ Gracze przewidziana do przebudowy; 

 

9) gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa – Paczków o nominalnym 

ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 250/200/150/100, przewidziany do przebudowy, 
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10) gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Tułowice – Opole Chmielowice, o nominalnym 

ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 80/100 wraz z jego odgałęzieniem do Niemodlina o 

nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 80 i stacją redukcyjno-pomiarową I0; 

 

11) mała elektrownia wodna E.W. Szydłowiec Śląski na rzece Ścinawa Niemodlińska; 

 

3. w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego: 

 

1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” (wschodnia, południowa i 

zachodnia część gminy); 

2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Grodziec” (w centralnej części gminy);  

 

3) projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Nysy Kłodzkiej”; 

 

4) projektowane ostoje SOO Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej” i „Bory 

Niemodlińskie”; 

 

5) projektowane rezerwaty przyrody:  „Stawy Niemodlińskie” i „Stawy Tułowickie”; 

 

6) złoża kamieni drogowych i budowlanych „Gracze” i „Ameryka”; 

 

7) złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Wesele”; 

 

8) złoże piasków i żwirów „Gracze”; 

 

 

4. w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego: 

 

1) historyczny staromiejski układ urbanistyczny miasta Niemodlin; 

 

2) projektowany pomnik historii „Zespół zamkowy w Niemodlinie”; 

 

5.   w zakresie ochrony przeciwpowodziowej: 

 

1) obszar potencjalnego zagrożenia powodzią rzeki Nysy Kłodzkiej o p=1% oraz obszar 

wymagający ochrony przed zalaniem; 

 

2) obszar zagrożenia powodzią rzeki Ścinawa Niemodlińska o p=1%; 

 

3) modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka; 

 

6.   w zakresie gospodarki wodnej: 
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1) Główne zbiorniki wód podziemnych OWO (wymagających wysokiej ochrony zasobów 

wodnych): GZWP 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie, GZWP 338 „Subzbiornik 

Paczków – Niemodlin”; 

 

2) Czwartorzędowa, kopalna struktura wodonośna „Dolina Kopalna Jaśkowice – 

Przylesie”; 

 

3) Obszar zlewni chronionej rzeki Nysa Kłodzka. 

 

 

 

Ponadto planowane zadania przedstawiono w części B – Kierunki. 
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                                     CZĘŚĆ B 

KIERUNKI 
 

 

 

 

 

UWAGA : Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego § 4 ust. 2 w projekcie określono wpływ uwarunkowań, o których 

mowa w art. ust. 1 ustawy, na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania 

przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

 106 

 

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  przyjętej przez Radę Ministrów  Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030 , Planu Zagospodarowania Województwa Opolskiego (Uchwalony przez Sejmik 

Województwa Opolskiego, uchwała Nr XLIX/357/2002 z dnia 24 września 2002 roku następnie 

zmieniony  uchwałą nr XLVIII/505/ 2010r., Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego  do 

2020 roku (Sejmik Województwa Opolskiego, Opole 2012), 2010 Sejmiku Województwa 

Opolskiego w dniu 28 września 2010r. , Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin 

na lata 2008 – 2015 (uchwalona przez Radę Miejską w Niemodlinie, uchwała Nr 

XXXII/213/2008) oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Niemodlin na lata 2009 – 2013 

(uchwalony przez Radę Miejską, uchwała nr XXXVIII/269/09). 

 

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. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego zwraca uwagę na 

prorozwojowe aspekty gminy Niemodlin, w oparciu o walory przyrodnicze gminy. 

W planie tym zwrócono uwagę na konflikty przestrzenne związane z zasobami 

surowcowymi i zasobami przyrodniczymi wymagającym ochrony szczególnie w rejonie Borów 

Niemodlińskich. W wyżej wymienionym planie również podkreśla się w strukturze 

hierarchiczno – funkcjonalną wysoką rangę Niemodlina jako ośrodka wielofunkcyjnego.         

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zwrócono uwagę 
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na budowę węzła „Lewin Brzeski” w  miejscu przecięcia autostrady A4 z drogą powiatową nr 

27 – 508 (Lewin Brzeski – Niemodlin oraz modernizacje drogi krajowej nr 46 (Kłodzko – 

Szczekociny) – węzeł „Prądy”. 

Ważnym zapisem ww. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego jest „wykorzystanie warunków przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich do 

rozwoju turystyki” między innymi w Obszarach Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” i 

„przy lokalnych zbiornikach wodnych”. 

Rejon Niemodlina (Niemodlin, Lipno, Tułowice,) plan województwa zalicza do „obszarów 

o wysokiej atrakcyjności – szczególnie predysponowane do rozwoju funkcji turystycznych” 

W gminie Niemodlin również wyróżniono Gracze, jako „wieś kluczową” na tle 

województwa opolskiego.  

Wymienione zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

oraz ogólne założenia strategii rozwoju województwa stanowiły podstawę w kreowaniu 

kierunków zagospodarowania przestrzennego w obecnej zmianie „studium”. 

W zmianie studium wykorzystano również cały szereg zapisów Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin oraz ww. Programu Rewitalizacji Miasta 

Niemodlin. W październiku 2012roku 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. 

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: 

1)  planowanie strategiczne i przestrzenne 
2)  rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów 
3)  transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów 

gospodarczych Aglomeracji 
4)  transport zbiorowy 
5)  ochronę zasobów przyrodniczych 
6)  ochronę środowiska 
7)  ochronę przeciwpowodziową 
8)  oświatę, kulturę, sport i turystykę. 

 
Docelowo dla aglomeracji opolskiej zostanie sporządzona strategia rozwoju , która 

szczegółowo określi cele rozwoju oraz  zadania i metody realizacji przyjętych 
kierunków rozwoju.  
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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: 

 określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy 

oraz w przeznaczeniu terenów;  

 określenie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy;  

 określenie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;  

 określenie obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;  

 określenie kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

 wskazanie obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym;  

 wskazanie obszarów, 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;  

 wskazanie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, 

w tym obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 

a także obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2 000 m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej;  

 wskazanie obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;  

 określenie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej;  

 określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się 

mas ziemnych;  

 wskazanie obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny;  

 wskazanie obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.  

 

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. 
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1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin różnią się 

w przedstawianym projekcie studium od kierunków wyznaczonych w studium z 1998 roku. 

Po dokonaniu bardzo dokładnej analizy uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego dotychczasowe studium, zatwierdzone uchwałą nr XL/277/98 Rady Miejskiej 

w Niemodlinie z dnia 23 kwietnia 1998 r., nie wydobywa szczególnych walorów stanu 

istniejącego, które stanowiłyby podstawę do wykreowania misji rozwoju gminy. 

W studium musi być „misja”, czyli pomysł na rozwój gminy. Takiego generalnego, 

prorozwojowego pomysłu dotychczasowe studium zagospodarowania przestrzennego gminy 

Niemodlin nie zawiera.  Idea rozszerzenia terenów mieszkaniowych wzdłuż istniejących dróg 

wiejskich jest jedynie półśrodkiem, który nie odpowiada potrzebom ładu przestrzennego. Taki 

zabieg projektowy polega na „doklejaniu” nowego budynku do starej struktury zabudowy z XIX 

lub z początków XX wieku. Wyznacza się wąską drogę dojazdową do nowego budynku 

mieszkalnego, prowadzącą przez podwórza ze substandardową zabudową zagrodową. Nowe 

domy o zupełnie innej architekturze w stosunku do tzw. strefy wyjściowej (wjazdowej), 

wywołują dysonans w stosunku do historycznych układów ulicówek oraz lokalnego stylu 

zabudowy. Powoduje to efekt sprzeczny z zasadą tworzenia ładu przestrzennego, która 

stanowi ustawowe zadanie własne gminy. Zadanie dbałości o ład przestrzenny na obszarach 

istniejącej zabudowy zagrodowej powinno być realizowane poprzez działania rewitalizacji 

i rewaloryzacji tej zabudowy, na większych działkach, z ciekawym zagospodarowaniem, 

np. elementami małej architektury, zielenią dekoracyjną itp.  

W obecnej dobie globalizacji oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

zabudowa zagrodowa stanowi funkcję odrębną w stosunku do zabudowy stricte 

mieszkaniowej. Łączenie na jednej działce takich dwóch konfliktowych funkcji jest błędem  

urbanistycznym, niezależnie od powoływanie się na argumenty pseudo-oszczędnościowe, 

związane np. ze wspólnymi przyłączami do mediów.  

Zmiany w strukturze przestrzennego przeznaczenia terenu, przedstawione w niniejszym 

studium, polegają na rozdzieleniu obszarów zabudowy mieszkaniowej od zagrodowej oraz 

na zaprojektowaniu tzw. kolonii zabudowy mieszkaniowej na nowych miejscach,  atrakcyjnych 

pod względem przyrodniczo - krajobrazowym.  

Zgodnie z panującymi trendami europejskimi stale rozwija się tendencja 

do zamieszkiwania na atrakcyjnych terenach wiejskich przez ludzi pracujących w miastach. 

Obecne statystyki związane z miejscem lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

szczególnie tzw. jednorodzinnych, informują, że np. ponad 80% Wrocławian buduje swoje 

domy na terenach wiejskich, poza granicami administracyjnymi miasta. Podobne zjawisko 

dekoncentracji występuje w Województwie Opolskim, gdzie izochrona  30 – 40 minut jazdy 

samochodem lub koleją z miejsca zamieszkania do miejsca pracy staje się akceptowaną  

regułą. 

Wychodząc naprzeciw tym tendencjom i uwzględniając fakt, że idea studium polega 

na planowaniu w długiej perspektywie czasowej, prezentowane kierunki zmian struktury 

przestrzennej i przeznaczenia terenów  różnią się istotnie od wyznaczonych w poprzednim 

studium. Wiążą się one ze znacznym powiększeniem terenów mieszkaniowo – rekreacyjnych 

w najbardziej atrakcyjnych miejscowościach o wiodącej funkcji rekreacji i turystyki przywodnej.  
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Projektowana na tym terenie zabudowa mieszkaniowa może służyć zarówno 

do codziennego zamieszkiwania w atrakcyjnym rejonie o dużych walorach przyrodniczych, jak 

i do zamieszkiwania w okresie weekendowym, a nawet rzadszym.  

Współczesne warunki życia w wielkiej aglomeracji miejskiej łączą się z wieloma 

utrudnieniami, np. wielu mieszkańców Wrocławia pokonuje obecnie odległość 7 do 10 km       

w mieście w ciągu około 1 godziny, natomiast podobna odległość pomiędzy atrakcyjnymi 

terenami zamieszkania nad wodą na południowych stokach gminy Niemodlin, a  miejscami 

pracy w Opolu, Nysie czy Brzegu można pokonać samochodem jedynie w przeciągu 20-

30 min. Obecne przemiany w sposobach pracy w wielu zawodach, np. komputeryzacja, 

internet i inne środki łączności, pozwalają na zamieszkiwanie poza terenem miasta, na 

obszarach łatwo dostępnych, atrakcyjnych, zapewniających wypoczynek i tańszych do 

pozyskania. Wzrasta także liczba osób na emeryturach i rentach, którzy stanowią 

potencjalnych nabywców domów na wsi, zarówno całorocznych, jak i weekendowych. 

 

Przekształcenia struktury przestrzennej w nowym studium zagospodarowania 

przestrzennego są związane również z potrzebą zapewnienia rozwoju gminie poprzez 

stworzenie możliwości powstawania nowych inicjatyw gospodarczych i ich korzystnej 

lokalizacji wzdłuż ważniejszych szlaków komunikacyjnych. Taka oś już zaczęła funkcjonować 

wzdłuż drogi krajowej nr 46, a obecne studium przewiduje jej rozwój, przeznaczając tereny 

pod strefę aktywizacji gospodarczej również wzdłuż autostrady. Rozwój tej funkcji opiera się 

na walorach przestrzennych, takich jak dogodność komunikacyjna oraz nieliczne bariery 

związane z ochroną środowiska. Pewne ograniczenia mogą powodować stosunkowo wysokie 

klasy bonitacyjne gleb, ale potrzeby rozwoju w kierunku tworzenia wielofunkcyjnego modelu 

gospodarczego obszarów wiejskich jest koniecznością współczesnej epoki i jakiś kompromis 

jest konieczny, aby powstawały nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy i nie tylko dla 

nich.   

 

Zgodnie z Kartą Ateńską, przeobrażenia struktury przestrzennej dotyczą nie tylko 

miejsca pracy i miejsca zamieszkania ludzi, ale także miejsca wypoczynku, zarówno 

codziennego, jak i weekendowego. 

Miejsca wypoczynku w gminie Niemodlin zaprojektowano w studium jako kompleksowy 

zespół tzw. punktów koncentracji atrakcji turystycznych, połączonych siecią, szczególnie dróg 

pieszo – rowerowo - konnych, która cechuje się również atrakcyjnością. Ww. punkty to przede 

wszystkim zbiorniki czystej wody, otoczone lasami (istniejącymi i projektowanymi) wraz 

z obsługą gastronomiczno-rekreacyjną, hotelową, przystaniami itp.  

Te tzw. punkty koncentracji atrakcji turystycznych będą zlokalizowane w oparciu 

o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscach, gdzie następują 

koncentracje potoków ruchu, np. rowerowego, pieszego, konnego, samochodowego                

i ewentualnie kajakowego. W otoczeniu atrakcyjnych, przywodnych  terenów turystyczno-

rekreacyjnych są wyznaczone nowe  miejsca zamieszkania w domach, których architektura 

musi być zharmonizowana z otoczeniem, cechować się wysokim standardem i  niską 

intensywnością zabudowy. 

Bardzo ważnym elementem kompleksowego zagospodarowania miejsca wypoczynku 

jest sieć połączeń ww. PKAT (punktów koncentracji atrakcji turystycznych). Sieć ta dzieli się 

na pięć systemów związanych ze sposobem przemieszczania ludzi.  

 

Pierwszą, najbardziej atrakcyjną, jest sieć wodna, która łączy zbiorniki wodne istniejące 

i projektowane. Sieć ta może zostać wykorzystana przez sprzęt wodny, jak kajaki, łodzie, 
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poruszane wiosłami lub silnikami elektrycznymi, ze względu na ochronę przyrody, powietrza 

oraz zachowanie ciszy.  

 

Druga sieć to ciągi rowerowe, istniejące i projektowane. Gmina Niemodlin posiada 

atrakcyjną sieć rowerową, zrealizowaną w ostatnich latach, która łączy miejsca 

o interesujących walorach przyrodniczych i kulturowych. W nowym studium obecna sieć jest 

wzbogacona o połączenia z projektowanymi punktami koncentracji atrakcji, szczególnie 

turystycznych i rekreacyjno-przywodnych. 

 

Kolejny, trzeci system to ciągi piesze. Wymaga to przebudowy istniejących oraz 

wytyczenia nowych tras turystyki pieszej, łączących punkty o znacznych walorach 

krajobrazowych oraz przyrodniczo-kulturowych. Trasy te na pewnych odcinkach będą 

pokrywały się z trasami rowerowymi i będą wymagały przeprowadzenia segregacji ruchu 

pieszego i rowerowego dla zachowania bezpieczeństwa ludzi.  

 

Bardzo ważnym, czwartym systemem, zwłaszcza dla podniesienia atrakcyjności 

turystycznej gminy, jest sieć dróg przeznaczona do jazdy konnej, zarówno na terenie lasów 

istniejących oraz projektowanych, jak i w przestrzeni otwartej. Drogi te wymagają 

odpowiedniej tzw. miękkiej nawierzchni, przyjaznej dla tych zwierząt. W związku z tym, 

ważnym zadaniem w kontekście rozwoju staje się zwiększenie hodowli koni w gminie.  

W wielu gminach w Polsce w ostatnich latach dostrzeżono korzyści wynikające z hodowli koni 

dla turystyki i agroturystyki, zwłaszcza ze względu na gości zagranicznych. To ostatnio coraz 

bardziej popularna  forma wypoczynku w naszym kraju, a zatem rozwój stadnin oraz budowa 

obiektów związanych ze sportem hippicznym jest ważnym kierunkiem wzbogacającym ofertę 

turystyczno-wypoczynkową gminy. 

