
RO.0002.50.2022.ORM                                                 Prószków, 27.10.2022 r. 

 

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 

30 listopad 2022 r., godz. 15.30 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) przystąpienia do przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Zimnice Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Kościuszki  (druk nr 368), 

2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice (druk nr 369), 

3) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 370), 

4) zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (druk nr 371), 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.  

5. Pisma Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Opolu dot. analizy oświadczeń majątkowych: 

− z dnia 19 października 2022 r. – nr 1610-SKA-2.4006.470.2022 BA: 44214/2022, 

− z dnia 19 października 2022 r. – nr 1610-SKA-2.4006.368.2022 BA:44213/2022. 

6. Informacja Burmistrza Prószkowa z dnia 28 października 2022 r. dot. analizy oświadczeń majątkowych. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 28 października 2022 r. dot. analizy  

 oświadczeń majątkowych. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Druk nr 368 

Projekt z dnia 22.11.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Zimnice Wielkie przy ul. Szkolnej i ul. Kościuszki 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Zimnice Wielkie uchwalonego uchwałą nr XXX/276/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, zmienionego uchwałą nr 

XLVIII/360/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ul. Opolskiej). 

2. Obecna zmiana obejmuje tereny przy ul. Szkolnej (między ul. Opolską i Kościuszki) oraz przy ul. Kościuszki. 

§ 2. Granice obszarów objętych przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie oraz na stronie internetowej gminy Prószków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



Załącznik nr 1 do uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Prószkowie podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie. 

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zimnice Wielkie uchwalony uchwałą nr XXX/276/2001 Rady Gminy  

w Prószkowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, zmieniony uchwałą nr XLVIII/360/2022 Rady Miejskiej  

w Prószkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ul. Opolskiej).  

Pierwszy obszar objęty projektowanym planem miejscowym obejmuje działki ewidencyjne nr 

807/27, 811/27, 983/27, 984/27, 1207/27, 1208/27, 1319/27 i charakteryzuje się dużym 

zainteresowaniem inwestorów.  Granicą projektowanego planu miejscowego objęto obszar położony na 

północ od centrum miejscowości, który mieści się pomiędzy ulicami Opolską i Kościuszki oraz  

w części przylega do ulicy Szkolnej. Obecny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

wskazanego terenu przewiduje przeznaczenie terenu UZ (usługi zdrowia) dla działek 1207/27, 128/27, 

983/27, 984/27 oraz MR (zabudowa zagrodowa) dla działek 1319/27, 811/27, 807/27. Zapisy aktualnie 

obowiązującego planu uniemożliwiają rozbudowę ośrodka zdrowia, który może stać się kluczowym 

obiektem opieki zdrowotnej dla mieszkańców całej gminy Prószków. Wobec powyższego planowana 

zmiana przewiduje ujednolicenie parametrów oraz przeznaczenia terenu. Zmiana jest zgodna z zapisami 

studium uwarunkowań u kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. 

Drugi obszar, na który wpłynął wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zimnice Wielkie obejmuje jedną działkę 1073/95 k.m.3 przy ul. Kościuszki  

i dotyczy zmiany przeznaczenia z UO (usługi oświaty podstawowej) na MN (teren zabudowy 

mieszkaniowej), zmiana ta w części jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków i tylko ta cześć może być objęta niniejszą zmianą.  

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uzasadnionym jest podjęcie uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego w granicach określonych na załączniku 

graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 369 

Projekt z dnia 22.11.2022 r. 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Jaśkowice 

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

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr 

XXIX/209/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice, zmienionej 

uchwałą Nr XXX/218/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków”, 

uchwalonego uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice 

przyjętego uchwałą Nr XL/349/2002 Rady Gminy Prószków z dnia 29 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2002 r. Nr 57 poz. 792), zwaną dalej zmianą planu. 

3. Granice terenu objętego zmianą planu określone są na rysunkach w skali 1:1000, stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwanym dalej rysunkiem zmiany planu. 

4. Integralną częścią uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunki zmiany planu nr 1 do 4; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

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

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci cyfrowej, o których mowa 

w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

§ 2. Na rysunkach zmiany planu obowiązującymi ustaleniami są: 

1) granica terenu objętego zmianą planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbol określający przeznaczenie terenu; 

4) linie zabudowy – nieprzekraczalne; 

5) linie wymiarowe (wartość w metrach); 

6) strefa „B” ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazu kulturowego; 

7) napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV wraz z obszarem ograniczonego użytkowania; 

8) obszar ograniczonego użytkowania od linii elektroenergetycznej; 

9) Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie (cały obszar objęty planem); 



10) Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz 

GZWP 337 Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie (cały obszar objęty planem). 

