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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia …………  r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 

niezurbanizowanych wsi Złotniki 

1) Rada Miejska w Prószkowie na podstawie Uchwały Nr XXVII/184/2020 z dnia 30 października 2020 r. 

przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 

niezurbanizowanych wsi Złotniki. 

2) Przedmiotowy plan miejscowy został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587). 

3) Plan miejscowy sporządzono w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych, 

pozyskanych w wersji wektorowej z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 

4) Obszar objęty planem obejmuje trzy fragmenty wsi Złotniki, o łącznej powierzchni 29,9 ha. 

5) Zgodnie z trybem formalno-prawnym określonym w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283), przeprowadzono następujące czynności: 

a) poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Złotniki (z dnia 27 lipca 2021 r.), ogłoszenie w prasie, a także 

zawiadomienia pisemne instytucji i organów, Burmistrz Prószkowa poinformował o przystąpieniu 

do sporządzania przedmiotowego planu i terminie składania wniosków do dnia 18 sierpnia 2021 r., 

b) Burmistrz Prószkowa wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o uzgodnienie zakresu 

prognozy oceny oddziaływania na środowisko, 

c) w odpowiedzi na złożony wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismo znak 

WOOŚ.411.1.68.2020.ER z dnia 23 sierpnia 2021 r. oraz Państwowym Powiatowy Inspektor 

Sanitarnym w Opolu, pismo znak NZ.9022.2.27.2021.EK z dnia 2 sierpnia 2021 r. wskazali na 

konieczność sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z ustawą 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień związanych z formami ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, zwierząt, roślin, 

siedlisk przyrodniczych, stanu jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, 

powierzchni ziemi, krajobrazu i zasobów naturalnych, korytarzy ekologicznych, walorami 

krajobrazu, problematyki związanej z adaptacją do zmian klimatu, 

d) w trybie określonym w art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 

wyznaczonym terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. do projektu planu nie wpłynął żaden wniosek, 

e) w trybie określonym w art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do 

projektu planu wpłynęło 8 pism zawierających wnioski od instytucji i organów opiniujących 

i uzgadniających plan lub informujących o braku wniosków; wnioski te nie podlegają 

rozstrzygnięciu, 

f) Burmistrz Prószkowa sporządził projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki oraz Prognozę oddziaływania na środowisko 

projektu planu, a następnie skierował dokument do zaopiniowania przez Gminną Komisję 

Urbanistyczno-Architektoniczną,  

g) Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w dniu 24 listopada 2021 r. zaopiniowała projekt 

planu pozytywnie bez uwag, 

h) projekt planu został skierowany do dalszego opiniowania i uzgodnień, a następnie do dnia  3 stycznia 

2022 r. uzyskał wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie, 
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i) poprzez ogłoszenie w prasie z dnia 18 stycznia 2022 r. oraz obwieszczenie zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie, a także na tablicy ogłoszeń we 

wsi Złotniki, Burmistrz Prószkowa poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 stycznia do  

22 lutego 2022 r.  oraz możliwości składania uwag w terminie do dnia 8 marca 2022 r. Jednocześnie 

wskazał termin dyskusji publicznej, która została ogłoszona na dzień 2 lutego 2022 r. o godz. 15.00; 

j) w wyznaczonym terminie do projektu planu miejscowego złożonych zostało pięć uwag, z czego 

jedna nie podlegała rozpatrzeniu ze względu na niekompletność. Pozostałe cztery uwagi zostały 

rozpatrzone przez Burmistrza Prószkowa i rozstrzygnięte w następujący sposób: dwie uwagi 

uwzględniono częściowo, a dwie uwagi odrzucono w całości; 

k) po dokonaniu korekt w projekcie planu miejscowego wynikających z uwzględnienia uwag, projekt 

planu został przekazany do ponowienia procedury planistycznej; 

l) ze względu na niewielki zakres zmian, projekt planu nie wymagał ponowienia opiniowania 

i uzgodnień w pełnym zakresie. Dokonano jedynie uzupełniającego uzgodnienia z ABW. 

m) (procedura zostanie uzupełniona po realizacji kolejnych etapów prac planistycznych) 

6) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi 

Złotniki nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Prószków, przyjętego Uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 

2019 r.  