 

Piąty system połączeń to sieć dróg dla samochodów, związanych zarówno z ruchem 

turystycznym, jak i z obsługą PKAT-ów. Drogi ruchu samochodowego o funkcji turystycznej 

(również dostawczej) powinny charakteryzować się znaczną ilością zakrętów, które wpływają 

na zmniejszenie prędkości, a także miejscami postojowymi w punktach najciekawszych 

krajobrazowo. Dopuszczalna prędkość nie może przekraczać 30 km/godz., szerokość jezdni – 

5,50 m. Dopuszcza się jezdnie  dwukierunkowe o szerokości 3 m ze znaczną ilością mijanek. 

W takich przypadkach mijanki te należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić 

widoczność całego odcinka drogi pomiędzy nimi. Drogi te nie mogą być równocześnie trasami 

rowerowymi oraz pieszymi. 

 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy Niemodlin obok tych, które wiążą się 

z miejscem pracy, miejscem zamieszkania i miejscem wypoczynku, tj. ogólny i podstawowy 

podział funkcji w planach zagospodarowania przestrzennego według „Karty Ateńskiej”), 

obejmuje także sieć powiązań tych najważniejszych miejsc struktury przestrzennej gminy. 

Sieć powiązań dotyczy zarówno ww. powiązań wewnętrznych, jak i najważniejszych 

dla gminy, powiązań zewnętrznych. Sieć powiązań zewnętrznych obejmuje sieć drogową, 

kolejową i rzeczną. 

 

Analizując uchwalone w 1998 roku studium można odnieść wrażenie, że gmina jest 

traktowana jak organizm „sam w sobie”, a turystyka i walory przestrzeni przyrodniczej 

i kulturowej gminy mogą interesować wyłącznie jej mieszkańców. Nowe studium prezentuje 

inny punkt widzenia, opierając się na przekonaniu, że rozwój wiąże się z otwarciem 
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na zewnątrz. Gmina Niemodlin musi i będzie się dynamiczniej rozwijać dzięki powiązaniom 

zewnętrznym, w pierwszej kolejności z miastem Opole, a następnie z miastami Nysa i Brzeg, 

a także aglomeracją wrocławską i katowicką.  

Sieć powiązań zewnętrznych staje się zatem priorytetem dla gminy, która posiada 

interesujący potencjał przyrodniczy, kulturowy  i dogodne warunki rozwoju, np. w strefie 

aktywizacji gospodarczej wzdłuż autostrady A4 i drogi krajowej nr 46.  

 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej sieci połączeń wewnątrz gminy związane są 

głównie z siecią dróg kołowych oraz siecią kolejową. 

  

2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD 

ZABUDOWY 

 

Przyjmuje się generalne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

w odniesieniu do istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy. Są to wstępne wytyczne 

i postulaty do uściślenia na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego terenów. Dopuszcza się również pozostawienie dotychczasowego 

przeznaczenia terenów na obszarach obecnie niezainwestowanych. 

Na rysunku studium poza głównymi funkcjami terenów, określonymi w legendzie, 

występują funkcje mieszane, łączące poszczególne funkcje. Szczegółowy podział terenów na 

funkcje nastąpi na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

2.1 TERENY ZURBANIZOWANE 

 

W kształtowaniu nowo realizowanej i modernizowanej zabudowy należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- Należy kultywować lokalną tradycję budownictwa, wyrażoną w zasadach 

kształtowania brył obiektów, układach dachów, wysokości, detalu architektonicznym 

i materiale wykończeniowym; zasada ta powinna być rozumiana w sposób twórczy, 

nie tylko odtworzeniowy. 

- Przestrzegać tradycyjnych zasad w rozplanowaniu zabudowy i utrzymaniu charakteru 

zabudowy. 

- Kontynuacja zabudowy zagrodowej w lukach pomiędzy istniejącą zabudową jako tzw. 

zabudowa uzupełniająca. 

- Nowo projektowane tereny pod zabudowę mieszkaniową powinny tworzyć 

skoncentrowane formy zabudowy. 

- Dążyć do zachowania prawidłowych, harmonijnych relacji między zabudową 

i zagospodarowaniem towarzyszącym bądź sąsiadującym ze szczególnym 

uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, krajobrazowych i kulturowych, 
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- Wysokość zabudowy na terenach wiejskich nie powinna przekraczać trzech 

kondygnacji nadziemnych, łącznie z poddaszem użytkowym, maksymalnie 12 metrów 

do kalenicy, natomiast na terenie miasta 5 kondygnacji nadziemnych łącznie 

z poddaszem użytkowym, maksymalnie 16 metrów do kalenicy.  

- Minimalny oraz maksymalny obszar zabudowany działki wynosi od 15 do 30% 

powierzchni działki budowlanej. 

 

W odniesieniu do terenów wymagających szczególnie precyzyjnego określenia zasad 

i standardów kształtowania zabudowy oraz ochrony wartości środowiska kulturowego należy 

prowadzić gospodarkę przestrzenną w oparciu o plany miejscowe. 

 

 

2.1.1 Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia na wszelkie prace budowlane, a na terenach 

strefy konserwatorskiej „K” oraz dla obiektów ujętych w spisie obiektów o walorach 

kulturowych wymaga się uzyskania pozytywnej opinii odpowiednich służb ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Również dla terenów leżących w granicach przyrodniczych obszarów 

chronionych wymaga się uzyskania pozwolenia właściwych służb. 

 

Rozwój mieszkalnictwa w gminie jest realizowany głównie w postaci zabudowy 

jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz wielorodzinnej na wydzielonych terenach, 

określonych następującymi symbolami: MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; MN1 – 

zabudowa mieszkaniowo – rekreacyjna; MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2MN 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ; RM – zabudowa zagrodowa i agroturystyka.  

Na rysunku studium występują również symbole mieszane, łączące ww. rodzaje 

zabudowy mieszkaniowej, a także usług lub innych funkcji (np.: MN,RM,U; MW,MN,U). Wybór 

funkcji na danym terenie i szczegółowy podział na poszczególne rodzaje zabudowy nastąpi na 

etapie sporządzania planów miejscowych.  

Wizerunek terenów zabudowy mieszkaniowej kształtuje się w zależności od ich 

położenia i charakteru. 

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (MW) 

 

MW – rozumie się przez to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokiej 

intensywności, z usługami wbudowanymi. Wysokość nowo realizowanej zabudowy oraz 

budynków modernizowanych nie powinna przekraczać pięciu kondygnacji nadziemnych oraz 

musi nawiązywać do zabudowy sąsiadującej. Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych 

w parterach oraz na wyższych kondygnacjach budynków pod warunkiem utworzenia 

osobnych stref wejściowych. Dopuszcza się lokalizację placów zabaw, boisk oraz urządzeń 

rekreacji i wypoczynku.  

Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia na wszelkie prace budowlane, a na terenach 
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strefy konserwatorskiej „K” oraz dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymaga 

się uzyskania pozytywnej opinii odpowiednich służb ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Nie zezwala się na lokalizację obiektów hodowlanych oraz obiektów usługowych 

i produkcyjnych o dużej uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, 

generujących intensywny ruch pojazdów dostawczych. Zakazuje się lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Dla nowo projektowanych w planach miejscowych terenów ustala się następujące 

parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) minimalny  udział powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej 40%, 

2) wskaźnik miejsc postojowych min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  plus 

dodatkowe miejsca dla funkcji usługowej – do ustalenia w planie miejscowym, 

3) maksymalna intensywność zabudowy 0,6, 

4) maksymalna wysokość zabudowy podana w metrach i liczbie kondygnacji w 

mieście 15/5, 

 

Dla terenów zabudowanych  w tym przewidzianych do dalszego zainwestowania  dopuszcza 

się odmienne niż wyżej określone wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające stan faktyczny.  

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (MN) 

 

MN– rozumie się przez to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 

intensywności w powiązaniu z usługami nieuciążliwymi oraz rzemiosłem nieuciążliwym, 

stanowiącymi funkcję uzupełniającą. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego w 

rozumieniu przepisów odrębnych. 

Wysokość nowo realizowanej zabudowy oraz budynków modernizowanych nie powinna 

przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem oraz powinna nawiązywać 

do zabudowy regionalnej. Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, placów zabaw, 

boisk oraz urządzeń rekreacji i wypoczynku. 

Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia na wszelkie prace budowlane, a na terenach 

strefy konserwatorskiej „K” oraz dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymaga 

się uzyskania pozytywnej opinii odpowiednich służb ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Dopuszcza się usługi oraz rzemiosło nieuciążliwe. Nie zezwala się na lokalizację 

obiektów hodowlanych oraz obiektów usługowych i produkcyjnych o dużej uciążliwości, 

stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, generujących intensywny ruch 

pojazdów dostawczych.  

Architektura nowo realizowanej zabudowy oraz modernizacje obiektów istniejących 

powinny nawiązywać do otaczającej zabudowy i harmonijnie komponować się z krajobrazem. 

Sugeruje się stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych.  

Dla nowo projektowanych w planach miejscowych terenów ustala się następujące 

parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

max.0,35, 
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2)  minimalny  udział powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej min.  

50% 

3) wskaźnik miejsc postojowych min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  plus 

dodatkowe miejsca dla funkcji usługowej – do ustalenia w planie miejscowym 

4) maksymalna intensywność zabudowy 0,4 

5) maksymalna wysokość zabudowy podana w metrach i liczbie kondygnacji 9/2,5 

6) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych w mieście   

600m2.na terenach wiejskich 800m2. 

 

Dla terenów zabudowanych  w tym przewidzianych do dalszego zainwestowania  dopuszcza 

się odmienne niż wyżej określone wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające stan faktyczny.  

 

2MN– rozumie się przez to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o 

niskiej intensywności w powiązaniu z usługami nieuciążliwymi, stanowiącymi funkcję 

uzupełniającą. 

 Nie zezwala się na lokalizację obiektów hodowlanych oraz obiektów usługowych 

i produkcyjnych o dużej uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i 

zdrowia ludzi, generujących intensywny ruch pojazdów dostawczych. Zakazuje się 

lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 

wyłączeniem inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych. 

 Dopuszcza się lokalizację zieleni , terenów rekreacyjnych, niewielkich zbiorników 

wodnych.  

Ustala się następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

max.0,35, 

2) minimalny  udział powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej 50% 

3) wskaźnik miejsc postojowych min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  plus 

dodatkowe miejsca dla funkcji usługowej – do ustalenia w planie miejscowym 

4) maksymalna intensywność zabudowy 0,4 

5) maksymalna wysokość zabudowy podana w metrach i liczbie kondygnacji 9/2,5 

6) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych  600m2. 

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjna z dopuszczeniem usług (MN1) 

 

MN1 – rozumie się przez to tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej 

w powiązaniu z usługami nieuciążliwymi oraz rzemiosłem nieuciążliwym stanowiącymi funkcję 

uzupełniającą. 

Wysokość zabudowy nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych 

z dachami dwu- lub wielospadowymi, o kącie nachylenia ok.30-50 stopni.  

Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, placów zabaw, boisk oraz urządzeń 

rekreacji i wypoczynku. 

Na terenach objętych ochroną konserwatorską dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia na wszelkie prace budowlane, a na terenach 
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strefy konserwatorskiej „K” oraz dla obiektów ujętych gminnej ewidencji zabytków wymaga się 

uzyskania pozytywnej opinii odpowiednich służb ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Nie zezwala się na lokalizację obiektów hodowlanych oraz obiektów usługowych 

i produkcyjnych o dużej uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, 

generujących intensywny ruch pojazdów dostawczych.  

Architektura nowo realizowanej zabudowy powinna nawiązywać do otaczającej 

zabudowy i harmonijnie komponować się z krajobrazem. Sugeruje się stosowanie 

tradycyjnych materiałów budowlanych. 

Ze względu na umożliwienie wglądów z tarasów budynków na lustro wody zbiorników i rzeki 

Nysy Kłodzkiej należy na terenach mieszkalnictwa rekreacyjnego MN1, usytuowanych w 

pobliżu zbiorników wodnych, zaprojektować w planach miejscowych obsługę komunikacyjną w 

formie sięgaczy. Ponadto należy zaprojektować wzdłuż sięgaczy obowiązującą linię zabudowy 

pod kątem rozwartym w stosunku do lustra wody, aby każdy taras miał wgląd na wodę. 

Pomiędzy sięgaczem a obowiązującą linią zabudowy należy wprowadzić zakaz sadzenia 

drzew i krzewów powyżej 120cm, aby zieleń nie zasłaniała wglądów widokowych z tarasów o 

ekspozycji południowej i południowo-zachodniej na lustro wody. Kształtem sięgaczy i terenów 

zabudowy należy nawiązać do konfiguracji terenu i linii brzegowej istniejących i 

projektowanych zbiorników. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego w rozumieniu 

przepisów odrębnych. 

 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

max.0,25, 

2) minimalny  udział powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej 60% 

3) wskaźnik miejsc postojowych min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  plus 

dodatkowe miejsca dla funkcji usługowej – do ustalenia w planie miejscowym 

4) maksymalna intensywność zabudowy 0,3 

5) maksymalna wysokość zabudowy podana w metrach i liczbie kondygnacji 9/2,5 

6) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych  800m2. 

 

Dla terenów zabudowanych  w tym przewidzianych do dalszego zainwestowania  dopuszcza 

się odmienne niż wyżej określone wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające stan faktyczny.  

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i agroturystyki (RM) 

 

RM - Przeznaczeniem podstawowym terenu jest zabudowa mieszkaniowa, zabudowa 

zagrodowa i agroturystyki (zespoły budynków mieszkalnych i gospodarczych, służących 

produkcji rolnej oraz wykorzystaniu w agroturystyce) w powiązaniu z usługami nieuciążliwymi 

oraz rzemiosłem nieuciążliwym, stanowiącymi funkcję uzupełniającą. Dopuszcza się 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dopuszcza się lokalizację placów zabaw, boisk oraz urządzeń rekreacji i wypoczynku. 

Architektura nowo realizowanej zabudowy i modernizacje obiektów istniejących powinny 

nawiązywać do otaczającej zabudowy i harmonijnie komponować się z krajobrazem.  

Wysokość nowo realizowanej zabudowy oraz budynków modernizowanych nie powinna 

przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych oraz nawiązywać do zabudowy sąsiadującej.  
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Na terenach objętych ochroną konserwatorską, dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków wymaga się uzyskania pozwolenia na wszelkie prace budowlane, a na terenach 

strefy konserwatorskiej „K” oraz dla obiektów ujętych gminnej ewidencji zabytków wymaga się 

uzyskania pozytywnej opinii odpowiednich służb ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Nie zezwala się na lokalizację obiektów usługowych i produkcyjnych o dużej 

uciążliwości, stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, ani innych inwestycji, 

których lokalizacja spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnych wskaźników hałasu, 

promieniowania, emisji zanieczyszczeń i innych, określonych dla zabudowy mieszkaniowej. 

Dla terenów obowiązują ograniczenia w hodowli zwierząt, dopuszcza się nowe fermy 

hodowlane o obsadzie zwierząt nie większej niż 40 DJP, w przypadku istniejących ferm 

(również powyżej 40 DJP) dopuszcza się zwiększenie pogłowia do 60 DJP. Zakazuje się 

lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

max.0,35, 

2) minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej 50% 

3) wskaźnik miejsc postojowych min. 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny  plus 

dodatkowe miejsca dla funkcji zagrodowej – do ustalenia w planie miejscowym 

4) maksymalna intensywność zabudowy 0,3 

5) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej  podana w metrach i liczbie 

kondygnacji  10/2,5,  

6) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych  1000m2. 

Na terenie miasta Niemodlina nie dopuszcza się lokalizacji nowych gospodarstw rolnych i 

hodowlanych. 

Dla terenów zabudowanych  w tym przewidzianych do dalszego zainwestowania  dopuszcza 

się odmienne niż wyżej określone wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające stan faktyczny.  

 

2.1.2 Tereny obsługi rolnictwa (RU) 

 

Tereny należy przeznaczyć pod obiekty związane z dużymi gospodarstwami rolnymi, 

nieuciążliwym przetwórstwem produktów rolnych i obsługą rolnictwa. 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

max.0,35, 

2) minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej 50% 

3) wskaźnik miejsc postojowych w zależności od charakteru terenu – do ustalenia 

w planie miejscowym, 

4) maksymalna intensywność zabudowy 0,5 

5) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej  podana w metrach - 12,  

6) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych  1500m2. 