§ 3. 1. W uchwale Nr XL/349/2002 Rady Gminy Prószków z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z 2002 r. Nr 57 poz. 792), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1: 

a) w przeznaczeniu funkcjonalnym dla terenów mieszkalnictwa pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) MR, RM - tereny zabudowy zagrodowej”, 

b) w przeznaczeniu funkcjonalnym dla terenów rolnictwa i leśnictwa dopisuje się pkt 5: 

„5) R - tereny rolnicze”, 

c) w przeznaczeniu funkcjonalnym dla komunikacji i transportu dopisuje się pkt 5: 

„5) KDL – tereny drogi publicznej lokalnej”; 

2) w § 6 po ust. 1 dopisuje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: 

„1a. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1MN są 

następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) usługi, 

b) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 

c) urządzenia budowlane, 

d) zieleń. 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszczalna zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, 

b) dopuszcza się budowę nowych budynków mieszkalnych wraz z budynkami, budowlami 

i urządzeniami towarzyszącymi, 

c) istniejąca zabudowa może podlegać remontom, przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie, 

a także zmianie sposobu użytkowania, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

e) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych. 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) tereny położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – obowiązują 

przepisy odrębne, 

b) nakaz zachowania standardów akustycznych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

c) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP 337 Dolina kopalna Lasy 

Niemodlińskie wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania 

prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi. 



6) zasady zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – do 40%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,01; maksymalny 1,0; 

b) dla budynku mieszkalnego ustala się: 

- wysokość budynku – do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy budynku od 

5 m do 10 m, 

- szerokość elewacji frontowej – od 8 do 20 m, 

- dachy główne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25-45o, kryte dachówką 

ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach 

ceglastych, czerwieni, grafitu, czerni, brązu i szarości,  

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- dopuszczalne doświetlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, oknami 

połaciowymi lub oknami w lukarnach, 

- dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata) do budynku 

mieszkalnego dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-12o, część ta 

nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni zabudowy budynku, 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, 

szarych, beżach lub ceglastych; 

c) dla pozostałych budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem drugiej jako 

poddasze użytkowe lub nieużytkowe, wysokość kalenicy budynku do 9 m, 

- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 0-12o lub dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach ceglastych, czerwieni, grafitu, 

czerni, brązu i szarości, dla dachu płaskiego rodzaju pokrycia nie ustala się, 

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 10 m; 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, 

szarych, beżach lub ceglastych; 

d) miejsca parkingowe – nie mniej niż 2 stanowiska postojowe dla samochodów w miejscu 

wydzielonym i zagospodarowanym odpowiednio na ten cel lub w pomieszczeniach 

garażowych. 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 8 a; 

b) ustala się minimalną szerokość frontów działek budowlanych – 18 m; 

c) nakazuje się zachowanie kąta 90o dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do frontu działki, z dopuszczalną tolerancją ±15o; 

d) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione powyżej na 

cele infrastruktury technicznej, dojazdu i w przypadku regulacji granic nieruchomości. 



8) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.”; 

3) w § 6 po ust. 2 dopisuje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: 

„2a. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1RM, 2RM są 

następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa, 

b) usługi, 

c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 

d) obiekty związane z produkcją rolną, 

e) urządzenia budowlane, 

f) zbiorniki wodne, 

g) zieleń. 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się budowę nowych budynków wraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi, 

b) istniejąca zabudowa może podlegać remontom, przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie, 

a także zmianie sposobu użytkowania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych i/lub zainwestowanych części działek, 

e) dopuszczalna wielkość obiektów produkcji zwierzęcej do 10 DJP. 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) tereny położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – obowiązują 

przepisy odrębne, 

b) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP 337 Dolina kopalna Lasy 

Niemodlińskie wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych. 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania 

prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6) zasady zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – dla terenu 1RM do 20%, dla terenu 2RM do 60%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – dla terenu 1RM minimum 50%, dla terenu 2RM 

minimum 30%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,1; maksymalny 1,0; 

b) dla budynku mieszkalnego ustala się: 

- wysokość budynku – do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy budynku od 

5 m do 10 m, 



- szerokość elewacji frontowej – od 7 do 20 m, 

- dachy główne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25-45o, kryte dachówką 

ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach 

ceglastych, czerwieni, grafitu, czerni, brązu i szarości,  

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- dopuszczalne doświetlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, oknami 

połaciowymi lub oknami w lukarnach, 

- dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata) do budynku 

mieszkalnego dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-12o, część ta 

nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni zabudowy budynku, 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, 

szarych, beżach lub ceglastych; 

c) dla pozostałych budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem drugiej jako 

poddasze użytkowe lub nieużytkowe, wysokość kalenicy budynku do 10 m, 

- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 0-12o lub dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o, kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym 

lub blachą, dla dachu płaskiego rodzaju pokrycia nie ustala się, 

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 12 m; 

d) miejsca parkingowe – nie mniej niż 2 stanowiska postojowe dla samochodów w miejscu 

wydzielonym i zagospodarowanym odpowiednio na ten cel lub w pomieszczeniach 

garażowych. 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. 

8) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.”; 

4) w § 6 po ust. 3 dopisuje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie: 

„3a. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U 

są następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami lub rzemiosłem bez 

szkodliwych uciążliwości dla środowiska; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) obiekty usług komercyjnych i zakładów usługowo-wytwórczych, które nie zakłócą funkcji 

mieszkaniowej obszaru, 

b) budynki usługowe, gospodarcze, garaże, wiaty, 

c) urządzenia budowlane, 

d) zieleń; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) poprzez zabudowę mieszkaniową należy rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

b) dopuszcza się budowę nowych budynków mieszkalnych lub usługowych wraz z budynkami, 

budowlami i urządzeniami towarzyszącymi, 



c) istniejąca zabudowa może podlegać remontom, przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie, 

a także zmianie sposobu użytkowania, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

e) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) tereny położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – obowiązują 

przepisy odrębne, 

b) nakaz zachowania standardów akustycznych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

c) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP 337 Dolina kopalna Lasy 

Niemodlińskie wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania 

prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) zasady zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – do 60%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,01; maksymalny 1,0; 

b) dla budynku mieszkalnego lub usługowego ustala się: 

- wysokość budynku – do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy budynku od 

5 m do 10 m, 

- szerokość elewacji frontowej – od 6 do 20 m, 

- dachy główne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25-45o, kryte dachówką 

ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach 

ceglastych, czerwieni, grafitu, czerni, brązu i szarości, 

- dla budynku usługowego dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 12o, kryte 

dowolnym pokryciem,  

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- dopuszczalne doświetlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, oknami 

połaciowymi lub oknami w lukarnach, 

- dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata) do budynku 

podstawowego dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-12o, część ta 

nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni zabudowy budynku, 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, 

szarych, beżach lub ceglastych; 

c) dla pozostałych budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem drugiej jako 

poddasze użytkowe lub nieużytkowe, wysokość kalenicy budynku do 8 m, 



- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 0-12o lub dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach ceglastych, czerwieni, grafitu, 

czerni, brązu i szarości, dla dachu płaskiego rodzaju pokrycia nie ustala się, 

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 12 m; 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, 

szarych, beżach lub ceglastych; 

d) miejsca parkingowe – nie mniej niż 2 stanowiska postojowe dla samochodów w miejscu 

wydzielonym i zagospodarowanym odpowiednio na ten cel lub w pomieszczeniach 

garażowych, a w przypadku realizacji usług dodatkowe 2 stanowiska postojowe. 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 10 a; 

b) ustala się minimalną szerokość frontów działek budowlanych – 20 m; 

c) nakazuje się zachowanie kąta 90o dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych 

w stosunku do frontu działki, z dopuszczalną tolerancją ±15o; 

d) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione powyżej na 

cele infrastruktury technicznej, dojazdu i w przypadku regulacji granic nieruchomości. 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy: 

a) z obszarze ograniczonego użytkowania od linii 15 kV zakazuje się lokalizacji budynków 

z przeznaczeniem na pobyt stały ludzi. 

9) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.”; 

5) w § 6 po ust. 3a dopisuje się ust. 3b, który otrzymuje brzmienie: 

„3b. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1RM/U są 

następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej z usługami lub rzemiosłem bez 

szkodliwych uciążliwości dla środowiska; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) obiekty usług komercyjnych i zakładów usługowo-wytwórczych, które nie zakłócą funkcji 

mieszkaniowej obszaru, 

b) budynki usługowe, gospodarcze, inwentarskie, garaże, wiaty, 

c) urządzenia budowlane, 

d) zieleń; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza się budowę nowych budynków wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami 

towarzyszącymi, 

b) istniejąca zabudowa może podlegać remontom, przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie, 

a także zmianie sposobu użytkowania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych; 



4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) tereny położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – obowiązują 

przepisy odrębne, 

b) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP 337 Dolina kopalna Lasy 

Niemodlińskie wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania 

prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6) zasady zabudowy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – do 60%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,01; maksymalny 1,0; 

b) dla budynku mieszkalnego lub usługowego ustala się: 

- wysokość budynku – do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy budynku od 

5 m do 10 m, 

- szerokość elewacji frontowej – od 6 do 20 m, 

- dachy główne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25-45o, kryte dachówką 

ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach 

ceglastych, czerwieni, grafitu, czerni, brązu i szarości, 

- dla budynku usługowego dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 12o, kryte 

dowolnym pokryciem,  

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- dopuszczalne doświetlenia poddaszy oknami w ścianach szczytowych, oknami 

połaciowymi lub oknami w lukarnach, 

- dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata) do budynku 

podstawowego dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-12o, część ta 

nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni zabudowy budynku, 

- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, 

szarych, beżach lub ceglastych; 

c) dla pozostałych budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem drugiej jako 

poddasze użytkowe lub nieużytkowe, wysokość kalenicy budynku do 8 m, 

- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 0-12o lub dwuspadowe 

o kącie nachylenia 25-45o, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym imitującym dachówkę w kolorach ceglastych, czerwieni, grafitu, 

czerni, brązu i szarości, dla dachu płaskiego rodzaju pokrycia nie ustala się, 

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 14 m; 



- kolorystyka budynków tynkowanych w kolorach piaskowych, kremowych, białych, 

szarych, beżach lub ceglastych; 

d) miejsca parkingowe – nie mniej niż 2 stanowiska postojowe dla samochodów w miejscu 

wydzielonym i zagospodarowanym odpowiednio na ten cel lub w pomieszczeniach 

garażowych, a w przypadku realizacji usług dodatkowe 2 stanowiska postojowe. 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.”; 

6) po § 10 dopisuje się § 10a, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 10a.  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1R, 2R są 

następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) drogi transportu rolnego, 

b) urządzenia melioracji wodnych, 

c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

d) zieleń; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) tereny położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – obowiązują 

przepisy odrębne, 

b) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP 337 Dolina kopalna Lasy 

Niemodlińskie wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania 

prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi, 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zakaz zabudowy, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych i/lub zainwestowanych części działek, 

c) dopuszczalna wielkość obiektów produkcji zwierzęcej do 10 DJP; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) stawka procentowa stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga 

ustalenia.”; 

7) w § 10po § 10a dopisuje się § 10b, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 10b.  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 3R, 4R są 

następujące: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa gospodarcza i inwentarska związana z produkcją rolniczą, 



b) wiaty,  

c) drogi transportu rolnego, 

d) urządzenia melioracji wodnych, 

e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

f) zieleń; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  

a) tereny położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – obowiązują 

przepisy odrębne, 

b) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP 337 Dolina kopalna Lasy 

Niemodlińskie wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania 

prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) teren 4R zlokalizowany jest w obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej i ochrony 

krajobrazu kulturowego, obowiązują zasady zawarte w § 14 ust. 2; 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – do 20%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,01; maksymalny 0,2; 

b) dla budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: do 12 m, 

- dachy płaskie, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 0-12o lub dwu bądź 

wielospadowe o kącie nachylenia 25-45o, kryte dowolnym pokryciem, 

- usytuowanie głównej kalenicy dachu równolegle lub prostopadle do jednej z granic 

działki, 

- szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 15 m, 

c) dopuszczalna wielkość obiektów produkcji zwierzęcej do 10 DJP, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych i/lub zainwestowanych części działek; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) stawka procentowa stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga 

ustalenia.”; 

8) w § 11 dopisuje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Warunki zabudowy i zagospodarowania teren oznaczonego symbolem 1EE. 