7) Projekt planu sporządzono wraz z niniejszym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8) Wymogi wynikające z art. 1 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zrealizowano 

poprzez uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następujących zapisów: 

a) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, dostosowane zostały do 

istniejącego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu; plan nie powoduje rozproszenia 

zabudowy i nie zwiększa transportochłonności układu przestrzennego; 

b) walory architektoniczne i krajobrazowe uwzględniono poprzez: 

•  ograniczenie zabudowy do terenów dotychczas zurbanizowanych oraz przeznaczonych pod 

zabudowę inwentarską (teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych) w wydanej decyzji o warunkach zabudowy,  

• utrzymanie krajobrazu otwartego pól i łąk bez zabudowy,  

• wskazanie do wprowadzania alei drzew przydrożnych oraz wzdłuż cieków wodnych; 

c) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 

i leśnych, uwzględniono poprzez: 

• utrzymanie gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych II i III bez zabudowy, 

• ustalenia dotyczące zasad ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed 

zanieczyszczeniem, z uwzględnieniem położenia całości lub części obszaru objętego planem 

w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP nr 333, 335 i 336, 

• uwzględnienie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz ograniczeń w 

zagospodarowaniu terenów wynikających z przepisów odrębnych, 

• zakaz składowania, magazynowania oraz termicznego przekształcania odpadów, 

• uwzględnienie potrzeby retencjonowania wód opadowych i roztopowych,  

• nakaz dochowania wymaganych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów wibracji 

i pola elektromagnetycznego, a także hałasu w środowisku,  

• dopuszczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,  

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem utrzymania istniejącej linii elektroenergetycznej 220kV i jej przebudowy na 400kV; 

d) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej − nie 

dotyczy. Na obszarze objętym planem nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków, zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków, ani stanowiska 
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archeologiczne. Brak również obiektów, które mogłyby zostać uznane za dobra kultury 

współczesnej; 

e) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych uwzględniono poprzez dokonaną analizę występowania zagrożeń i potrzeb, w 

wyniku której stwierdzono, iż: 

• przewidywane zmiany wynikające z realizacji ustaleń planu nie będą negatywnie wpływać na 

bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienie;  

• w związku z przebiegiem linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 220kV i jej 

dopuszczonej przebudowy do 400kV wyznaczono pas technologiczny o szerokości 70 m tj. po 

35 m od osi linii w obie strony oraz wprowadzono nakaz dochowania wymaganych przepisami 

odrębnymi dopuszczalnych poziomów wibracji i pola elektromagnetycznego, a także hałasu w 

środowisku,  

• obszar objęty planem nie jest zaliczony do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

okresowo może jednak podlegać lokalnym podtopieniom, które jednak nie spowodują 

zagrożenia na terenach zabudowanych wsi Złotniki i Chrząszczyce,  

• na obszarze opracowania nie stwierdzono występowania masowych ruchów ziemi; 

f) walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, uwzględniono poprzez: 

•  kontynuację przeznaczenia terenów oraz określenie zasad zabudowy uwzględniających 

dotychczasowy sposób ich zagospodarowania oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy, 

• ustalenie wyposażenia poszczególnych terenów w infrastrukturę techniczną; 

g) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: 

• na obszarze opracowania nie stwierdzono występowania terenów zamkniętych, 

• na obszarze opracowania nie stwierdzono obszarów ograniczonego użytkowania wyznaczonych 

dla lotnisk, instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, ani 

zakładów przemysłowych, w których istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej,  

• obszar objęty planem położony jest w całości w strefie ograniczonej wysokości zabudowy 

(BRA) lotniczego urządzenia naziemnego (LUN), stanowiącego radar meteorologiczny (MET) 

numer 9902; Dla obszaru opracowania ograniczenie wysokości zabudowy wynikające z 

przepisów odrębnych wynosi 470 m n.p.m. natomiast poziom terenu wynosi około 167-180 m 

n.p.m. W projekcie planu maksymalna dopuszczona wysokość względna dla infrastruktury 

elektroenergetycznej została ustalona na 50 m n. p. t., zatem wymóg dotyczący ograniczenia 

wysokości zabudowy w strefie BRA został spełniony; 

• utrzymano istniejącą linię elektroenergetyczną 220kV i dopuszczono jej przebudowę na 400kV 

− linia ta może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, 

• umożliwiono przebudowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej oraz budowę obiektów 

i urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, 

• uwzględniono możliwości prowadzenia działań ratowniczych, w tym poprzez zapewnienie 

dostępu do poszczególnych nieruchomości;  