 

Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na 

środowisko, a na obszarach objętych ochroną z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Na 

terenie miasta Niemodlina nie dopuszcza się lokalizacji nowych  terenów obsługi rolnictwa. 
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Dla terenów zabudowanych  w tym przewidzianych do dalszego zainwestowania  dopuszcza 

się odmienne niż wyżej określone wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające stan faktyczny.  

 

 

2.1.3 Tereny zabudowy usługowej (U; US) 

 

Dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej na wydzielonych działkach w takich 

dziedzinach, jak usługi sportu i rekreacji (US), usługi komercyjne, usługi oświaty, usługi 

administracji, usługi kultury, obiekty kultu religijnego oraz obsługa komunikacji i podróżnych, 

usługi specjalistyczne oraz inne. Należy ograniczyć uciążliwości inwestycji do granic terenu 

działki lub własności inwestora. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących 

potencjalnie oddziaływać na środowisko, pod  warunkiem,  że uciążliwość  inwestycji nie 

będzie wykraczać poza  granice   nieruchomości inwestora. 

Dopuszcza się na terenach usługowych mieszkania funkcyjne, związane z prowadzoną 

działalnością. 

 Ustala się następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

max.0,50, 

2) minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej 20% 

3) wskaźnik miejsc postojowych do ustalenia w planie miejscowym w zależności 

od rodzaju usług, 

4) maksymalna intensywność zabudowy 1,0 

5) maksymalna wysokość zabudowy kubaturowej  podana w metrach i liczbie 

kondygnacji 12/4  

6) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych  1000m2. 

 

Dla terenów zabudowanych  w tym przewidzianych do dalszego zainwestowania  dopuszcza 

się odmienne niż wyżej określone wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające stan faktyczny.  

 

2.1.4 Tereny eksploatacji surowców naturalnych 

 

PE - tereny przeznaczone pod powierzchniową eksploatację surowców; na tych terenach 

zezwala się na lokalizację inwestycji przemysłu wydobywczego wraz gałęziami z nim 

związanymi pod warunkiem opracowania i zatwierdzenia geologicznej dokumentacji złoża, 

między innymi, określającej jego wielkość i zasięg oraz uzyskania koncesji na eksploatację. 

Dopuszcza się po zakończeniu eksploatacji w ramach rekultywacji przekształcenie tych 

terenów w kierunku rekreacji, wypoczynku i sportu. Wzdłuż granicy terenu dopuszcza się 

lokalizację zwałowisk i pryzm nakładu ziemnego przeznaczonego do rekultywacji. Określone 

granice eksploatacji są orientacyjne i dotyczą udokumentowanego złoża, eksploatacja złoża 

może odbywać się w określonych koncesją granicach. 

 

2.1.5 Tereny przemysłowe oraz tereny magazynowo – składowe (P,AG,KS,U) 
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P,AG,KS,U - na terenach tych zezwala się na lokalizację inwestycji o charakterze 

produkcyjnym, w tym przetwórstwa, magazynowo – składowym, np. hurtowni, baz 

sprzętowych, składów materiałów budowlanych oraz usług wielkopowierzchniowych i usług 

specjalistycznych, wymagających dużych terenów.  

Dopuszcza się również obsługę komunikacji w formie stacji paliw, stacji kontroli 

pojazdów, parkingów itp. oraz usługi uciążliwe, dla których wymagane jest, bądź może być 

wymagane, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 

Należy ograniczyć uciążliwości inwestycji do granic terenu działki lub własności 

inwestora. Należy wprowadzić strefy zieleni wysokiej i izolacyjnej. Dopuszcza się lokalizację 

przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko, a na obszarach objętych 

ochroną z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

 

Ustala się następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

max.0,60, 

2) minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej w działce budowlanej 20% 

3) wskaźnik miejsc postojowych do ustalenia w planie miejscowym w zależności 

od rodzaju zabudowy , 

4) maksymalna intensywność zabudowy 1,0 

5) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych  2000m2. 

 

Dla terenów zabudowanych  w tym przewidzianych do dalszego zainwestowania  dopuszcza 

się odmienne niż wyżej określone wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające stan faktyczny.  

 

2.1.6 Tereny obsługi komunikacji drogowej, kolejowej (KS; MOP; KS-W; KK) 

 
KS – przeznaczeniem podstawowym terenu są usługi związane z obsługą komunikacji 

takie jak stacje benzynowe, warsztaty samochodowe i inne, dworce autobusowe, zespoły 

garażowe itp. 

MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) – przeznaczeniem podstawowym terenu jest 

obsługa podróżnych oraz obsługa komunikacji. 

KS-W – teren stanowi rezerwę pod węzeł autostradowy. 

KK – tereny służące obsłudze kolei, są to tereny zamknięte oraz projektowane stacje 

kolejowe. Dopuszcza się na etapie mpzp zmianę przeznaczenia   terenów   kolejowych na   

cele P,AG,KS,U z  dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w wyodrębnionych obiektach .  

2.2 Tereny niezabudowane 

 

Większość terenów niezabudowanych na obszarze gminy Niemodlin to użytki rolnicze  

średnich klasach bonitacyjnych oraz lasy. Ze względu na powyższe uwarunkowania 

niezbędne jest świadome gospodarowanie na tych terenach. 

 

2.2.1 Tereny użytkowane rolniczo (R) 
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Podstawowy kierunek rozwoju na tych obszarach to  produkcja rolna. Ponadto 

dopuszcza się użytkowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi tj. ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych,  która stanowi iż gruntami rolnymi są 

1) grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 

2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla 

potrzeb rolnictwa; 

3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz 

innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz 

przetwórstwu rolno-spożywczemu; 

4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej 

uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; 

5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym 

również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 

6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; 

7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i 

przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji 

ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 

8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 

9) torfowisk i oczek wodnych; 

10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych. 

Na cele rolne przeznacza się także   tereny  zdegradowane  i nieużytki oraz   tereny 

poeksploatacyjne jeśli wynika to z kierunku rekultywacji.  

W użytkowaniu rolniczym pozostawia się także grunty rolne przewidziane w niniejszym 

studium na cele nierolnicze, w odniesieniu do których właściwy organ nie wyraził zgody na 

przeznaczenie ich na cele nierolnicze w procedurze opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

 Na terenach rolnych klas II - III dopuszcza się lokalizację zabudowy o charakterze 

zagrodowym, w tym budynków gospodarczych, urządzeń i obiektów służących produkcji rolnej 

i obiektów przetwórstwa rolno – spożywczego oraz budynków mieszkalnych tylko w przypadku 

posiadania przez inwestora areału użytków rolnych o powierzchni przekraczającej średnią 

powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Niemodlin, które jest położone przynajmniej 

w części na terenie tej gminy, przy czym część ta nie może być mniejsza niż 1 ha. 

W przypadku budowy lub rozbudowy obiektów wykorzystywanych do chowu zwierząt 

dla obiektów o obsadzie do 60 DJP należy zachować minimalną odległość 100 m od granicy 

zwartej zabudowy wsi, dla obiektów powyżej 60 DJP 200 m. 

Ponadto inwestor musi spełnić następujące warunki: 

 na własny koszt doprowadzić do siedliska drogę oraz niezbędną infrastrukturę 

techniczną, 

 zapewnić warunki prowadzenia działalności rolniczej w sposób nie powodujący 

zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 

Na pozostałych terenach dopuszcza się tzw. zabudowę siedliskową na zasadach 

określonych przez obowiązujące przepisy.  

Zezwala się na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyłowych, 

ujęć wody, stacji uzdatniania itp. 

Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek turystycznych pieszych, rowerowych drogami 

polnymi i duktami leśnymi w porozumieniu z zarządzającym terenem. 
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Zakazuje się prowadzenia działalności rolniczej, w szczególności hodowlanej, w sposób 

zagrażający środowisku naturalnemu oraz zdrowiu i życiu ludzi oraz wprowadzania 

nie oczyszczonych ścieków do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

2.2.2 Lasy i dolesienia (ZL) 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenu są lasy oraz grunty projektowane  pod dolesienie. 

Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy związanej z obsługą leśnictwa. 

Postuluje się zwiększenie lesistości gminy poprzez wprowadzanie systemów zadrzewień 

śródpolnych, wprowadzanie pasów zieleni wzdłuż cieków, zalesianie terenów łąk i pastwisk 

o bonitacji gleb nie nadającej się do produkcji rolnej (gleby V i VI) oraz nieużytków i wyrobisk.  

Dopuszcza się dolesienia na terenach rolnych sąsiadujących z lasami zgodnie 

z przepisami szczególnymi i odrębnymi. 

Dopuszcza się zalesianie gruntów rolnych jeśli spełnione są wymagania określone 

w ustawie o lasach tj.   do zalesienia mogą być przeznaczone  

1) nieużytki,  

2) grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz 

inne grunty nadające się do zalesienia, a w szczególności: 

a) grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, 

b) wzdłuż brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych; 

c) lotne piaski i wydmy piaszczyste; 

d) strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska; 

e) hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie. 

 

Obowiązuje wprowadzanie gatunków rodzimych, czyli zgodnych z występującymi 

na określonych terenach siedliskami gatunków roślinnych. 

Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek turystycznych pieszych, rowerowych i konnych 

wraz urządzeniami towarzyszącymi drogami polnymi i duktami leśnymi w porozumieniu 

z zarządzającymi terenem. Dopuszcza się produkcyjne wykorzystanie lasów. 

 

2.2.3 Zieleń niska (ZN) 

 

Podstawowym przeznaczeniem jest zieleń niska w formie trawników, łąk, pastwisk,  

pojedynczych krzewów i ich skupisk, itp. oraz pojedyncze drzewa lub skupiska drzew, 

nie będące lasem. 

Dopuszcza się wyznaczanie ścieżek turystycznych pieszych, rowerowych i konnych 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi, drogami polnymi i duktami leśnymi w porozumieniu 

z zarządzającymi terenem. 

 

2.2.4 Zieleń niska (ZI) 

Przeznaczeniem podstawowym terenów jest zieleń izolacyjna, zlokalizowana przede 

wszystkim wokół terenów aktywności gospodarczej. Dopuszcza się przerwanie zieleni przez 

drogi dojazdowe, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne. 
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2.2.5 Zieleń niska (ZD) 

Przeznaczeniem podstawowym terenów są ogrody działkowe rozumiane według 

przepisów szczególnych i odrębnych. 

 

 

 

2.2.6 Zieleń parkowa (ZP) 

 

Tereny zieleni parkowej oraz tereny parków zabytkowych. Na terenach tych dopuszcza 

się lokalizację elementów małej architektury np.: altany, fontanny, rzeźby itp. oraz naziemne 

elementy infrastruktury sportu i rekreacji. 

 

2.2.7 Zieleń cmentarna (ZC) 

 

Tereny istniejących i  projektowanych cmentarzy oraz cmentarzy zamkniętych. 

Dopuszcza się zabudowę sakralną (kaplica cmentarna) oraz elementy małej architektury. Na 

terenach tych należy uwzględnić miejsca parkingowe oraz strefę ochronną 50 m z wysoką 

i niską zielenią.  

Tereny po cmentarzach  zamkniętych przeznaczyć na cele zieleni oraz usług z 

uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie dóbr kultury i zabytkach oraz 

o cmentarzach.  

 

2.2.8 Istniejące i projektowane zbiorniki wodne (WS; WSP) 

 

W zachodniej części gminy Niemodlin na terenach lub w pobliżu Zlewni Nysy Kłodzkiej 

proponuje się realizację polderów (WSP) w celu poprawy retencji wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej. Na zbiornikach tych dopuszcza się lokalizację i realizację urządzeń 

ochrony przeciwpowodziowej. Obszary polderów należy zagospodarować w sposób jak 

najbardziej zbliżony do występującego sprzed realizacji inwestycji (łąki użytkowane 

ekstensywnie, pastwiska, obszary rolne). W przypadku, gdy w ekspertyzie hydrologicznej 

zostanie stwierdzone, że może wystąpić zagrożenie dla form ochrony przyrody, należy 

rozważyć odstąpienie od realizacji polderów.  

Zbiorniki wodne połączone zostały z zespołami mieszkalnymi, obiektami usług turystyki 

i rekreacji przywodnej i terenami dolesień. Umożliwi to wykorzystanie projektowanych 

i istniejących wód w celach rekreacyjno turystycznych, co zwiększy atrakcyjność gminy. 

Zbiorniki zlokalizowane w północnej części gminy (Gracze) mają za zadanie przede wszystkim 

zwiększenie atrakcyjności terenów pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Z kolei 

zbiorniki wodne w Gościejowicach i Rzędziwojowicach zgodnie z wnioskami od osób 

prywatnych zostaną wykorzystane jako stawy hodowlane. Istniejące na terenie gminy wody 

zlokalizowane na terenach Natury 2000 oraz na terenach Borów Niemodlińskich tj: Stawy 

Tułowickie i Niemodlińskie mają bardzo dużą wartość przyrodniczą, ponieważ występują 

w nich liczne gatunki chronione i rzadkie.  
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Postuluje się aby wraz z projektowanymi zbiornikami wodnymi wprowadzać roślinność 

wodną i brzegową oraz nie prowadzić zbyt intensywnej hodowli ryb co korzystnie wpłynie na 

środowisko naturalne.  

Dla istniejących oraz planowanych cieków wodnych i innych wód powierzchniowych 

obowiązuje zachowanie warunków wynikających z ustawy Prawo wodne. 

Obowiązuje pozostawienie wzdłuż wszystkich naturalnych i sztucznych cieków wodnych 

pasów terenu wolnych od zabudowy i trwałych ogrodzeń o szerokości minimum 5 m licząc od 

górnej krawędzi brzegu cieku, w celu umożliwienia administratorom cieków wykonywania prac 

remontowo - administracyjnych. 

 

3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 

OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

 

Spośród lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego gminy Niemodlin 

największe znaczenie mają: 

 gleby, 

 wody, 

 krajobraz, 

 lasy i zadrzewienia 

 złoża naturalne kamienia. 

Wszystkie te elementy zostały szczegółowo omówione w dziale „Uwarunkowania 

przyrodnicze”.  Warto zatem podkreślić ich ogromne znaczenie dla rozwoju gminy.  

Szczególnie ważna jest na obszarze gminy gospodarka wodna. Istotna jest zarówno 

z uwagi na zagrożenie powodziowe, jak i w celu podniesienia atrakcyjności terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów pod budowę obiektów, związanych 

z turystyką i rekreacją przywodną. Gospodarka wodna powinna być ponadto tak 

ukierunkowana, aby przywrócić rzekom pierwszą klasę czystości.  

 

Działania polepszające jakość wód to przede wszystkim zredukowanie i ostatecznie 

całkowita eliminacja zanieczyszczeń wód, uzyskane między innymi przez skanalizowanie 

sanitarne i ogólnospławne miejscowości usytuowanych nad rzekami i ciekami wodnymi,                

a także zadrzewianie brzegów oraz zalesianie nieużytków przybrzeżnych rzek i stawów 

we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami hydrotechnicznymi, ekologicznymi 

i leśnymi. Ponadto działania powinny wspierać małą retencję wód na drobnych ciekach 

z uwzględnieniem technologii proekologicznych. 

W celu ograniczenia napływu do wód stojących nadmiaru substancji użyźniających 

należy opracować system ochrony tych wód. Należy również zwrócić uwagę na wody 

opadowe z dróg, placów postojowych, manewrowych i parkingów, aby nie były one 

odprowadzane do pobliskich cieków lub kanalizacji bez ich oczyszczania w stosownych 

separatorach. 

 

Równolegle z wodami, bardzo ważną rolę dla środowiska przyrodniczego odgrywa 

zieleń. Lasy i zadrzewienia są nieodłącznym elementem w pobliżu zbiorników wodnych. 

Zwiększają atrakcyjność terenu i mają wpływ na klimat, ponadto są siedliskiem wielu roślin       

i zwierząt. W gminie Niemodlin bardzo ważne jest przeprowadzenie programu dolesień 

gatunkami rodzimymi, występującymi na określonych terenach.  



Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin  

 124 

 

Ze względu na ochronę powietrza proponuje się w gminie przechodzenie na ogrzewanie 

alternatywnymi źródłami energii cieplnej.  

 

Znaczną część powierzchni gminy zajmują użytki rolne o wyższych klasach 

bonitacyjnych, są one bogactwem naturalnym, podlegającym ochronie. Niezmiernie ważne 

jest znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami społeczno - ekonomicznymi mieszkańców 

gminy a wymogami ochrony środowiska przyrodniczego.  