1) przeznaczenie terenu: teren urządzeń elektroenergetycznych; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:  



a) tereny położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – obowiązują 

przepisy odrębne, 

b) z uwagi na położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz GZWP 337 Dolina kopalna Lasy 

Niemodlińskie wymagających szczególnej ochrony zasobów wodnych i podlegających 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu – zakazuje się odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas wykonywania 

prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

- powierzchnia zabudowy – do 30%, 

- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,01; maksymalny 0,3; 

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji transformatorowej, 

c) dla budynków i budowli ustala się: 

- wysokość zabudowy: do 10 m, 

- dachy dowolne, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych; 

5) stawka procentowa stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga 

ustalenia.”; 

9) w § 12 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zasady kształtowania pasa drogowego KL i 1KDL- teren ulic lokalnych, dróg gminnych:”; 

10) w § 12 ust. 1 pkt 3 po lit. a) dopisuje się literę aa), która otrzymuje brzmienie: 

„aa) tereny 1KDL i przyległą drogę KL należy traktować łącznie,”. 

§ 4. Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2, 

wprowadza się zmiany określone na rysunkach zmiany planu nr 1 do 4, stanowiących załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie. 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia .................... 2022 r. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 





 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2022 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w trakcie 

wyłożenia do publicznego wglądu 

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

przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

1) Biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza Prószkowa o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice, nie rozstrzyga się o sposobie ich 

rozpatrzenia.



 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2022 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

z przepisami o finansach publicznych 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Jaskowice, Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się następujące 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych 

gminy: 

1) przebudowa drogi 1KDL; 

2) budowa nowych i przebudowa istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 

oświetlenia. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych oraz wewnętrznych przewidzianych w planie prowadzić 

będą właściwe jednostki gminne; 

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, 

których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej. 

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji: 

1) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad 

przyjętych przy konstruowaniu programów inwestycyjnych i rozwojowych gminy Prószków; 

2) inwestycje mogą być wykonywane etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na ich 

realizację. 

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków 

zewnętrznych.



 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia .................... 2022 r. 

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

Zalacznik4.gml


 

 

Uzasadnienie 

Realizując zadania przydzielone jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 r. poz. 503), polegające na 

ustalaniu przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada 

Miejska w Prószkowie podjęła uchwałę nr XXIX/209/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Jaśkowice, zmienioną uchwałą Nr XXX/218/2021 z dnia z dnia 15 stycznia 2021 r. Procedura 

planistyczna prowadzona była w myśl przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Prace poprzedzono sporządzeniem analizy zasadności 

przystąpienia do sporządzenia w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan miejscowy opracowano w celu uporządkowania istniejącego i projektowanego 

zagospodarowania terenów, w tym rozwoju funkcji mieszkaniowych i rolniczych z uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, walorów kulturowych i zabytków oraz 

sąsiedztwa. 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje 6 lokalizacji przestrzennych w obszarze obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice, przyjętym uchwałą Nr 

XL/349/2002 Rady Gminy Prószków z dnia 29 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2002 r. 

Nr 57 poz. 792). 

Do zmiany planu przystąpiono w związku ze złożonymi wnioskami właścicieli poszczególnych 

terenów. Zmiany w części graficznej obejmują sześć lokalizacji przestrzennych ujętych na czterech 

rysunkach zmiany planu, z kolei w części tekstowej zmodyfikowano część obecnych zapisów jak 

i wprowadzono nowe. 

W części graficznej zmiany obejmują (zgodnie z numeracją rysunków zmiany planu): 

1) zmianę sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego dotychczas symbolem RP na teren 

zabudowy zagrodowej. Wniosek indywidualny właściciela działki. 

2) na terenach dotychczasowej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej zmieniono 

sposób zagospodarowania na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 

zagrodowej z usługami oraz rzemiosłem nieuciążliwym, skorygowano również ustalenia dla terenu 

EE. Wniosek indywidualny właścicieli działek. 

3) na terenie rolnym bez prawa zabudowy dopuszczono możliwość realizacji budynków 

związanych z rolnictwem oraz wiat. Wniosek indywidualny właściciela działki. 

4) wprowadzono nowy teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN, na terenie 2MN/U 

skorygowano linię zabudowy, a na terenie 4R dopuszczono możliwość realizacji budynków 

związanych z rolnictwem oraz wiat. Wnioski indywidualne właścicieli działek. Dodatkowo 

utrzymano w liniach rozgraniczających drogę KDL. 

W uchwale (tekście planu) wprowadzono następujące (ważniejsze) zmiany: 

1) wprowadzono zapisy i ustalenia dla nowych terenów: 1MN, 1RM, 2RM, 1MN/U, 2MN/U, 

1RM/U, 1EE, 1R, 2R, 3R, 4R. 

