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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków 

1. Stan faktyczny  

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 

zm.), polegające na ustalaniu przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów ich zagospodarowania 

i zabudowy, Rada Miejska w Prószkowie podjęła Uchwałę nr XLIV/399/2018 z dnia 17 października 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków. 

Bezpośrednią przyczyną podjęcia uchwały inicjującej była konieczność przeanalizowania 

złożonego wniosku o zmianę planu miejscowego oraz umożliwienie rozwoju funkcji usługowej 

w Prószkowie. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków jest 

dokumentem definiującym prawo miejscowe w zakresie polityki przestrzennej dla obszaru w granicach 

oznaczonych na rysunku zmiany planu, w miejscowości Prószków, w rejonie ulicy Ignacego 

Daszyńskiego. 

Obszar objęty opracowaniem zmiany planu zajmuje powierzchnię około 4,7 ha. Teren 

częściowo jest zainwestowany. W granicy opracowania znajduje się zabudowa usługowa (budynek 

hotelu). Obszar znajduje się w centrum miejscowości i przylega do ul. I. Daszyńskiego, gdzie dominuje 

funkcja mieszkaniowa i usługowa. Część obszaru opracowania stanowią tereny zieleni. W sąsiedztwie 

obszaru opracowania znajduje się nieczynny cmentarz. 

Obszar opracowania znajduje się w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie” oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 „Krapkowice – 

Strzelce Opolskie”, w granicach których obowiązują przepisy odrębne. 

Obsługę komunikacyjną zapewnia droga wojewódzka nr 429 (ul. Ignacego Daszyńskiego) oraz 

ul. Osiedle Leśne. Tereny przyległe do obszaru objętego opracowaniem stanowią od północy: 

zabudowa usługowa i mieszkaniowa oraz cmentarz, od wschodu: zabudowa mieszkaniowa oraz tereny 

zieleni, od zachodu: zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa, natomiast od południa: zabudowa 

mieszkaniowa oraz tereny sportu i rekreacji. 

W skład struktury własnościowej wchodzą głównie grunty należące do spółki prawa 

handlowego oraz Skarbu Państwa (Lasów Państwowych). 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Burmistrz Prószkowa sporządził projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prószków zawierający część tekstową i graficzną wraz z niniejszym 

uzasadnieniem. Załącznikami do przedmiotowej uchwały są: 

− rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków 

w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1, 

− rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące 

załącznik nr 2, 

− rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

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

finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 
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Tekst oraz rysunek planu zawierają obowiązkowy zakres ustaleń wynikający z art. 15 ust. 2 

odnoszący się m.in. do przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad 

ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad zagospodarowania terenów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad obsługi 

komunikacyjnej, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury, zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości. 

2. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym  

Na przedmiotowym terenie obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Prószków (Uchwała nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 3 lipca 

2018 r. Dotychczas na jego podstawie były wydawane decyzje administracyjne (w tym o pozwoleniu na 

budowę). 

Projekt planu miejscowego zmienia ustalenia dotychczas obowiązującego planu miejscowego 

w zakresie zmiany przeznaczenia niewielkiego fragmentu w zachodniej części obszaru opracowania 

z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy usługowej oraz zmianie ulega 

w tym samym rejonie przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy. Zapisy w pozostałej części obszaru 

opracowania kontynuują ustalenia z dotychczas obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

3. Sposób realizacji wymogów wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków została 

opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Zapisy planu uwzględniają wymogi art. 1 ustawy, które odnoszą się do zasad 

kształtowania polityki przestrzennej, przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad 

zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych 

działań. 

Obowiązki określone w art. 1 ust. 2 realizuje się poprzez szereg ustaleń szczegółowych 

dopasowanych do poszczególnych terenów. Artykuł 2 ustawy koresponduje z art. 15, stąd określając 

przeznaczenie terenów spełnia się obowiązki dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, walorów 

ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb interesu publicznego czy też potrzeb w zakresie 

rozwoju infrastruktury technicznej. 

Tekst oraz rysunek planu zawierają obowiązkowy zakres ustaleń wynikający z art. 15 ust. 2 

w/w ustawy odnoszący się m.in. do przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz 

wskaźników zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zasad zagospodarowania terenów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad obsługi 

komunikacyjnej, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury, zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości. Dodać należy, iż przedmiotowy projekt planu kontynuuje główne 

założenia projektowe wcześniej opracowanych dokumentów w zakresie m.in. przeznaczenia terenu 

oraz zasad funkcjonowania obszaru. 