 

Przy kształtowaniu przestrzeni na terenie gminy Niemodlin należy uwzględnić 

następujące zasady dotyczące ochrony przyrody: 

 zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej, 

 ochrona wszystkich dotychczasowych gatunków roślin i zwierząt występujących 

na terenie gminy, 

 objęcie ochroną wyznaczonych drzew, proponowanych jako pomniki przyrody, 

 ochrona ekosystemów wodno – łąkowo - leśnych, tworzenie powiązań 

ekologicznych dolin rzecznych z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej, 

 zwiększanie retencji dla rolnictwa, zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej 

poprzez budowę zbiorników małej retencji - polderów. W przypadku stwierdzenia 

w ekspertyzie hydrologicznej możliwości wystąpienia zagrożeń dla obszarów 

chronionych należy rozważyć odstąpienie od realizacji polderów. 

 porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę systemu zbiorczej 

kanalizacji ściekowej z oczyszczalniami ścieków, 

 ograniczenie rozpraszania 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, 

 ograniczenie obudowy ciągów komunikacyjnych, powodującej powstawanie 

barier ekologicznych i niszczenie walorów widokowych, 

 tworzenie przejść ekologicznych dla zwierząt wzdłuż ważniejszych ciągów 

komunikacyjnych tj.: autostrada, planowana obwodnica miasta, drogi 

wojewódzkie, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych 

w pobliżu Natury 2000. Zagrożeniem jest tu przede wszystkim autostrada 

i południowy wariant obwodnicy, który zaburza spójność projektowanego SOOS 

„Bory Niemodlińskie”. 

 kształtowanie krajobrazu terenów osadniczych poprzez: 

- preferowanie nowej zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji  

i otaczającego krajobrazu, 

- utrzymanie historycznej i regionalnej skali struktury jednostek osadniczych, 

 ograniczanie przekształceń naturalnych łąk i pastwisk w grunty orne, 

 rekultywację gruntów zdegradowanych i nieużytków w kierunku leśnym,  

 objęcie ochroną przyrodniczą wartościowych okazów drzew. 
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4. 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 z dnia 23 lipca 2003 r. 

Stan techniczny obiektów zabytkowych jest niezadowalający. Celowym kierunkiem 

działania powinno być włączenie zabytków w sferę zainteresowań krajoznawczych, a także 

wykorzystanie ich jako obiektów pełniących funkcje usług turystycznych i kulturalnych.  

Bezwzględną ochroną należy objąć: 

  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. Zakres ochrony konserwatorskiej dla tych obiektów 

wymaga zachowania: 

 bryły obiektu, 

 kształtu i materiału pokrycia dachu oraz elewacji, 

 podziałów w elewacji, 

 stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wystroju architektonicznego. 

 

Dla terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej postuluje się o zachowanie 

zasadniczych elementów rozplanowania układu przestrzennego: 

- 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); 

- przywrócenia 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; 
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- zachowania i przywrócenia do jak najlepszego stanu obiektów zabytkowych – wszelkie 

roboty budowlane lub prace konserwatorskie prowadzone przy nich należy zgłaszać, 

uzgadniać i opiniować przez OWKZ, a obiekty wpisane do rejestru zabytków wymagają 

pozwolenia konserwatorskiego wydawanego przez OWKZ; 

- 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; 

- zachowania w nowych realizacjach zasad zabudowy historycznej pod względem 

gabarytów, wysokości proporcji, podziałów bryły, geometrii dachów, wystroju 

architektonicznego oraz stosowania tradycyjnych materiałów; 

- obowiązek uzgadniania z OWKZ prac w obiektach budowlanych na terenie strefy 

ochrony konserwatorskiej „A” i ”B”. 

       Na obszarze objętym opracowaniem występują stanowiska archeologiczne, 

przedstawione na rysunku zmiany studium. Wszelkie projekty inwestycji ziemnych 

należy uzgadniać z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a prace ziemne 

musza być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi. 

 

Na terenie gminy wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej, których szczegółowy 

przebieg zostanie określony na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 

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. Wszelkie zmiany i zamierzenia 

inwestycyjne na tym obszarze powinny być uzgadniane z  Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. 

 

Strefa „B” w obszarze miasta – ochrony konserwatorskiej – obejmuje teren 

najstarszego przedmieścia, od strony zachodniej miasta, wzdłuż ulicy Bohaterów 

Powstań Śląskich, Brzeskiej i Korfantego. 

W ramach tej strefy decyzje lokalizacyjne i zmiany stanu zabudowy winny być 

uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

 

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.  

W ramach tej strefy wszelkie działania inwestycyjne polegające na wznoszeniu 

nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowie i zmianie wyglądu istniejących 

już obiektów należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.  
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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. 

W ramach tej strefy projektowanie obiektów musi być poprzedzone studium. 

Studium winno być zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Strefa „OW” obserwacji archeologicznej obejmująca tereny o wczesnej metryce 

historycznej. Wszelkie inwestycje i prace ziemne na obszarze strefy należy 

uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 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, Gracze, Radoszowice, Magnuszowice, 

Magnuszowiczki, Szydłowiec Śląski, Rzędziwojowice, Molestowice, Góra, Rutki, 

Tarnica, Rogi, Gościejowice, Grodziec, Roszkowice, Tłustoręby, Krasna Góra, 

Grabin, Jakubowice, Jaczowice, Lipno. Szczegółowy przebieg strefy określony 

zostanie na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W ramach tej strefy decyzje lokalizacyjne i zmiany stanu zabudowy 

winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

 

 Strefy te mogą być wyznaczone w drodze decyzji administracyjnych (zarządzeniem 

Wojewody) lub w drodze stosownych zapisów w planie miejscowym (w tym wypadku obszary 

te należy uznać za wymagające obowiązkowo opracowania planu ze względu na istniejące 

uwarunkowania). 

Wszelkie działania projektowe, remontowe i inwestycyjne na obszarze strefy „A” oraz 

strefy „B” wymagają uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakres 

ochrony konserwatorskiej dla tych obiektów wymaga zachowania: 

 bryły obiektu, 

 kształtu i materiału pokrycia dachu oraz elewacji, 

 podziałów w elewacji, 

 stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wystroju architektonicznego. 

 

Wszelkie inwestycje i prace ziemne na obszarze strefy obserwacji archeologicznej należy 

uzgadniać z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W rejonach stanowisk 

archeologicznych, w trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zapewnić nadzór 

archeologiczny, a w razie konieczności, należy przeprowadzić archeologiczne badania 

ratownicze. Koszty takich prac archeologicznych i wykopaliskowych ponosi inwestor. 

Na powyższe prace należy uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Postuluje się, aby na terenach wydobycia kruszyw naturalnych inwestycje były 

prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym, który polegać będzie w pierwszym etapie 

na zdjęciu warstwy humusowej z obszaru nowej inwestycji, a w drugim etapie na prowadzeniu 

pod nadzorem badań ratowniczych, przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, osoba która odkryła przedmiot, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązana: wstrzymać 

wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu 

dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić 
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o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 

właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

 

Zasady ochrony zabytków określa również „Gminny program opieki nad zabytkami 

gminy Niemodlin 2008 – 2011”, w którym szczegółowo został opisany stan dziedzictwa 

kulturowego oraz szczegółowo zostały przedstawione wnioski i wytyczne. 

Zgodnie z programem gminy zaleca się między innymi: 

 

W ZAKRESIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH: 

- w  miarę   możliwości   finansowych   gminy   aktualizować   posiadaną Gminną Ewidencję 

Zabytków, 

- rozpoznać stan zachowania zabytków w miejscowościach, które dotychczas nie zostały ujęte 

w Gminnej Ewidencji Zabytków, 

- udostępnić dla prywatnych właścicieli zabytków informacje prawne o możliwościach 

i obowiązkach, wynikających z prawnej opieki nad zabytkami, 

- przygotować oferty   inwestycyjne   zdegradowanych   obiektów   zabytkowych na terenie 

Gminy Niemodlin, 

- zorganizować szkolenie dla właścicieli zabytków na temat pozyskiwania środków unijnych na 

prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych. 

 

W ZAKRESIE URBANISTYKI l KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

- zapobiegać rozproszeniu osadnictwa, 

- chronić historycznie ukształtowane układy przestrzenne miejscowości, 

- w  planach   zagospodarowania  przestrzennego   wyznaczać  nowe  tereny  pod zabudowę 

na zasadzie kontynuacji historycznej kompozycji przestrzennej tak, by nowa zabudowa 

nawiązywała formami do lokalnej tradycji architektonicznej, a działalność  inwestycyjna 

uwzględniała istniejące już związki  przestrzenne i planistyczne, 

- wydawać pozwolenia na budowę usytuowaną w obrębie stanowisk archeologicznych tylko   

po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, 

- promować gminę oraz dążyć do rozwoju turystyki poprzez udostępnianie informacji 

o walorach krajobrazu kulturowego Gminy Niemodlin i najcenniejszych jej zabytkach. 

- postuluje się o objęcie ochroną w formie Parku Kulturowego zachodniej części gminy, 

w ramach szerszego obszaru wykraczającego poza obszar gminy. Obszar ten obejmujący 

wsie wzdłuż Nysy Kłodzkiej (Grabin, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, Radoszowice, Sarny 

Wielkie) wyróżnia się krajobrazowo, tworzy historyczny układ przestrzenny wsi oraz 

charakteryzuje się wysokimi walorami historycznymi, widokowymi i przyrodniczymi. 

 

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY: 

- interweniować w przypadku rażących naruszeń prawa budowlanego, zwłaszcza w zakresie 

samowoli budowlanej (szczególnie przy rozbudowie lub przebudowie zmieniającej bryłę 

budynków) na obszarach objętych ochroną konserwatorską oraz przy obiektach zabytkowych 

ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, 

- realizacja opracowanego na zlecenie gminy Programu Rewitalizacji  miasta Niemodlin. 

 

W ZAKRESIE PARKÓW PODWORSKICH: 

-  przygotować ofertę prac sezonowych dla bezrobotnych mieszkańców gminy przy bieżących 

pracach porządkowych na terenie zabytkowych parków, 
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- powołać zespól zajmujący się organizacją i nadzorowaniem prac pielęgnacyjno -

porządkowych   na   terenie   założeń   parkowych,   objętych   opieką   prawną, wykorzystać 

do tego szczegółowe zalecenia znajdujące się w opracowaniach ewidencyjnych, 

udostępnianych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 

- zadbać   o   wytyczenie   nowych   ścieżek   dydaktycznych    lub   rowerowych, dzięki którym 

umożliwi się zwiedzanie parku, oznakować istniejące i powstałe trasy, 

- umieścić informacje o walorach turystycznych poszczególnych parków na stronie 

internetowej. 

 

W ZAKRESIE CMENTARZY: 

a)   Rozpoznać aktualny stan zachowania cmentarzy i dla cmentarzy o czytelnym układzie   

lub   zachowanych   nagrobkach   wykonać   karty   Gminnej   Ewidencji Zabytków, 

b)   Zabytkowe cmentarze oznaczyć tablicami informacyjnymi, 

c)   Uporządkować cmentarze zdewastowane i zarośnięte, lecz o czytelnym układzie                

i zachowanych nagrobkach, 

d)   Uporządkować   zachowane   nagrobki   zabytkowe,   zbierając   płyty   nagrobne             

w lapidarium. 

 

W ZAKRESIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH: 

- wyeksponowania wymaga 8 zabytków archeologicznych - grodzisk o własnej formie 

terenowej, 

- włączyć ważniejsze stanowiska archeologiczne w planowane trasy turystyczne, 

- zaleca się również umieszczenie na obrzeżach obiektów tablic z informacjami historycznymi 

z opisem lub rekonstrukcją obiektów. 

- niezbędne jest nadzorowanie przestrzegania zakazu wykonywania na terenie stanowisk 

archeologicznych lub w ich obrębie nielegalnych poszukiwań, prac głębokościowych, 

wykonywania wykopów lub prowadzenia robót budowlanych bez zgody Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. 

 

Nowopowstające zespoły urbanistyczne należy harmonijnie komponować z otaczającym 

krajobrazem, a jeśli znajdować się będą w sąsiedztwie stref ochrony konserwatorskiej nie 

powinny kolidować z historycznym układem zabudowy. Kształtowanie zabudowy i jej 

otoczenia dla poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej podlega następującym 

ustaleniom: 

 należy zapewnić ochronę ciągów i osi widokowych poprzez odpowiednie 

kształtowanie zabudowy, kadrowanie widoków poprzez zabudowę, ukształtowanie 

linii i płaszczyzny zieleni oraz alei, 

 należy dostosować skalę zabudowy do otoczenia, uwzględniając ukształtowanie 

wnętrz urbanistycznych i otwarć kierunkowych, 

 należy dostosować nowoprojektowaną zabudowę do historycznych układów 

w zakresie sytuacji, bryły, skali, podziałów architektonicznych, materiałów 

budowlanych, a także nawiązaniem formami współczesnymi do lokalnej architektury; 

należy harmonijnie połączyć elementy zabudowy współczesnej z historyczną, 

 dla zabudowy zagrodowej preferuje się zwarty układ, lokalizację wzdłuż dróg 

niższych klas z możliwością powiązań z polami, 

 należy wprowadzić w nowopowstających zespołach urbanistycznych przestrzenie 

ogólnodostępne, zieleń urządzoną wysoką i niską oraz ścieżki dla pieszych, 
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 zabudowania zagrodowe należy projektować jako zagrody wielobudynkowe zgodnie  

z historyczną zasadą kształtowania tych obiektów, 

 należy ograniczać obudowę ciągów komunikacyjnych, powodującą powstawanie 

barier ekologicznych oraz zakłócanie ciągów widokowych, 

 należy unikać sytuowania obiektów budowlanych w sposób powodujący dysharmonię 

z otoczeniem i harmonizować już istniejące tego typu obiekty. 

5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

 

5.1 KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 

5.1.1 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, spełniających warunki 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) – w zakresie odległości pomiędzy 

skrzyżowaniami dla drogi klasy „A”.  

W studium w sąsiedztwie autostrady projektuje się tereny przemysłowe, 

magazyny, tereny aktywności gospodarczej. Odległości nowoprojektowanych 

obiektów budowlanych od terenu autostrady określa Ustawa z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). Ze względu na uciążliwość akustyczną drogi, nie planuje się nowych 

obszarów zabudowy mieszkaniowej w jej sąsiedztwie. 

 dla istniejącej drogi krajowej nr 46 oraz planowanych obwodnic, przyjmuje się 

docelowo klasę GP (główna ruchu przyspieszonego). Dla istniejącej drogi 

krajowej nr 46 przyjmuje się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających: 

50 m, dla planowanej obwodnicy miasta Niemodlin 100 m, wraz z możliwością 

poszerzenia fragmentów jezdni w obrębie węzłów komunikacyjnych. Ze względu 

na uciążliwość akustyczną drogi, dla nowoprojektowanych obszarów zabudowy 

mieszkaniowej obowiązuje zieleń izolacyjna o szerokości  minimum 25 m. 

Nie zezwala się na indywidualne bezpośrednie włączenia komunikacyjne 

do drogi krajowej oraz do planowanych obwodnic. Włączenia komunikacyjne 

przyległych terenów do planowanej obwodnicy należy projektować poprzez węzły 
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drogowe. Nowoprojektowane obiekty budowlane lokalizowane przy istniejącej 

oraz projektowanej drodze nr 46 powinny znajdować się w odległości nie 

mniejszej niż 25 m od linii rozgraniczających. Zaleca się aby nie lokalizować 

obszarów zabudowy mieszkaniowej w paśmie co najmniej 50 m od linii 

rozgraniczających planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 46 

ze względu na możliwe w przyszłości negatywne oddziaływanie hałasu 

komunikacyjnego. Ochrona akustyczna powinna być wymagana przez właściwy 

organ w ramach wydawania pozwoleń na budowę, koszt ochrony akustycznej 

powinien ponosić inwestor. 

 dla drogi wojewódzkiej nr 385 przyjmuje się docelową klasę Z - zbiorcza, przy 

minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających – 25 m. Dla drogi 

wojewódzkiej nr 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). Na drodze nr 405 planuje się rezerwę terenu 

pod przebieg obwodnicy Tułowic, zgodny ze studium gminy Tułowice, 

sąsiadującej z gminą Niemodlin. 

 dla dróg powiatowych przyjmuje się docelowo klasy Z oraz L przy zachowaniu 

minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 20m dla dróg klasy Z oraz 

12 m w terenie zabudowanym i 15 m poza terenem zabudowanym dla dróg 

klasy L. 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. Należy ograniczyć wyjazdy 

z projektowanego zagospodarowania na drogę powiatową, wykorzystując do 

tego celu rezerwację terenu pod wewnętrzne drogi zbiorcze. Zgodnie z ustawą 

o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów nie 

związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, może w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach, nastąpić za zezwoleniem zarządcy drogi. 