Plan opracowano na cyfrowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, uzyskanej w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Opolu (licencja i mapa załączone zostały do 

dokumentacji planistycznej). Rysunki planu sporządzono w skali 1:1000 (plan podstawowy powstał 

w skali 1:2000) w celu uzyskania dokładniejszej czytelności ustaleń. 

Prace nad projektem zmiany planu rozpoczęto w dniu 6 lipca 2021 r. ogłaszając i obwieszczając 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W trakcie procedury planistycznej do projektu planu nie wpłynęły wnioski od osób indywidualnych, 



 

zgłoszone zostały wnioski organów opiniujących i uzgadniających projekt dokumentu, o których 

mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz Prószkowa wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu, o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, a także zapewnił udział społeczeństwa 

w opracowaniu dokumentu zgodnie z wymogami art. 39 ww. ustawy. Prognoza oddziaływania 

projektu planu na środowisko była sporządzona w pełnym zakresie, określonym 

w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i ust. ww. ustawy, równolegle z projektem planu. W prognozie 

nie zaproponowano rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie 

planu, ponieważ projekt planu porządkuje przeznaczenie i warunki zabudowy terenów już objętych 

miejscowym planem. W prognozie stwierdzono ponadto, że realizacja ustaleń projektu planu nie stoi 

w sprzeczności z celami i politykami ochrony środowiska i przyrody realizowanymi na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, nie będą miały wpływu na cele 

i przedmiot ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności na obszary Natura 2000. Projekt planu nie wymagał 

przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z wymogami art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt 

planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia organów i instytucji. 

W okresie od 06.04.2022 r. do 10.05.2022 r. Burmistrz Prószkowa wyłożył projekt zmiany planu 

do publicznego wglądu, na dzień 20.04.2022 r. wyznaczono termin dyskusji publicznej nad 

rozwiązaniami przyjętym w projekcie planu, a uwagi można było wnosić do dnia 25.05.2022 r. Do 

projektu zmiany planu wpłynęły  dwie uwagi, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Projekt planu przesłano do ponownych uzgodnień, a w okresie od 05.09.2022 r. do 

06.10.2022 r. Burmistrz Prószkowa ponownie wyłożył projekt zmiany planu do publicznego wglądu, 

na dzień 07.09.2022 r. wyznaczono termin dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętym 

w projekcie planu, a uwagi można było wnosić do dnia 24.10.2022 r. Do projektu zmiany planu 

nie wpłynęły uwagi. 

Zachowano jawność i przejrzystość procedury planistycznej wynikającej z wymogów 

art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym 

zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany planu poprzez ogłoszenia 

i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i zbieraniu wniosków, o wyłożeniu 

projektu zmiany planu do publicznego wglądu i zbieraniu uwag, w tym także przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, a także opublikowano projekt planu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Prószków w ramach obydwu wyłożeń do publicznego wglądu). 

Projekt planu nie wymagał uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze 

lub nieleśne. 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice (w 

połączeniu z planem podstawowym) uwzględniono wymagania określone w art. 1 ust. 2-4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. zapewniono: 

1) rozwiązania gwarantujące ład przestrzenny oraz ochronę i kształtowanie walorów 

architektoniczno-krajobrazowych poprzez ustalenie linii zabudowy oraz szczegółowych parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, w tym: wysokości zabudowy, 



 

minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy dla istniejącej 

oraz nowoprojektowanej zabudowy; 

2) ochronę środowiska poprzez ustalenie m.in. obowiązku stosowania w działalności gospodarczej 

rozwiązań przestrzennych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujących 

negatywne oddziaływanie na środowisko, zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami 

odrębnymi, odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenia w wodę 

pitną z sieci wodociągowej, nakazu zachowania odpowiednich dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku; 

3) ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez działania prewencyjne dotyczące 

ochrony archeologicznej; 

4) ochronę zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5) potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez nakaz wyznaczenie na poszczególnych terenach 

odpowiedniej liczby miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową; 

6) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zrealizowano poprzez zawiadomienie 

o przystąpieniu do planu oraz przesłanie do uzgodnienia projektu planu do właściwych organów 

wojskowych (Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Oddział Zamiejscowy w Opolu), ochrony 

granic (Śląski Oddział Straży Granicznej) oraz bezpieczeństwa państwa (ABW); ww. organy 

uzgodniły projekt planu bez uwag, co oznacza, że spełnia on wymogi obronności i bezpieczeństwa 

państwa; 