W granicach opracowania projektu planu miejscowego nie występują tereny podlegające 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych tj. tereny górnicze oraz obszary zagrożone osuwaniem 
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się mas ziemnych. Obszar położony jest natomiast w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie”. Obszar objęty projektem planu miejscowego sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 429. 

Ponadto cały obszar objęty projektem planu znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, 

granicy strefy historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości oraz Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie. 

Niniejsza uchwała określa stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30%. 

Rysunek planu stanowi integralną część uchwały, ponieważ w zapisach występują często 

odwołania do rysunku, np. określając przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy. Celem ułatwienia 

posługiwania się rysunkiem planu umieszczono wymiarowanie. 

4. Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Prószkowa 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków przeprowadzana jest 

systematycznie, zgodnie z zapisami ustawy, co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej 

w Prószkowie. Ostatnio opracowany dokument był przyjęty Uchwałą nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. W dokumencie tym wskazano, że obowiązujący plan 

miejscowy dla obszaru objętego opracowaniem (tj. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Prószków, przyjęty uchwałą nr XL/368/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 

3 lipca 2018 r. jest aktualny. W Ocenie aktualności uznano również, że Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków (uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.) jest dokumentem częściowo nieaktualnym, ponieważ z dniem 

1 stycznia 2017 r. w wyniku powiększenia Opola (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym 

miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy: Dz. U. z 2016 r. poz. 1134), Gmina 

Prószków utraciła tereny sołectwa Winów, co spowodowało częściową nieaktualność Studium. 

Na podstawie ww. oceny aktualności uchwalono nowe Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków, przyjęte Uchwałą nr IX/58/2019 Rady Miejskiej 

w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. Studium dla obszaru objętego projektem planu miejscowego 

wskazuje usługi jako kierunek zagospodarowania. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie planu miejscowego nie naruszają ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków. Zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wypełnia zakazy, nakazy oraz uwzględnia postulaty zawarte 

w Studium. 

5. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne  

Nadrzędnym celem uchwalenia planu miejscowego jest wprowadzenie ładu przestrzennego 

i takie zagospodarowanie terenu, które zgodne jest z zasadami zrównoważonego rozwoju. Teren 

opracowania jest częściowo zagospodarowany, aktualizacja zapisów planu oraz uwzględnienie 

złożonych wniosków pozwoli na kontrolowane uzupełnianie zabudowy i prawidłowe 

zagospodarowanie terenów oraz przekształcenia niektórych terenów. Będzie to sprzyjać 

wieloaspektowemu rozwojowi miasta i gminy. 

Z uwagi na charakter zmiany niniejszego planu miejscowego tj. zmiany stanowiącej niewielką 

modyfikację przyjętego już planu miejscowego odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny 
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oddziaływania na środowisko (pismo NZ.4311.4.18.2019.EK Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu z dnia 23.12.2019 r. oraz pismo WOOŚ.411.3.15.2019.ER Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13.01.2020 r. w sprawie możliwości odstąpienia od 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków). 

Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym opracowana została prognoza skutków finansowych. Przewiduje się, że uchwalenie 

niniejszego planu może rodzić skutki finansowe, a wśród nich te, które należą do zadań własnych 

gminy oraz takie, które nie będą leżały po stronie gminy. Nie przewiduje się kosztów związanych 

z realizacją zadań własnych gminy tj. wydatków związanych z realizacją inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej – oświetlenia czy budowy i przebudowy układu komunikacyjnego.  

Ustalenia planu miejscowego z chwilą wejścia w życie stają się powszechnie obowiązujące na 

jego obszarze. Plan jest podstawą do wydawania decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń na 

budowę). Dodatkowo analizując skutki uchwalenia planu należy podkreślić, że zgodnie z art. 35 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie tereny mogą być 

wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem. 

6. Źródła finansowania 

W zakresie należącym do zadań własnych gminy nie zapisano w planie żadnych inwestycji 

infrastrukturalnych. 

7. Wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji oraz informacja o opiniach i uzgodnieniach 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy. Jego procedurę można śledzić na bieżąco, 

zapoznając się z dokumentami zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, jak i poprzez 

Biuletyn Informacji Publicznej. Wnioski do projektu planu składano od 4 do 24 lutego 2020 r. 

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała projekt zmiany planu 

pozytywnie. Po przeanalizowaniu przekazanych uwag dokonano nieznacznych korekt projektu zmiany 

planu miejscowego. 

 