W projekcie studium wyznaczono rezerwy terenów pod obwodnice wsi, 

na wyznaczonych terenach obowiązuje zakaz 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. 

 

 

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. 
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Na dzień sporządzania studium obowiązują cztery warianty obwodnicy miasta Niemodlin. 

Do czasu wyboru ostatecznego wariantu obowiązuje zakaz zabudowy terenów, przez które 

warianty te przebiegają oraz w paśmie co najmniej 50 metrów od linii rozgraniczających. 

Po wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jednego z wariantów 

obwodnicy pozostałe trzy rezerwy terenu nie obowiązują. Po wybudowaniu obwodnicy 

przyjmuje się, iż droga krajowa nr 46 na odcinku pomiędzy Sosnówką i Brzęczkowicami 

osiągnie klasę drogi G oraz Z, zgodnie z rysunkiem studium. 

Na drodze powiatowej przebiegającej przez wieś Jaczowice planuje się wiadukt oraz 

podłączenie do drogi wojewódzkiej nr 385, obowiązuje zakaz bezpośredniego włączenia drogi 

do drogi krajowej KDGP. 

W ciągu drogi Opole - Niemodlin – Nysa przewiduje się lokalizację parkingów dla 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, spełniające wymagania lokalizacyjne 

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. 

Ważnym elementem jest osiągnięcie odpowiednich parametrów technicznych dróg. 

Postuluje się budowę parkingów przydrożnych przy terenach rekreacyjnych, ważnych 

miejscach pod względem turystycznym oraz przy szlakach komunikacyjnych. Wprowadza się 

również obowiązek zabezpieczenia terenów mieszkaniowych przed hałasem dróg krajowych, 

poprzez wprowadzanie zieleni izolacyjnej lub ekranów akustycznych. 

 

5.1.2 Komunikacja kolejowa 

Projektuje się rezerwy terenu pod przystanki kolejowe o znaczeniu lokalnym. 

Należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

nr 2500 z dnia 10 listopada 2004 w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie budowli i budynków w sąsiedztwie linii kolejowych. 

Wprowadza się obowiązek zabezpieczenia terenów mieszkaniowych przed hałasem 

terenów kolejowych, poprzez wprowadzanie zieleni izolacyjnej. 

 

5.1.3 Komunikacja rowerowa  

Projekt studium zakłada system tras rowerowych, konnych 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, przywodne ośrodki mieszkalno - rekreacyjne oraz duże zespoły leśne 

w południowej części gminy. 

5.2 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. Terenochłonność 

zabudowy jednorodzinnej w porównaniu do mieszkań w domach wielorodzinnych, 

np. o wysokiej intensywności zabudowy, jest bardzo duża, nawet kilkadziesiąt razy większa. 

Dowodem na zahamowanie zaludnienia gminy pomimo zwiększonego ruchu budowlanego są 

dane, które wskazują na konieczność wydania około 500 decyzji o warunkach zabudowy 
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głównie na budowę domów jednorodzinnych, a nie wpłynęło to na zwiększenie ilości 

mieszkańców. 

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. 

 

5.2.1 Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków 

 
Zapotrzebowanie na wodę w m3/dobę i odprowadzanie ścieków sanitarnych dla 

projektowanych terenów mieszkaniowych w okresie kierunkowym, przy założeniu, że 1 osoba 

zużywa 100 l wody na dobę (wartość uzgodniona z Urzędem Gminy Niemodlin). 

1. Grabin – 103 m3/d 

2. Krasna Góra – 108 m3/d 

3. Tłustoręby – 91 m3/d 

4. Tarnica – 162 m3/d 

5. Radoszowice – 73 m3/d 

6. Sarny Wielkie – 56 m3/d 

7. Gracze – 304 m3/d 

8. Magnuszowice – 32 m3/d 

9. Magnuszowiczki – 13 m3/d 

10. Roszkowice – 21 m3/d 

11. Rogi – 25 m3/d 

12. Rutki – 36 m3/d 

13. Molestowice – 102 m3/d 

14. Szydłowiec – 20 m3/d 

15. Gościejowice – 492 m3/d 

16. Brzęczkowice – 59 m3/d 

17. Góra – 37 m3/d 

18. Piotrowa – 16 m3/d 

19. Niemodlin – 761 m3/d 

20. Rzędziwojowice – 15 m3/d 

21. Sosnówka – 12 m3/d 

22. Michałówek – 13 m3/d 

23. Grodziec – 148 m3/d 

24. Sady – 217 m3/d 

25. Wydrowice – 52 m3/d 

26. Lipno – 296 m3/d 

27. Jaczkowice – 45 m3/d 

28. Jakubowice – 39 m3/d 

 

Całkowite zapotrzebowanie na wodę nowoprojektowanych terenów – 3 348 m3/d. 

5.2.2 Zaopatrzenie w wodę 

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. Powyższe cele będą 
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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         
z stacji uzdatniania wody w Michałówku i Roszkowicach i jednocześnie likwidacji tych 
obiektów. 
 
Kierunki zasilania 
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. 
Zakres modernizacji sieci wodociągowych:  

– modernizacja lub budowa sieci tranzytowej z SUW Niemodlin i rozbudowa sieci do 
Michałówka, 
– rozbudowa sieci wodociągowej z SUW Niemodlin do Roszkowic, 
SUW i ujęcia wody: 

– wymiana układu pompowego zasilającego miasto Niemodlin oraz połączenie dwóch 
zestawów pompowych zasilających Niemodlin i Grabin 
– 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. 

 

5.2.3 Oczyszczanie ścieków 

Rozwiązania w zakresie sieci kanalizacji zawiera „Koncepcja budowy kanalizacji 

sanitarnej na terenie miasta i gminy Niemodlin” oraz Rozporządzenie Wojewody Opolskiego 

nr 0151/P/41/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niemodlin 

na obszarze gminy Niemodlin. 

Dla terenów aglomeracji Niemodlin (miejscowości: Gościejowice, Niemodlin, Piotrowa, 

Wydrowice) został wybrany wariant II wg ww. „Koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej…”, 

który zakłada oczyszczalnie ścieków w mieście Niemodlin. 

Dla pozostałych terenów proponuje się mniejsze oczyszczalnie dla każdej 

miejscowości bądź też przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

5.2.4 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, opracowanej przez branżystę i obejmującej analizę kształtowania 

zapotrzebowania mocy oraz niezbędny zakres budowy sieci. 

W przypadku  zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami 

elektroenergetycznymi  Tauron S.A., 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. 
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Do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić 

możliwość dojazdu oraz dostępu dla ich zarządcy w celu prowadzenia eksploatacji. 

 

Na terenie gminy Niemodlin zlokalizowane są następujące urządzenia 

elektroenergetyczne: 

- napowietrzna dwutorowa linia 110 kV relacji: Groszowice – Hermanowice, 

Groszowice – Gracze, objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – przewidywana do modernizacji wzdłuż istniejącej trasy 

- napowietrzne jednotorowe linie 110 kV o relacjach: Gracze-Tułowice, Gracze-

Grodków, Groszowice-Gracze, Gracze-Hermanowice, 

- stacja GPZ 110/15 kV Gracze, 

- stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

- linie elektroenergetyczne 15 kV i 0,4 kV. 

Ponadto przez teren gminy przebiega jednotorowa linia 220 kV relacji: Groszowice – 

Ząbkowice oraz (wg informacji Energii Pro) dwutorowa 400 kV relacji: Dobrzeń – Wielopole, 

Dobrzeń – Albrechcie. 

Na terenie gminy planuje się: 

a) Budowę napowietrznej linii 110 kV wg jednego z przedstawionych na rysunku 

studium wariantów: 

- wariant 1 – budowa dwutorowej linii napowietrznej relacji Dobrzeń – kier. Gracze, 

- wariant 2 – linia dwutorowa relacji Dobrzeń – kierunek Gracze, Tułowice, 

b) modernizację j.w. dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Groszowice –

 Hermanowice, Groszowice – Gracze, 

c) dla poprawy  warunków napięciowych u istniejących odbiorców – budowę kilku stacji 

transformatorowych wraz z powiązaniem z siecią 15 kV i 0,4 kV w miejscowościach: 

Goszczowice, Grabin, Gościejowice, Gracze, Michałówek, Wydrowice, Sady, Skarbiszowice, 

Rzędziwojowice, Rogi. 

d) realizację inwestycji związanych z realizacją umów o przyłączenie. 

Wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV obowiązuje strefa 

ograniczonego użytkowania, obejmująca tereny zlokalizowane bezpośrednio pod linią oraz 

pasy terenu o szerokości ok. 20 m od skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach. Ustala się 

zakaz zabudowy pod liniami napowietrznymi 15 kV oraz pozostawienie wzdłuż linii 

napowietrznych 15 kV pasów wolnych od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości ok. 

16 m (po 8 m od osi linii). Pasy te stanowić będą tzw. strefę techniczną, umożliwiającą 

eksploatację sieci z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk. Strefy ograniczonego użytkowania 

wokół linii elektroenergetycznych 220 kV i 400 kV określają przepisy odrębne. 

 

Ponadto w planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej planuje się: 

- budowę jednotorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji 

Dobrzeń – Świebodzice, Dobrzeń – Ząbkowice, 

- budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 

kV relacji Dobrzeń - Pasikurowice /Wrocław, wzdłuż pasa drogowego autostrady A-4.  

Skorygowana trasa linii w obrębie Sarny Wielkie polega na odsunięciu jej  w kierunku 

północnym w celu ominięcia Obszaru  Natura 2000 w obrębie Gminy Olszanka, a 

w odniesieniu do  obrębu położonego w Magnuszowicach planuje się przesunięcie 

trasy  wzdłuż drogi transportu rolnego w kierunku północnym w  celu odsunięcia jej 

od istniejącego zakładu wylęgarni drobiu. 
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- budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV 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 . Obecnie istniejąca linia elektroenergetyczna 220 kV zostanie w takim przypadku 

poddana rozbiórce przed realizacją nowej linii. Dopuszcza się także odbudowę, rozbudowę, 

przebudowę i nadbudowę istniejącej linii oraz linii, która w przyszłości zostanie ewentualnie 

wybudowana na jej miejscu, Realizacja inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyklucza 

możliwości rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów 

i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowe miejscach pod 

warunkiem zachowania  pasa  technologicznego  do szerokości 70 metrów dla linii 400 kV (po 

35 metrów z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi). Postuluje się aby 

nie lokalizować urządzeń naziemnych, słupów itp. na obszarze Natura 2000 oraz ograniczyć 

ingerencję w te obszary do minimum.  

W pasie technologicznym o szerokości 50 m dla linii 220 kV (po 25 metrów z każdej 

strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), nie należy budować budynków 

mieszkalnych i lokalizować terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizować 

w ww. strefie pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego, indywidualnego 

uzgodnienia z PSE-Południe S.A. Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią 

i w odległości do 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu. 

 

Sposób zagospodarowania terenów pod liniami elektroenergetycznymi i w jej pobliżu 

określają przepisy: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

wartości hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z 2007 r.), 

- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

 

Wytyczne do MPZP określają ponadto Założenia do planu zaopatrzenia miasta i gminy 

Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej 

Niemodlina nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002r (wnioski). 

 

5.2.5 Zaopatrzenie w gaz 

 

Uwarunkowania zaopatrzenia w gaz zostały przedstawione w części A, w rozdziale 

13.3.4. 

 

Należy przestrzegać określonych przepisami odrębnymi ograniczeń w lokalizacji 

budynków i zagospodarowania terenów przyległych do istniejących gazociągów i obiektów 

gazowych tj.: 

- w przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych w stosunku do istniejących 

gazociągów wysokiego ciśnienia należy uwzględnić przepisy wynikające z Dz. U. Nr 139 z 7 

grudnia 1995 r. oraz dokonać uzgodnień w OGP GAZ – SYSTEM S.A. Oddział 

w Świerklanach, 

 - odległości podstawowe stacji gazowej od obiektów terenowych powinny być równe 

odległościom ustalonym dla gazociągu zasilającego stację, lecz nie mniejsze od poziomego 
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zasięgu zewnętrznej strefy zagrożenia wybuchem ustalonej dla tej stacji (Dz, U. Nr 139 z 7 

grudnia 1995 r.). 

 

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.  

Przy projektowaniu obiektów budowlanych w pobliżu sieci gazowniczej powinno się 

zachować następujące uwarunkowania: 

 strefa ochronna gazociągów wysokiego ciśnienia, których przebieg pokazany jest 

na planszy studium, stanowi strefę kontrolowaną, w której operator gazociągów jest 

uprawniony do zapobiegania działalności, która może mieć negatywny wpływ 

na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągów, 

 przed wydaniem pozwolenia na budowę ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 

gazociągów lokalizacji obiektów wzdłuż strefy kontrolowanej, 

 dla strefy ochronnej gazociągów ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

-  zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 

- obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej 

oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej, 

- dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego 

po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągów, 

- zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6m (po 3m od osi gazociągu); 

zagospodarowanie zielenią niską, 

- zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas 

eksploatacji, 

- dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej również pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku 

możliwości zlokalizowania sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg, 

- dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom 

na terenach działek należących do inwestorów, 

- należy zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej, 

- dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej dystrybucyjnej również pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku 

możliwości zlokalizowania sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg, 

- dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej dystrybucyjnej jako towarzyszącej 

inwestycjom na terenach działek należących do inwestorów, 

- należy zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej. 

 

 

Kierunki rozwoju 

 Miasto Niemodlin: 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 100 do istniejącej sieci relacji Tułowice – Opole 

Chmielowice. 
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 Jednostki wiejskie - Grabin: możliwość budowy stacji redukcyjno – pomiarowej 

pierwszego stopnia. Podłączenie gazociągu 100 do istniejącej sieci relacji Tułowice – 

Nysa. 

 Wieś Gracze: możliwość budowy stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego stopnia. 

Podłączenie gazociągu 100 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. 

 

Zamierzenia inwestycyjne: 

W 2010 roku planuje się modernizację stacji gazowej l° w Niemodlinie 

o przepustowości 3150 m3/h oraz budowę gazociągu średniego ciśnienia długości około 

0,5 km do firmy PELLIZZER Sp. z o.o. przy ul. Gościejowickiej. 

Planowane jest również sukcesywne podłączanie nowych odbiorców na obszarze 

miasta Niemodlin jednakże decyzje o doprowadzeniu gazu będą podejmowane w oparciu 

o rachunek ekonomiczny inwestycji. 

 

 

Zarząd Województwa Opolskiego w uchwale nr 2873/2009 z dnia 05.02.2009 stwierdza 

w §1 pkt 2, że w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niemodlin należy uwzględnić w zakresie infrastruktury technicznej 

adaptację istniejących gazociągów wysokoprężnych wraz ze stacjami redukcyjno – 

pomiarowymi relacji: Tułowice – Opole Chmielowice o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa 

i przekroju DN80/100 wraz z odgałęzieniem do Niemodlina o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa 

i przekroju DN80 oraz Lewin Brzeski – Nysa – Paczków o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa 

i przekroju DN200. 

 

Wytyczne do MPZP określają ponadto Założenia do planu zaopatrzenia miasta i gminy 

Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej 

Niemodlina nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. (wnioski).  

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Niemodlin 

w obszarze administracyjnym przyjęto objęcie siecią gazową całego terenu miasta. 

5.2.6 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. Przyjmuje się, że warunkiem 

poprawy środowiska przyrodniczego jest zastosowanie alternatywnych źródeł energii cieplnej. 

Dodatkowo należy propagować zastosowanie specjalistycznych i ekologicznych kotłowni, 
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zasilanych paliwami będącymi produktami odpadowymi, takimi jak trociny, wierzba 

energetyczna, słoma, a także zasilanie energią elektryczną. 

Wytyczne do MPZP określają ponadto Założenia do planu zaopatrzenia miasta i gminy 

Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej 

Niemodlina nr III/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. 