7) potrzeby interesu publicznego zrealizowano w ograniczonym zakresie, ze względu na 

przeznaczenie terenu i charakter planu, poprzez uwzględnienie wniosków złożonych do planu 

miejscowego przez właściwe instytucje i organy; 

8) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez dopuszczenie robót 

budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, a także nakaz powiązania sieci 

infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 

9) ochronę prawa własności poprzez zachowanie istniejącego sposobu użytkowania 

i zagospodarowania terenów zabudowanych oraz wykorzystanie ich zgodnie ze społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem, a także poprzez ograniczenie potencjalnych oddziaływań 

nieruchomości na tereny sąsiednie; 

10) racjonalne równoważenie nadrzędnego interesu publicznego z interesami podmiotów 

gospodarczych, umożliwiając rozwój i osiąganie korzyści z działalności gospodarczej i realizacji 

jednostkowych indywidualnych potrzeb, wykluczono lub ograniczono konflikty przestrzenne oraz 

zapewniono warunki ochrony środowiska, zdrowia publicznego i dziedzictwa kulturowego; 

11) dla istniejącej i planowanej zabudowy odpowiednią ilość i jakość wody do celów zaopatrzenia 

ludności, usług i gospodarki; 

12) właściwe, charakterystyczne dla tego obszaru wsi i charakteru inwestycji, wskaźniki 

urbanistyczne, 

13) w planie podstawowym uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania poprzez 

wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych. 

Odniesiono się również do podstawowych kwestii wymaganych dla zakresu planu miejscowego, 

tj. określono: 

1) przeznaczenie terenów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu; 



 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych; 

5) zasady kształtowania zabudowy; 

6) ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów; 

7) ustalenia dot. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym; 

8) ustalenia dot. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

9) ustalenia szczegółowe w tym wskaźniki zagospodarowania terenu; 

10) stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Kwestie związane z ustaleniami dot. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, zasad 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, wynikają z planu podstawowego. 

W zmianie planu nie określono terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych, dóbr 

kultury współczesnej oraz granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów 

zamkniętych, ponieważ takie obszary, obiekty i tereny nie występują na obszarze objętym zmianą 

planu 

Ustalenia ujęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków”, 

uchwalonego uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2019 r. oraz są 

zgodne z wynikami „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Prószków” 

przyjętej uchwałą Nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018 r. 

Projekt zmiany planu nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy. Prognoza finansowa wykazała, że uchwalenie zmiany planu, z punktu 

widzenia finansów gminy, będzie pozytywne pod względem dochodów gminy ze względu na 

większą możliwość zabudowy terenów mieszkaniowych i usługowych. 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 370 

Projekt z dnia 22.11.2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR…… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ................ r. 

 

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U.2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu                   

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w następującej 

wysokości: 

1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł; 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3  - 0,8358 zł; 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/338/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2022r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 

2022/2023 (Dz. U. Woj. Op. z 2022 r. poz. 1875). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

UZASADNIENIE 

   
W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 września 2022r.                        

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022, 

poz. 2089), zostały zmienione zasady ustalania zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych.  

W konsekwencji począwszy od dnia 27 października br. – data wejścia w  życie nowelizacji, do 

kompetencji Rady Miejskiej określającej koszty przewozu dzieci przez rodziców - nie należy już 

ustalanie średniej ceny jednostki paliwa w gminie, a należy ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie 

art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

 Zgodnie z wydanym na podstawie w/w przepisu rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (Dz.U.2022, nr 27, poz. 271, z pozn. zm.) minimalne stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu wynioszą: 

1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł; 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3  - 0,8358 zł; 

 

Ustawa określiła również, że treść umów wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów,                     

tj. uchwały nr XLVI/338/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2022r. w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 

2022/2023, powinna zostać dostosowana do nowych przepisów w terminie 60 dni od wejścia 

w życie nowelizacji.  
 