• wprowadzono nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych oraz dróg 

pożarowych; 

h) potrzeby interesu publicznego – na obszarze objętym planem nie wyznaczono obszarów przestrzeni 

publicznych (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

natomiast jako przestrzeń publiczną, wskazano teren drogi gminnej drogi dojazdowej KDD; 

i) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych: 

• utrzymano istniejącą linię elektroenergetyczną 220kV oraz zapewniono możliwość jej 

przebudowy i rozbudowy linii do 400kV; Przedsięwzięcie stanowi zadanie celu publicznego 

wpływające na bezpieczeństwo energetyczne państwa, 

• utrzymano istniejące linie elektroenergetyczne 15kV, 

• ze względu na nieznaczne zmiany w zakresie przeznaczenia terenu i planowanej zabudowy, 

ustalenia planu nie generują konieczności budowy nowych sieci infrastruktury technicznej o 
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charakterze dystrybucyjnym, jednocześnie dopuszczają wydzielanie niezbędnych działek dla 

realizacji infrastruktury technicznej;  

• plan dopuszcza pobór wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wód; 

• w planie odstąpiono od  przeznaczenia terenu pod obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 414 ze względu na zasadność kompleksowego wyznaczenia jej trasy na całym przebiegu, z 

uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej, 

zarówno istniejących, jak również ustalonych w obowiązujących planach miejscowych. 

Przedmiotowa obwodnica jest zadaniem wynikającym z Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego, które zostało określone jako postulowane. W planie 

miejscowym utrzymano pas terenu pod ewentualny przebieg obwodnicy jako rolny, nie będzie 

zatem przeszkód w jej realizacji w dłuższej perspektywie czasowej;   

j) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uwzględniono poprzez 

możliwość składania wniosków do planu, a na dalszym etapie również zapoznania się z projektem 

planu podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz składania uwag; 

k) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych uwzględniono poprzez: 

• publikację ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu w prasie, w sposób zwyczajowo 

przyjęty (obwieszczenie na tablicach ogłoszeń urzędu i we wsi Złotniki) oraz publikację 

ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu, 

• umożliwienie zainteresowanym złożenia wniosków do planu, 

• umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z projektem planu podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu, udziału w dyskusji publicznej oraz składania uwag; 

l) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności 

uwzględniono poprzez wskazanie zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci 

wodociągowej, z dopuszczeniem korzystania z wód o którym mowa w przepisach odrębnych. 

9) Wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustalając przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania poszczególnych terenów, Burmistrz Prószkowa 

rozważył interes publiczny, w szczególności inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a 

także interesy prywatne zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu 

zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania. Wziął także pod uwagę 

uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a także wydane uprzednio decyzje o warunkach 

zabudowy. 

Przedmiotowy plan nie pogorszy warunków zamieszkania na obszarze wsi Złotniki ani Chrząszczyce, 

natomiast wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego państwa, umożliwienie 

prowadzenia działalności rolniczej oraz ochronę środowiska, w tym gleb i wód powierzchniowych oraz 

utrzymanie lokalnego korytarza ekologicznego. Plan nie wywołuje negatywnych skutków ekonomicznych 

dla budżetu gminy.  

10) Wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Obszar objęty planem zaliczany jest w całości do terenów antropogenicznych, częściowo zabudowanych. 

Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Projekt planu uwzględnia wymogi ładu 

przestrzennego, nie powoduje zwiększenia transportochłonności układu przestrzennego, ani rozlewania się 

zabudowy. Umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej oraz publicznego transportu 

zbiorowego. 

11) Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której 

mowa w art. 32 ust. 2 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków, na obszarze opracowania nie 

obowiązywał żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie stwierdzano zatem o jego 

aktualności. 
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W przyjętym Wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych stwierdzono, że „z uwagi na 

wpływające wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na inwestycje związane z mieszkalnictwem, 

a także inwestycjami (np. świniarnie), należy przystąpić do opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych. W pierwszej kolejności powinno to dotyczyć 

miejscowości, w których jest największa presja inwestorów: Górki, Chrząszczyce, Złotniki.” 

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 

niezurbanizowanych wsi Złotniki jest zatem zgodne z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

12) Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Do projektu planu została sporządzona prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, 

która wykazała brak obciążeń finansowych dla budżetu gminy wynikających z realizacji zadań 

publicznych zapisanych w planie. 