 

Wg „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe” j.w. cyt.: 

„Ogólne potrzeby cieplne gminy na cele grzewcze zasobów mieszkaniowych wynoszą 

ok.33 MW, z czego około 80 % przypada na potrzeby indywidualnych gospodarstw 

domowych. Na terenie miasta nie istnieje zbiorczy system ciepłowniczy. 

 Około 15 - 20 % potrzeb cieplnych zasobów mieszkaniowych gminy zaspakajane jest 

przez gaz ziemny wysokometanowy, pozostałym głównym nośnikiem energii jest węgiel. Olej 

opałowy i gaz płynny stosowany jest w pojedynczych przypadkach. 

Zaopatrzenie gminy w ciepło oparte jest zasadniczo na indywidualnych kotłowniach 

węglowych i gazowych.” 

 „Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne, wynikający z pełnej 

realizacji planów rozwoju miasta i gminy szacuje się na: 

w zakresie zapotrzebowania ciepła dla budownictwa mieszkaniowego o około 15% 

w stosunku do obecnego zapotrzebowania, przy czym wzrost ma być oparty o paliwa 

ekologiczne – gaz ziemny, olej opałowy lub energię elektryczną; 

w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny dla potrzeb komunalnych, socjalnych 

i grzewczych o około 150% w stosunku do stanu obecnego” 

Stan zaspokojenia potrzeb gminy w nośniki ciepła uznany został za wystarczający 

ze względu na indywidualny charakter źródeł ciepła i energię elektryczną. 

 

5.2.7 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 Telekomunikacji Polskiej S.A. 

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, 

- 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 
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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. 

 

5.2.8 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. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina od 1 lipca 2013r. 

będzie podmiotem odpowiedzialnym za  odbiór odpadów komunalnych  wytwarzanych w 

gospodarstwach domowych .  

5.2.9 W zakresie gospodarowania przestrzenią Gmina ma utworzyć punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone 

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych. W studium wskazuje się tereny do utworzenia punków selektywnego 

zbierania odpadów w obszarach oznaczonych na rysunku studium symbolem 

(P,AG,KS,U) tereny przemysłowe oraz tereny magazynowo – składowe.  

 

6. OBSZARY, NA  KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

 

Obszary w gminie Niemodlin, na których przeznaczone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym, to: 
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- tereny przeznaczone pod projektowane ciągi pieszo-rowerowo-konne,  

- tereny pod budowę chodników na obszarach zainwestowanych wsi, 

- tereny pod budowę i modernizację systemów infrastruktury technicznej, w szczególności 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

- tereny pod budownictwo socjalne w Niemodlinie i Graczach, 

- tereny na uzupełnienie i modernizację wałów wzdłuż odcinków rzek przebiegających przez 

tereny zabudowane lub przewidziane do zainwestowania, 

- tereny pod obiekty, których właścicielem jest gmina, w tym przedszkoli, szkół, obiektów 

administracji, budynków komunalnych. 

 

7. 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: 

- tereny pod obwodnicę miasta Niemodlin oraz obwodnicę Graczy, 

- budowa węzła autostradowego przecinającego autostradę z drogą Niemodlin-Lewin 

Brzeski, 

- tereny pod budowę dróg zbiorczych, 

- tereny pod projektowane zbiorniki retencyjne. 

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 ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW 

HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m2 ORAZ 

OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

 

W studium nie wyznacza się obszarów o pow. sprzedaży powyżej 2000m2. 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. 

 

8.1 ANALIZA I WNIOSKI DLA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW 

Analiza uwarunkowań dotychczasowego stanu prawnego gruntów umożliwia wyciągnięcie 

następujących wniosków: 

- znaczna część terenów jest własnością prywatną zarówno w mieście Niemodlinie jak 

i na terenach wiejskich gminy, 
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- na terenach wiejskich Skarb Państwa posiada większą ilość terenu w porównaniu 

z właścicielami prywatnymi, 

- najmniej terenów jest własnością gminy. 

Realizacja prorozwojowej polityki przestrzennej gminy wymaga w okresie kierunkowym 

znacznego zwiększenia terenów, które będą własnością gminy. 

 

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 

 

Przewiduje się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla następujących obszarów w gminie Niemodlin: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pasma turystyczno-

wypoczynkowego wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka, 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy Niemodlińskiej Strefy 

Aktywizacji Gospodarczej wzdłuż autostrady, 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozbudowy, rewaloryzacji 

i rewitalizacji miejscowości Gracze i Niemodlin, 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Gościejowice, 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Lipno, 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Sady. 

10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ 

 

Najważniejsze kierunki przemian w rolnictwie to: 

 stworzenie mechanizmów umożliwiających powstawanie dużych, silnych 

ekonomiczne gospodarstw rolnych, upraw zbóż, hodowli bydła, drobiu 

i trzody, a także hodowli ryb w stawach, 

 działania w kierunku tworzenia miejsc pracy na wsi poza rolnictwem, 

 propagowanie działalności agroturystycznej, 

 wprowadzanie rolnictwa ekologicznego i innych niekonwencjonalnych 

kierunków produkcji rolniczej, 

 wprowadza się następujące ograniczenia w hodowli zwierząt: 

 dla terenów nierolniczych zakaz hodowli, 

 dla terenów oznaczonych symbolem RM; MN,RM,U do 40DJP 

(w przypadku już istniejących hodowli zwierząt do 60 DJP), 

 wprowadzanie systemów zadrzewień śródpolnych, wprowadzanie pasów 

zieleni wzdłuż cieków,  

 zwiększenie lesistości gminy poprzez dolesienia terenów łąk i pastwisk 

o bonitacji gleb nie nadającej się do produkcji rolnej oraz nieużytków 

i wyrobisk (w granicach terenów opisanych na rysunku studium - kierunki 

symbolami ZLD), 
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 dopuszcza się dolesienia w sąsiedztwie terenów leśnych, w miejscach 

wyznaczonych na rysunku studium - kierunki, 

 dopuszcza się produkcyjne wykorzystanie lasów. 

 

Na większości terenów gminy zalegają głównie gleby klas III i IV, te pierwsze są objęte 

ochroną na podstawie przepisów szczególnych.  

Z uwagi na warunki glebowo – klimatyczne na terenie gminy preferuje się intensywną 

produkcję zbóż i upraw przemysłowych.  

W celu ochrony rolnych gruntów ornych przed postępującą erozją gleb należy 

wprowadzić system zadrzewień śródpolnych, a także stosować: przemiennie pasy użytków 

zielonych i gruntów ornych. Łąki i pastwiska klas IV i niższych proponuje się zalesić zgodnie 

z rysunkiem zmiany studium. 

Obsługę rolnictwa w zakresie usług agrotechnicznych, handlu nawozami, środkami 

ochrony roślin, materiałem siewnym, magazynowania produktów rolnych i przetwórstwa 

rolnego zapewnią istniejące obiekty i bazy lub nowe, lokalizowane w granicach terenów 

zainwestowanych. 

 

11. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA 

SIĘ MAS ZIEMNYCH 

 

Na terenie gminy wzdłuż Nysy Kłodzkiej występują obszary bezpośredniego zagrożenia 

powodzią oraz obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. Zgodnie ze Studium ochrony 

przed powodzią zlewni Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo na załączniku graficznym 

wyznaczono: 

- obszary bezpośredniego  (szczególnego) zagrożenia powodzią, 

- obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, 

wartość gospodarczą lub kulturową, 

- obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. 

Dla obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy wynikające 

z ustawy Prawo wodne, między innymi zakaz zabudowy. 

Na terenie gminy planuje się uzupełnienie, modernizację oraz podwyższenie wałów 

przeciwpowodziowych jak również przebudowę mostów drogowych zgodnie ze „Studium 

ochrony przed powodzią zlewni Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo”. Na terenach 

zagrożonych powodzią należy ograniczyć zainwestowanie, a ewentualne zabudowania muszą 

mieć tzw. wysoki parter. W projektowanej zmianie studium na obszarze gminy w celach 

przeciwpowodziowych wyznacza się sieć zbiorników małej i średniej retencji - poldery.  

Na terenie gminy we wsi Gracze oraz na zachód od wsi Grabin występują tereny 

predysponowane do występowania ruchów masowych. 

Zmiana studium została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną analizę warunków 

geologiczno – inżynierskich terenów oraz racjonalnego gospodarowania istniejącymi złożami, 

których zmiana studium dotyczy. 
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12. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA  KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY 

Wyznacza się filar ochronny dla złoża Wesele wzdłuż drogi wojewódzkiej 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. 

Zmiana studium została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną analizę warunków 

geologiczno – inżynierskich terenów oraz racjonalnego gospodarowania istniejącymi złożami, 

których zmiana studium dotyczy. 

 

13. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ 

OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

Na terenie gminy nie występują obszary pomników zagłady. 

14. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 

REKULTYWACJI 

 

Obszary zainwestowane w gminie Niemodlin, wymagające rehabilitacji w aspekcie 
ładu przestrzennego, można podzielić na cztery rejony: 

1. Niemodlin, 

2. Gracze, 

3. Lipno, Krasna Góra, Tłustoręby, Tarnica, Radoszowice, 

4. Pozostałe wsie w gminie Niemodlin. 

 
Ad. 1 Miasto Niemodlin wymaga najwięcej działań rehabilitacyjnych, pomimo 

odrestaurowania historycznej owalnicy – centrum. 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. Wymogi te należy 
opracować szczegółowo w rysunku oraz uchwale miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Niemodlin. Ze względu na wartości historyczne miasta, plan taki 
powinien być opracowany na podstawie studiów historycznych oraz konkursu na koncepcję 
urbanistyczno – architektoniczną. 

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. Plany miejscowe 
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zagospodarowania przestrzennego dla tych wsi należy wykonywać w oparciu 
o specjalistyczne  koncepcje historyczno – architektoniczne i urbanistyczne. 

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. 

 
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”. 

Do rekultywacji przewidziano teren nie użytkowanego wysypiska śmieci we wsi Rogi. 

Podniesienie walorów estetycznych i wizerunku terenów wiejskich gminy posiada 

podstawowe znaczenie dla rozwoju zarówno agroturystyki i turystyki, jak i rozwoju szeroko 

pojętych usług.  

15. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

Na terenie Gminy we wsiach Gościejowice, Gracze, Grodziec, Sady oraz w mieście 

Niemodlin występują tereny zamknięte. Ze względu na uciążliwość kolei ustala się zakaz 

zabudowy budynkami mieszkalnymi w odległości 10 m od linii rozgraniczającej tereny 

kolejowe. 

16.    INNE OBSZARY PROBLEMOWE - na terenie gminy nie występują. 

17. ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW  DLA KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ 

ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW , NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ 

URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100KW , A TAKŻE ICH STREF 

OCHRONNYCH- w obecnej edycji zmiany studium nie przewiduje się w.w. 

obszarów. 
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UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ    PLANU 

STUDIUM 

 

Rozwiązania programowo-projektowe oparto o studia własne, klasyfikujące gminy 

na przyległe do dużych aglomeracji lub wchodzące w ich skład34 oraz ideę wielofunkcyjności 

terenów wiejskich.  

W przyjętych rozwiązaniach wzięto pod uwagę walory przestrzeni przyrodniczej 

oraz przestrzeni kulturowej, a także uwarunkowania sfery społecznej gminy Niemodlin. 

Analiza szeroko pojętych uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych pozwoliła 

na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, która opiera się szczególnie 

na wykorzystaniu możliwości rozwojowych gminy Niemodlin, tkwiących w przestrzeni 

przyrodniczej i kulturowej takiej jak: dostępność komunikacyjna związana z przebiegiem 

autostrady Wrocław – Kraków we wschodniej części gminy oraz drogi krajowej ze wschodu 

na południowy zachód relacji Opole – Nysa. 

Ważną inwestycją komunikacyjną będzie: budowa obwodnicy dla miejscowości 

Niemodlin. Większą dostępność komunikacyjną gminy przewiduje się poprzez odbudowę 

i modernizację linii kolejowej i budowę częstych przystanków dla autobusów szynowych.  

Ważnym aspektem rozwoju gospodarczego będzie budowa zbiorników wodnych, 

pełniących funkcje ochrony przeciwpowodziowej i rekreacyjnej. 

Utworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w sektorze turystki i wypoczynku 

zapewniają walory przyrodnicze gminy. Nowe miejsca poza rolnictwem zapewni strefa 

przemysłowo-usługowa aktywizacji gospodarczej wzdłuż autostrady oraz w Niemodlinie. 

 Miejsca pracy możliwe są również dzięki naturalnym zasobom złóż i związanym z tym 

wydobyciem kamienia naturalnego, przeznaczonego do budowy dróg. 

Koncepcja utworzenia tzw. pasma ekologicznego wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka 

ze zbiornikami wody w projektowanej zieleni leśnej i parkowej pozwala ponadto na rozwój 

gospodarki rybackiej obok rekreacji i wypoczynku. 

Nowe miejsca pracy poza sektorem rolnictwa generuję rozwój budownictwa 

mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej na bardzo atrakcyjnych, południowych 

i południowo – zachodnich zboczach, spadających w kierunku projektowanych zbiorników 

wodnych i urządzonych terenów zieleni. Atrakcyjne warunki mieszkaniowe i nowe intratne 

miejsca pracy poza rolnictwem, powinny wpłynąć na konieczną zmianę struktury wieku 

mieszkańców w kontekście możliwości pozostania młodzieży na terenie gminy oraz 

ograniczenia migracji poza tereny gminy Niemodlin. 

Projekt zakłada, że wiodącymi funkcjami w gminie będą: rolnictwo i turystyka przywodna 

oraz nieuciążliwy przemysł, składy (strefa AG), a także przemysł wydobywczy i szeroko pojęte 

usługi. 

Ustalenia projektu zmiany studium zakładają znaczną aktywizację gospodarczą 

 w oparciu o realne możliwości rozwoju, które tkwią w przestrzeni przyrodniczej, kulturowej 

oraz w sferze społecznej gminy Niemodlin. 

 

                                                
34

 Por.: Romuald Pustelnik, Warsztaty projektowo-badawcze. Raport Wydziału Architektury Politechniki 
Wrocławskiej 2004 r. 
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STRUKTURA HIERARCHICZNA CELÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY NIEMODLIN: MISJA, STRATEGICZNE, GŁÓWNE 
I UZUPEŁNIAJĄCE CELE ROZWOJU (ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE) 
 

Określenie ustawowych kierunków rozwoju przestrzennego gminy wymaga w pierwszej 

kolejności opracowania strategii rozwoju przestrzenno – gospodarczego. Strategia taka 

pozwala z kolei na opracowanie kierunków i polityki zagospodarowania gminy. 

Zarówno ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku, jak 

i obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 marca 2003 r., nie wprowadzają obligatoryjnie 

konieczności wykonywania strategii (ani jej elementów) przestrzenno – gospodarczego 

rozwoju, stanowiącej podstawę do wykonywania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 

1. MISJA 

 

Analiza literatury przedmiotu oraz przyjęcie dokumentu Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego, stwarza podstawę do kreowania misji (wizji, pomysłu) rozwoju przestrzenno – 

gospodarczej na terenach miasta i wsi gminy Niemodlin ze szczególnym uwzględnieniem 

wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. Strategię rozwoju oraz opracowania o podobnym 

charakterze, obejmujące poza rolnictwem, inne dziedziny działalności społeczno-

gospodarczej, powinny stanowić harmonijną całość, pozwalającą wykorzystać wszystkie 

walory i możliwości tkwiące w przestrzeni przyrodniczo-kulturowej i w sferze społecznej gminy, 

a także Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin w latach 2008 – 2012 

(Uchwała nr XXXII/213/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 listopada 2008r.) oraz 

ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Niemodlin (Zał. do Uchwały nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 24 

czerwca 2008r.). 

 

1.1  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU I TENDENCJI PRZEMIAN WSI 

I ROLNICTWA W POLSCE I W EUROPIE 

 

Przeobrażenia wsi w Polsce zmierzają w kierunkach znanych od kilku dziesięcioleci 

w uprzemysłowionych krajach zachodnich. Najbardziej charakterystycznymi cechami tego 

procesu jest urbanizacja i uprzemysłowienie obszarów wiejskich, zmiany w tradycyjnej 

strukturze społeczno – zawodowej ludności wiejskiej, marginalizacja rolnictwa, migracje ludzi 

do miast i starzenie się wsi, częste zjawiska degradacji środowiska przyrodniczego, 

kulturowego i społecznego.  