W przedmiotowej uchwale stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjęto na poziomie minimalnym. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

           Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

                                                                Druk nr 371 

Projekt z dnia 22.11.2022 r. 
 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz 

art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 

z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r.  w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022 (Dz. Urz. Woj. Op. z 

2021r. poz. 3551) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w planach wydatków i przychodów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Uchwały  

Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2022, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prószków na 

rok 2022  stanowiącym załącznik nr 10 do Uchwały XL/289/2021 Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków 

na rok kalendarzowy 2022, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały; 

3. § 4 otrzymuje brzmienie : 

”Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4.600.509,80 zł, który zostanie pokryty  

z przychodów uzyskanych z: 

1. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.000,00 zł 

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 

1.530.512,40 zł 

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi  

w odrębnych ustawach w wysokości 2.751.997,40 zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

 

 

    Radca prawny 

   

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na  

rok kalendarzowy 2022 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 318.485,00 zł, w tym: 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 43.000,00 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 43.000,00zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 43.000,00 zł  

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 225.000,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 45.000,00 zł 

1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000,00 zł  

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  o kwotę 175.485,00 zł 

1. Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 175.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 170.000,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł  

2. Dotacje na zadania bieżące o kwotę 485,00 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od ni 

ch naliczane o kwotę 5.000,00 zł 

Dział 855 Rodzina o kwotę 50.000,00 zł 

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 50.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, w tym na: 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 485,00 zł, w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 485,00 zł 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  o kwotę 485,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 485,00 zł, w tym na: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 485,00 zł  

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XL/289/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia 16 grudnia 2021 r. – PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2022 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 318.000,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 318.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2022  r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na  

rok kalendarzowy 2022 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2022 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 
     

lp Dz Rozdz podmiot dotowany plan 

DOTACJE  CELOWE 
 

1 

600 60004 Miasto Opole 
37 000,00 

 

  

  

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

37 000,00  

2 

600 60013 Województwo Opolskie 

235 000,00 

 

  

  

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa  na inwestycje 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

235 000,00  

3 

855 85516 Gmina Krapkowice 
1 800,00 

 

  

  

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

1 800,00  

  
,  

1 

921 92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 
1 477 450,00 

 

    Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

1 477 450,00 

 

RAZEM 1 751 250,00  

      

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
 

      
      

lp Dz Rozdz przeznaczenie dotacji plan  

DOTACJE  PODMIOTOWE  

1 801 80104 Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  191 569,00  

DOTACJE  CELOWE  



 

1 754 75412 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przecipożarowej 7 200,00  

2 851 85117 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki 
społecznej 

180 000,00  

3 855 85516 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 142 200,00  

4 921 92195 
Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie intergracji społeczej, edukacji 
kulturalnej ważnej dla rozwoju społecznego.  

30 000,00  

5 926 92605 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 205 000,00  

RAZEM 755 969,00  

   

OGÓŁEM DOTACJE 2 507 219,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

Wydatków bieżących o kwotę 318.000,00 zł  

Dz. 758 Rozdz. 75801 o kwotę 43.000,00 zł środki na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 

latach 2019, 2020, 2021, 2022 

Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę  45.000,00 zł z tego: 

40.000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

5.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Dz. 801 Rozdz. 80104 o kwotę  175.485,00 zł z tego: 

170.000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

5.000,00 zł – wydatki na zadania statutowe 

485,00 zł – dotacja dla przedszkola Niepublicznego Żabka w Przysieczy 

Dz. 801 Rozdz. 80148 o kwotę  5.000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Dz. 855 Rozdz. 85516 o kwotę  50.000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

 

Przychodów o kwotę 318.000,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE : 

Wydatków bieżących o kwotę 485,00 zł  

Dz. 801 Rozdz. 80113 o kwotę  485,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



 

     RO.0057.7.2022.ORM                                 Prószków, 22.11.2022 r.  

  

  
  

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA  

           ZA OKRES OD DNIA 27.10.2022 r. DO DNIA 22.11.2022 r. 

 

1. Rozpoczęto procedurę zbierania wniosków mieszkańców gminy o zakup preferencyjny 

węgla wykorzystywanego w gospodarstwach domowych.   

2. Zlecono wykonanie nasadzeń zastępczych 28 drzew w związku z zezwoleniami na 

wycinkę drzew udzielonych Gminie Prószków przez Starostę Opolskiego. Nasadzenia na 

terenie Chrzowic, Nowej Kuźni, Przysieczy i Prószkowa wykonane zostaną w terminie do 

30 listopada br. Cena: 19 880 zł brutto. 

3. Zamontowano klimatyzator na sali spotkań w świetlicy wiejskiej w Górkach w ramach 

funduszu sołeckiego. 

4. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu wiejskim w Złotnikach w 

ramach funduszu sołeckiego oraz grantu pozyskanego z fundacji Górażdże - aktywni w 

regionie. 

5. Podpisano umowę na dostawę gazu i uruchomiono instalację grzewczą w świetlicy 

wiejskiej w Górkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  


