
UCHWAŁA NR L/384/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 listopada 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. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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granice obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1

do uchwały Nr L/384/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 1
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