Na wsi polskiej w okresie po II wojnie światowej przez pół wieku dokonywał się również 

stopniowo ten charakterystyczny proces przemian, ale stałe wysokie zapotrzebowanie miasta, 

zarówno na produkty rolne, jak i na siłę roboczą ze wsi, powodowało, że ludność wiejska 

w okresie gospodarki centralnie sterowanej żyła w poczuciu względnego bezpieczeństwa 

socjalnego i w przekonaniu o realnych możliwościach awansu społecznego (różnorodnie 

pojmowanego). 
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Obecnie w dobie przeobrażeń systemowych pewna dotychczasowa równowaga 

wzajemnych potrzeb i oczekiwań miedzy miastem a wsią sprzed 1989 r. przestała 

funkcjonować. Możliwość sprzedaży produktów rolnych na wolnym rynku jest ograniczana 

przez wprowadzenie kontroli produkcji w ramach unijnej polityki rolnej oraz ze względu 

na bardzo skuteczną konkurencję produktów importowanych, często atrakcyjniejszych, 

tańszych i lepiej reklamowanych niż rodzime.  

Zapotrzebowanie miasta na siłę roboczą ze wsi jest również ograniczone w warunkach  

bezrobocia w całym kraju. O pracę konkuruje się poziomem wykształcenia, operatywnością, 

dostępem do szybkiej i szerokiej informacji, zamieszkiwaniem w dostępnej odległości, 

możliwościami elastycznego dokształcania się wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy itp. 

Ludność wiejska w dużo mniejszym zakresie może wykorzystać te atuty. Równocześnie 

wcześniejsze podstawowe źródła pracy zarobkowej dla mieszkańców wsi, spółdzielnie 

i państwowe zakłady przemysłowe, bazujące na niskokwalifikowanej sile roboczej 

(tzw. chłoporobotnikach), na ogół przestały funkcjonować. Współcześnie miasto nie jest w 

stanie w pełni rozwiązać problemu bezrobocia na wsi. Wieś musi znaleźć własne źródła 

utrzymania. Jest to nie tylko w interesie ludności wiejskiej, ale i miejskiej. Problem jest tym 

trudniejszy, że trwa kryzys w rolnictwie, którego nie można przeczekać. Nie jest to stan 

przejściowy, ale spektakularny wyraz dokonujących się zmian, odchodzenia w przeszłość, 

również w Polsce, tradycyjnego, nie wyspecjalizowanego rolnictwa. Wspólna polityka rolna 

w ramach Unii Europejskiej i przyznane Polsce fundusze strukturalne dla rolnictwa stopniowo 

zmieniają obraz polskiej wsi w kierunku modelu zachodnio – europejskiego i czynią ten okres 

przemian łatwiejszy do przetrwania dla ludności wiejskiej. 

 

1.2 WSPÓŁCZESNE STRATEGIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA. 

WIELOFUNKCYJNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH, STAN ISTNIEJĄCY 

I KIERUNKI ROZWOJU 

 

W dokumentach rządowych „Strategia dla Polski”, a także w „Założeniach polityki 

społeczno – gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2000” 

wskazuje się na funkcjonowanie w Polsce trzech grup gospodarstw rolnych, z których 

praktycznie liczyć się może w przyszłości tylko grupa gospodarstw tzw. rozwojowych, 

wysokoefektywnych, silnych ekonomicznie, dostarczających na rynek ponad połowę podaży 

surowców żywnościowych. Grupa ta wyraźnie wyodrębnia się na tle gospodarstw 

stagnacyjnych i słabych. Według „Strategii dla Polski” państwo chce „wspierać przyśpieszenie 

pozytywnych tendencji potęgujących przemiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich”. 

Celem rozwoju obszarów wiejskich jest w pierwszym punkcie „odnowa wsi”, rozumiana 

jako „wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, tworzenie na wsi nowych szans – 

modernizacja i poprawa struktury rolnictwa, tworzenie miejsc pracy w przetwórstwie, 

przemyśle, usługach, handlu, w gałęziach związanych z otoczeniem rolnictwa i walorami 

wsi”.35  

Te założenia polityczne wskazują wyraźnie na preferowane kierunki przemian w polskim 

rolnictwie, a to spowoduje wzrost liczby ludzi poszukujących pozarolniczych źródeł 

utrzymania.  

                                                
35

 Strategia dla Polski, Warszawa, czerwiec 1994 r. w: Katarzyna Duczkowska-Małysz: Rozwój obszarów wiejskich. 
Raport, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1996, s. 18 
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Dotychczasowa tendencja powiększania się odsetka rodzin nierolniczych na wsi będzie 

się w najbliższym czasie umacniać w związku z eliminacją z rynku najsłabszych gospodarstw, 

ujawniania się tzw. utajonego bezrobocia, a także wraz ze wzrostem odsetka ludności w wieku 

produkcyjnym na skutek wchodzenia w wiek produkcyjny wyżu demograficznego z lat 80-tych 

XX wieku. Równocześnie nie istnieje możliwość pełnego wchłonięcia wiejskich nadwyżek 

potencjału pracy przez miasto, jak za czasów przyśpieszonej industrializacji, np. w latach 

pięćdziesiątych czy siedemdziesiątych w Polsce. Kryzys lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych spowolnił tempo dotychczasowej migracji ludności wiejskiej do miast 

i stan ten prawdopodobnie nie ulegnie już radykalnej zmianie. Nie należy tego zjawiska 

oceniać tylko negatywnie, bo, np. według Aliny Sikorskiej, pozostawanie rodzin nierolniczych 

na wsi stanowi „element stymulujący rozwój miejscowości wiejskich, czego najprostszym 

wyrazem jest nie tylko przeciwdziałanie takim zjawiskom jak wyludnianie się wsi, ale wręcz 

powiększanie się liczby ich mieszkańców”.36 

Większość badaczy procesów funkcjonowania wsi i rolnictwa w Polsce wnioskuje, 

iż rozwój obszarów wiejskich może nastąpić w oparciu o rozszerzenie i zróżnicowanie 

charakteru wsi o funkcje pozarolnicze.37  

W krajach zachodnich, w których proces ograniczenia zatrudnienia w rolnictwie jest 

znacznie bardziej zaawansowany niż w Polsce, stwierdzono prawidłowość, że tendencja 

wyludniania się wsi uległa zahamowaniu w sytuacji, gdy wzrastał odsetek ludności wiejskiej 

nierolniczej. Pozostawanie ludności nierolniczej na wsi umożliwia funkcjonowanie wsi jako 

jednostki osadniczej, wyposażonej w podstawowe elementy nowoczesnej infrastruktury 

cywilizacyjno – technicznej, komunikacyjnej, usługowej, socjalnej. I odwrotnie, tam gdzie 

ludność pozarolnicza wyemigrowała, wsie wyludniają się całkowicie, ponieważ nie są w stanie 

spełnić minimalnych wymogów cywilizacyjnych.38 

W oparciu o te doświadczenia należy również w Polsce umożliwiać wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w obliczu wzrostu bezrobocia na wsi, zarówno 

obecnie, jak i w dłuższej perspektywie, np. kilkunastu lat. 

W literaturze naukowej, poświęconej nowym funkcjom wsi oraz modernizacji polskiego 

rolnictwa, często poruszany jest problem przedsiębiorczości społeczności wiejskich.39 Z badań 

nad kierunkiem i skalą pozarolniczej działalności gospodarczej, przeprowadzonych w gminach 

na terenie całego kraju, wynika, że dla ponad 80% gmin bezrobocie stanowi bardzo poważny 

problem; większość dotychczasowych zakładów pracy (zakłady państwowe, spółdzielcze) 

drastycznie ograniczyło zapotrzebowanie na pracowników lub uległo likwidacji, ale rozwija się 

sektor prywatny, który obecnie generuje nowe miejsca pracy. 

Wśród dziedzin, które stwarzają szanse rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich, 

wymienia się najczęściej obsługę rolnictwa, przetwórstwo rolno - spożywcze, eksploatację 

oraz przetwórstwo miejscowych surowców, zasobów i produktów pochodzenia rolnego, 

transport, handel i usługi bytowe, rzemiosło artystyczne, oparte o miejscowe tradycje 

                                                
36

 j.w., s. 90 
37

 Materiały z sesji naukowej pt.: Wielofunkcyjny rozwój wsi w aspekcie przezwyciężania przeludnienia agrarnego, 
Kraków 8-9. 12. 1994, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 295, „Sesja Naukowa” 
z. 43 
38

 j.w., s. 234; por. też: Socjologia wsi w Austrii, pod redakcją A. Kalety, Toruń 1994, Socjologia wsi w Republice 
Federalnej Niemiec, pod red. A Kalety, Toruń 1992, Socjologia wsi we Francji, pod. red. P. Rambaud i Z. T. 
Wierzbickiego, Toruń 1994 
39

 Katarzyna Duczkowska-Małysz, Małgorzata Duczkowska-Piasecka: Przedsiębiorczość lokalna jako droga 
łagodzenia bezrobocia na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 
nr 295, 1995 r., „Sesja Naukowa”, z. 43, s.61-67 
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i surowce, a także tzw. „czyste” branże przemysłu lekkiego, usługi rekreacyjno – turystyczne 

oraz przedsięwzięcia proekologiczne.40  

Druga grupa dziedzin stwarzających szanse wzrostu zatrudnienia na wsi to inwestycje 

związane z infrastrukturą techniczną (budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, telekomunikacja, budowa dróg itp.), budownictwo, a także rozwój wiejskich placówek 

usługowych różnego typu. Należy w tym miejscu podkreślić poważne znaczenie, jakie 

dla rozwoju obszarów wiejskich posiada wyposażenie w infrastrukturę techniczną 

i społeczną.41 Właśnie braki w tym zakresie stanowią najczęściej obecnie podstawową barierę 

dla inwestorów w lokalizacji przedsięwzięć na obszarach wiejskich, a także zniechęcają 

ambitną, lepiej wykształconą młodzież do pozostawania na wsi.42 

Na podstawie badań stwierdzono, że aktualnie głównymi kierunkami zajęć zarobkowych 

poza rolnictwem są: chałupnictwo, drobne zakłady przemysłu terenowego na bazie 

miejscowych surowców (tartaki, zakłady materiałów budowlanych), kooperacja z zakładami 

przetwórstwa rolno - spożywczego oraz drobne usługi, zwłaszcza handel detaliczny.  

Zdecydowanie przeważają drobne zakłady. Ich właściciele najczęściej angażują własne 

środki finansowe, połowa korzysta z kredytów bankowych. Oceniając dotychczasowy rozwój 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce, autorki omawianych badań stwierdzają, 

że przy zastrzeżeniu, iż stopień zaawansowania stosunków rynkowych i rozwoju społeczno - 

gospodarczego jest bardzo zróżnicowany przestrzennie, "wszystko jednak przemawia za tym, 

iż nowa fala uprzemysłowienia polskiej wsi i urbanizacja terenów wiejskich będzie dokonywać 

się w małych formach, rodzinnych i indywidualnych firmach, głównie dzięki inicjatywie osób 

prywatnych i przez zaangażowanie ich środków finansowych. (...) Obszary wiejskie, w których 

dobrze prosperują nowoczesne, silne ekonomicznie firmy, mające szanse na stałe utrzymać 

się na rynku i dające pracę znacznej części ludności rolniczej w mikroregionie, należą 

do wyjątków".43 

1.3 NOWE KONCEPCJE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

 W krajach zachodnich, jak również w Polsce, pojawiły się nowe koncepcje odnoszone 

do rozwoju obszarów wiejskich (tylko lub między innymi). Wymienić tu można takie idee, 

jak odnowa wsi, ład przestrzenny, ekorozwój, rewaloryzacja i rewitalizacja środowiska 

kulturowego, koncepcja aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. Są one popularyzowane 

przez naukowców, polityków, działaczy lokalnych, a także instytucje oraz ruchy społeczne 

i polityczne.44 Mogą stanowić istotny czynnik towarzyszący i wspomagający proces tworzenia 

                                                
40

 np.: Alicja Barłatowska-Łapka, Lidia Kaliszczak: Agroturystyka w aktywizacji regionu, Zeszyty Naukowe Akademii 
Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 295, 1995, Sesja Naukowa z. 43, s. 175-179; tamże: Tadeusz Bujak: 
Przedsięwzięcia proekologiczne również narzędziem łagodzenia bezrobocia na wsi, s. 169-173; tamże: Teodor 
Nietupski, Barbara Kutkowska: Działalności alternatywne do produkcji rolniczej jako sposób zagospodarowania 
nadmiaru siły roboczej na przykładzie rejonu sudeckiego, s. 239-247 
41

 M. Kłodziński: Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji, poz. cyt., s. 167, por. też: W. Michna: Bezrobocie na wsi, 
poz. cyt., s. 234 
42

 Izabella Bukraba-Rylska: Polska lokalna w oczach młodzieży, w: Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno – 
ekonomicznych. Księga Jubileuszowa IRWiR PWN, Warszawa 1996, s. 163-264 
43 K. Duczkowska-Małysz, M.Duczkowska-Piasecka: Przedsiębiorczość lokalna jako droga łagodzenia bezrobocia 

na obszarach wiejskich, poz. cyt., s. 66 
44  Andrzej Kaleta (przy współpracy Bogdana Chmielewskiego i innych): Rewitalizacja obszarów rustykalnych 

Europy, t. I, Społeczność wiejska (na przykładzie wsi Lucim), Wrocław, Warszawa, Kraków 1996, s.12-27; Janusz 

L. Siemiński: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski lat 

dziewięćdziesiątych. W: Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. Księga jubileuszowa IRWiR PAN, 

poz. cyt., s.126-153  
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nowoczesnych obszarów wiejskich, rozszerzający gospodarczy aspekt transformacji wsi o jej 

funkcje społeczne, psychokulturowe, ekologiczne, rekreacyjne, a nawet estetyczne.  

Ujmowanie programów przeobrażeń wsi w takich kierunkach wiąże się z pewnym, 

zróżnicowanym zresztą, ruchem w społeczeństwach uprzemysłowionych, wyrażającym 

tęsknotę za przyrodą, ciszą, przestrzenią, bezpośrednim i osobistym kontaktem z ludźmi, 

za wysiłkiem pracy fizycznej, zdrową żywnością, prostym życiem i szacunkiem dla tradycji. 

Te współczesne ucieczki do natury ludzi zmęczonych tempem, instytucjami i atrakcjami 

miasta, tworzą korzystny klimat społeczny wokół problematyki przeobrażeń obszarów 

wiejskich, sprzyjając odbudowie poczucia tożsamości kulturowej i patriotyzmu lokalnego 

mieszkańców wsi. Posiadają również swoje społeczno-ekonomiczne znaczenie, odpowiadając 

na oczekiwania młodego pokolenia na wsi oraz przyjezdnych na stałe i okresowo - 

przedsiębiorców, inteligencji wiejskiej, turystów, emerytów. 

Może to stanowić dodatkowy impuls rozwojowy dla wielu obszarów, szczególnie takich, 

które dotknął proces degradacji. Realizacja idei rewaloryzacji środowiska kulturowego 

i przyrodniczego wsi, ładu przestrzennego, ożywienia społecznego, kulturalnego, a także 

gospodarczego, przy respektowaniu zasad równowagi ekologicznej i otwarciu na branże 

innowacyjne, jest na razie dla większości wsi bardziej hasłem niż praktyką, ale istnieją 

przykłady obszarów wiejskich, na których taki proces już trwa.45 Podejmowane są także próby, 

eksperymenty na niewielkich obszarach,46 które mogą się upowszechnić w przyszłości, 

pod warunkiem jednak, że będzie się z nimi utożsamiała społeczność lokalna. Teoretycy 

oraz praktycy planowania i sterowania procesami społecznymi podkreślają konieczność 

budowania różnych programów, wizji czy strategii rozwoju nawet na niewielką skalę 

we współpracy i przy stałym uwzględnianiu dążeń ludzi, do których adresowana jest dana 

koncepcja.47 

 

1.4 OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO KREOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNO –

GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Na podstawie przedstawionej ogólnej charakterystyki sytuacji polskiej wsi i rolnictwa, 

przewidywanych i preferowanych kierunków ich dalszego rozwoju w porównaniu 

z tendencjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich w krajach Europy Zachodniej, wyłaniają 

się następujące wnioski, które powinny stanowić wstępne założenia do koncepcji aktywizacji 

przestrzenno-gospodarczej gmin, w tym gminy miejsko-wiejskiej Niemodlin: 

 

 Przeobrażenia strukturalne w polskim rolnictwie są nieuniknione; będą 

postępować zmiany związane z własnością ziemi, z wielkością gospodarstw, 

ze strukturą produkcji. 

                                                                                                                                                     
 
45

 W Polsce takie zjawiska można zaobserwować np. na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na Podhalu. 
46 A. Kaleta...: Rewitalizacja obszarów rustykalnych, poz. cyt.: Podstawowe założenia programu rewitalizacji 
Lucimia, Projekt badawczo-rozwojowy, s. 63-141; por. też: Socjologia wsi w Republice Federalnej Niemiec, poz. 
cyt., zwłaszcza artykuły Ulricha Plancka i Gerharda Henkla, a także: Socjologia wsi w Austrii, poz. cyt., artykuły 
Janosza Karasza, Johanna Millendorfera, Rudolfa Niesslera i Wernem Pevetza 
47 Por. np. Janosz Karasz: Socjokulturowe aspekty odnowy wsi, w: Socjologia wsi w Austrii, poz. cyt., s. 1O1-117, 
Janusz Oleszek: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - wybrane aspekty badawcze i planistyczne, w: Zeszyty 
Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 295, 1995, s. 327-335 
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 Muszą rozwijać się alternatywne źródła utrzymania dla ludności nierolniczej, 

zamieszkującej na wsiach, a to spowoduje rozwój nowych funkcji wsi. 

 Obszary wiejskie muszą liczyć przede wszystkim na własne siły, rozwijając 

funkcje nierolnicze; do tej pory przedsiębiorczość wiejska głównie opiera się 

na małych, rodzinnych firmach, angażujących prywatny kapitał, elastycznie 

dostosowujących się do rynku zbytu. Obecnie proces ten powinien ulec 

przyspieszeniu w związku z członkostwem w Unii Europejskiej i środkom 

pomocowym. 

 Dziedziny gospodarczej działalności pozarolniczej na wsi związane są przede 

wszystkim z cechami przyrodniczo - geograficznymi i położeniem terenu,  

z lokalnymi surowcami, a także tradycjami, strukturą zawodową, typami szkół 

oraz przedsiębiorczością władz lokalnych. 

 

Należy szukać szans rozwoju przedsiębiorczości głównie w oparciu o własny potencjał 

przyrodniczy, kulturowy i społeczny. 

 Konieczne są działania na rzecz podniesienia jakości życia na wsi, zwłaszcza 

poziomu wyposażenia w infrastrukturę techniczną, co ma silny związek  

z rozwojem przedsiębiorczości. Na jakość życia składa się również stan 

środowiska przyrodniczego i środowiska antropogenicznego wsi. Społeczne 

oczekiwania są związane z respektowaniem zasad ekorozwoju na obszarach 

wiejskich oraz ze stworzeniem atrakcyjnego wizerunku wsi poprzez 

rewaloryzację i rewitalizację. 

 Warunkiem niezbędnym skuteczności wszelkich koncepcji zmian rozwojowych 

na wsi jest współudział jej mieszkańców w dziele tworzenia tych koncepcji 

i akceptacja ich założeń. 

 

Uwzględnienie wymienionych prawidłowości rozwoju współczesnych obszarów wiejskich 

w kreowaniu misji przeobrażeń gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest niezbędnym warunkiem 

określenia prawidłowych, prorozwojowych kierunków i polityki zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 

1.4.1 Koncepcja zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin w oparciu 

o rejony funkcji wiodących 

 

 Określenie rejonów funkcji wiodących wiąże się bezpośrednio z generalną koncepcją 

zagospodarowania przestrzennego, czyli z pomysłem na rozwój gminy, zwanym misją.  

Analizując szczegółowo możliwości tkwiące w przestrzeni przyrodniczo-kulturowej 

oraz w sferze społecznej gminy Niemodlin, zaprojektowano cztery rejony, z których każdy 

charakteryzuje się inną funkcją wiodącą. 

           Określenie funkcji wiodącej dla określonego terenu, zwanego dalej rejonem, ma bardzo 

istotny wpływ na właściwą lokalizację zamierzeń inwestycyjnych w związku z kreowaniem 

wielofunkcyjnej struktury dla przyśpieszenia rozwoju gminy. 

           Generalnie koncepcja rozwoju opiera się na wyznaczeniu czterech rejonów o różnych 

funkcjach wiodących. 
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Pierwszy rejon przebiega wzdłuż Nysy Kłodzkiej, po prawej stronie jej biegu, drugi 

obejmuje tereny wzdłuż autostrady z największą wsią gminy – Graczami. Trzeci rejon 

położony w południowo-wschodniej części gminy związany jest z miastem Niemodlin i z jego 

otoczeniem. Rejon czwarty przecina gminę Niemodlin w kierunku z południa na północ, 

z odchyleniem na wschód.  

Grupowanie poszczególnych ww. sołectw w rejony wspólne dla kilku wsi związane jest 

z określeniem ich funkcji wiodącej oraz często z wyznaczaniem nowych terenów  

pod zabudowę mieszkaniową (tzw. „czysta mieszkaniówka”) z wykluczeniem lokalizowania na 

nich zabudowy zagrodowej. Tereny te wyznaczono w najbardziej atrakcyjnych miejscach, 

usytuowanych na południowych i południowo-zachodnich stokach, przeważnie 

nad zbiornikami wody. Miejsca te posiadają także atrakcyjne, długie i wieloplanowe osie 

widokowe, eksponujące walory krajobrazowe otoczenia. 

1.4.2 Określenie funkcji wiodącej rejonów 

 

           Wyznaczone rejony funkcji wiodących wraz z prorozwojową dyspozycją przeznaczenia 

terenu stanowią podstawą przyjętej generalnej koncepcji rozwoju gminy, zwanej „misją”. 

           Każdy z rejonów w opracowanej koncepcji posiada przypisaną funkcję wiodącą, która 

jest na czele hierarchii kilku innych funkcji. Najważniejszą dla rozwoju funkcję określa 

pierwszy wyraz i stopniowo, drugi oraz trzeci z kolei.  Hierarchiczne określenie funkcji 

wiodących ma bardzo duże znaczenie w realizacji prorozwojowej polityki przestrzennej, 

szczególnie ze względu na fakt, iż funkcje te stanowią pochodne wnikliwej analizy możliwości 

rozwojowych, związanych z przestrzenią przyrodniczą, kulturową oraz ze sferą społeczną. 

Prawdopodobieństwo tzw. „nietrafionej lokalizacji” jest zatem minimalne, co bezpośrednio 

wpływa na dynamikę tzw. „trafionych lokalizacji”. 

          Szczególnie uwarunkowania wynikające z analizy przestrzeni przyrodniczej dostarczają 

bardzo ważnych atutów w kreowaniu funkcji wypoczynkowo-mieszkaniowej i turystycznej. 

Szeroko pojmowane uwarunkowania kulturowe również posiadają ważkie znaczenie 

dla rozwoju przestrzenno-gospodarczego gminy, np. dobre powiązanie terenu z systemem 

komunikacji kołowo-samochodowej, a także kolejowej. (Upadek kolei polskich w ostatnich 

latach w Polsce jest zjawiskiem niekorzystnym dla wielu obszarów, zwłaszcza wiejskich 

i powinien zostać powstrzymany). 

 

Pierwszym,  prorozwojowym rejonem wyznaczonym w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania gminy Niemodlin jest rejon zachodni wzdłuż Nysy Kłodzkiej, 

który obejmuje tereny Radoszowic, Tarnicy - Rogów, Tłustorębów, Krasnej Góry i leśniczówki 

w Grabinie. Wiodącą funkcją tego rejonu jest turystyka oraz wypoczynek przywodny, 

mieszkalnictwo willowe i rolnictwo.  

          W rejonie tym zaprojektowano kanał ulgi dla Nysy Kłodzkiej w południowym odcinku 

rzeki. Kanał ten połączony jest dwoma projektowanymi zbiornikami, które oprócz 

retencjonowania wody przy zmiennym poziomie lustra, pełnią równocześnie ważną rolę 

w projektowanym tutaj systemie ochrony przeciwpowodziowym oraz dla turystyki przywodnej.  

            Zakłada się, że realizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej w gminie Niemodlin 

powinna być finansowana w ramach rządowego programu Odra 2006 – 2013. (Główny 

projektant niniejszego studium, R. Pustelnik, współpracuje od kilku lat przy opracowaniach 

międzynarodowego programu  Odra 2006 na zlecenie Pełnomocnika Rządu.) 

Należy zwrócić uwagę, że międzynarodowy i rządowy program Odra 2006-2013 ma               

na celu ochronę Odry i najbliższego dorzecza z całą Nysą Kłodzką przed powodziami. 
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Jednym z głównych elementów ochrony przeciwpowodziowej jest budowa systemu zbiorników 

retencyjnych, również wykorzystywanych do celów turystycznych oraz dolesienia 

zwiększające chłonność wody.  

Brak odpowiednio opracowanych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zalewowych Odry i Nysy Kłodzkiej, a także brak miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanych pod kątem ochrony 

przeciwpowodziowej, stanowił podstawową barierę w realizacji programu Odra 2006, 

co spowodowało utratę możliwości wykorzystania ogromnych unijnych środków finansowych 

z tego programu. Omawiany pomysł – misja na rozwój gminy Niemodlin, ma na celu usunięcie 

barier w dostępie do środków krajowych i unijnych programu rządowego Odra 2006-2013, 

równocześnie stwarzając duże szanse na nowe atrakcyjne tereny turystyki przywodnej 

mieszkańcom aglomeracji wrocławskiej i katowickiej.  

 

           Tereny mieszkalnictwa willowego na południowych i południowo-zachodnich stokach 

nad zbiornikami retencyjnymi mają bardzo dogodne połączenie komunikacyjne ze względu na 

przebieg autostrady. 

           Południowe nachylenie stoków przy zbiornikach w znacznym stopniu będzie 

ukształtowane przez formowanie ich nadkładami ziemi pochodzącej z pogłębiania terenu przy 

budowie zbiorników. 

         W rejonie tym zaprojektowano kilka ośrodków usług turystycznych z przystaniami 

dla kajaków, łodzi, którymi można płynąć przez Lewin Brzeski aż do Odry. 

 

 

Drugi prorozwojowy rejon w koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy 

obejmuje tereny sołectwa Sarny Wielkie, Gracze wraz z Kolonią Leśną i Kolonią Robotniczą 

oraz wsie Magnuszowice, Rzędziwojowice i Sosnówka. Funkcją dla tego rejonu jest. tzw. 

niemodlińska strefa aktywizacji gospodarczej (ze znaczną ilością nowych miejsc pracy) 

wraz z przemysłem wydobywczym – (kamieniołomy) oraz mieszkalnictwo i rolnictwo.  

Rozwój strefy aktywizacji gospodarczej związany jest z realizacją projektowanego węzła, 

który połączy autostradę z drogą główną Niemodlin – Lewin Brzeski (zbiorczą). Nowe tereny 

aktywizacji gospodarczej posiadają dogodne połączenia komunikacyjne poprzez 

modernizowany system pętlowy dróg zbiorczych, przebiegający przez miejscowości Gracze, 

Sarny Wielkie i Sarny Małe, teren gminy Lewin Brzeski oraz Magnuszowice. 

 

 

Trzeci prorozwojowy rejon obejmuje Miasto Niemodlin oraz miejscowości 

Gościejowice, Brzęczkowice, Wydrowice, Michałówek, Grodziec i Lipno. Funkcją dla tego 

rejonu jest funkcja usługowo-administracyjna z nieuciążliwym przemysłem i składami 

oraz mieszkalnictwo z rekreacją i turystyką oraz rolnictwem. 

 

 

Czwarty rejon obejmuje tereny centralnej części Gminy Niemodlin, miejscowości: 

Szydłowiec Śl., Molestowice, Góra, Góra Mała, Roszkowice, Piotrowa, Jaczowice, 

Jakubowice, Grabin. Funkcję tego rejonu stanowi rolnictwo, leśnictwo oraz rekreacja 

z turystyką i mieszkalnictwem. W rejonie tym występują również stawy rybacko-hodowlane. 

Jest to obszar rozwoju wielkotowarowych gospodarstw rolnych. 
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2. CELE STRATEGICZNE ROZWOJU PRZESTRZENNO – GOSPODARCZEGO 

GMINY NIEMODLIN 

 

Kreowanie wielofunkcyjnej struktury przestrzenno – gospodarczej gminy Niemodlin 

wymaga realizacji przyjętych celów strategicznych, dotyczących: 

1. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i mieszkaniowej wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka, 

po prawej stronie jej biegu w powiązaniu z ochroną przeciwpowodziową. 

2. Budowa węzła autostradowego na przecięciu z drogą Niemodlin – Lewin Brzeski. 

3. Budowa Niemodlińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej w oparciu o istniejący 

i projektowany węzeł autostradowy. 

4. Budowa obwodnicy miasta Niemodlina na drodze krajowej Opole – Nysa. 

 

3. GŁÓWNE CELE ROZWOJU PRZESTRZENNO – GOSPODARCZEGO GMINY 

NIEMODLIN 

 

Główne cele rozwoju stanowią pochodną celów strategicznych.  

 

1. Budowa struktury hierarchicznej systemu komunikacji kołowej w gminie Niemodlin ze 

szczególnym uwzględnieniem dróg zbiorczych (lub głównych). 

Pełna pięciostopniowa struktura hierarchiczna w kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego obejmuje: 

- autostradę, 

- drogę główną ruchu przyspieszonego GP z Opola,  

- drogi zbiorcze Z (lub główne G), 

- drogi lokalne L, łączące poszczególne wsie, 

- drogi dojazdowe D, obsługujące tereny zabudowy mieszkaniowej i inne. 

 

2. Rewitalizacja sieci kolejowej i budowa przystanków dla szynobusów, łączących Opole 

z Grodkowem, Brzegiem nad Odrą oraz z Nysą. 

 

3. Kształtowanie systemu zieleni w gminie Niemodlin w powiązaniu z ciągami pieszo-

rowerowo-konnymi i drogami kołowymi – zieleń izolacyjna. 

 

4. Budowa zespołu mieszkaniowo-rekreacyjnego w południowej części miasta Niemodlin 

(wieś Lipno i okolice). 

 

5. Rozbudowa miejscowości Gracze jako miejsca zamieszkania w pobliżu miejsc pracy 

w Niemodlińskiej Strefie Aktywizacji Gospodarczej. 

 

6. Rozbudowa terenów aktywizacji gospodarczej po wschodniej stronie miasta 

Niemodlina. 

 

7. Budowa, modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej (media), poprawiającej 

jakość życia mieszkańców. 
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8. Rewitalizacja, rewaloryzacja, rekonstrukcja i ekspozycja walorów przyrodniczo-

kulturowych (tzw. punkty koncentracji atrakcji turystycznych – PKAT), ze szczególnym 

uwzględnieniem wartości historycznych i regionalnych obiektów.  

 

4. UZUPEŁNIAJĄCE CELE ROZWOJU PRZESTRZENNO – GOSPODARCZEGO 

GMINY NIEMODLIN 

 

Cele uzupełniające obejmują: 

 

1. Zwiększenie terenów mieszkaniowych w mieście i w sołectwach gminy 

z uwzględnieniem terenów pod budownictwo socjalne w Graczach i w Niemodlinie. 

 

2. Rewitalizacja funkcji rolniczej w gminie. 

 

3. Kreowanie bezpiecznego habitatu w istniejących miejscowościach poprzez 

ograniczenie prędkości samochodów na terenie zabudowy, przekształcenie historycznych 

ciągów komunikacyjnych na drogi pieszo – jezdne poprzez budowę obwodnic wokół wsi. 

 

4. Rozbudowa usług w mieście Niemodlinie i na terenach wiejskich. 

 

6. Budowa nowego stadionu i terenów sportowych w południowej części Niemodlina 

w powiązaniu z istniejącymi pływalniami odkrytymi. 

 

7. Modernizacja węzłów komunikacyjnych w powiązaniu z przejściami pieszymi. 

 

8. Rezerwowanie terenów na przedszkola w mieście Niemodlin oraz na terenach 

wiejskich. 

 

9. Permanentna dbałość i poprawa wizerunku miasta i terenów wiejskich Gminy 

Niemodlin (remonty, dekompozycje elewacji, zagospodarowanie otoczenia obiektów itp.) 

warunkiem rozwoju turystyki i wzrostu zainteresowania inwestorów strefą AG oraz terenami  

mieszkaniowymi w gminie. 


