
Opols.06.51.1624 

Uchwała Nr XLIII/367/2006 
Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 8 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boguszyce - 
Źlinice 

(Opole, dnia 2 sierpnia 2006 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w 
związku z uchwałą Nr XXXI/240/2005 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2005 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Boguszyce - Źlinice, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę w uchwale Nr XX/198/2000 Rady Gminy Prószków z dnia 16 
października 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Boguszyce - Źlinice. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, obejmuje obszar działek o numerach ewidencyjnych 
1366/238 i 1367/224, km 2, obręb Źlinice, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu granicy 
obszaru objętego planem. 

3. Rysunek planu, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, będący integralną 
częścią uchwały, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W planie nie występują tereny wymagające określenia: 
 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i 

krajobrazu kulturowego, 
 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym granic i sposobów zagospodarowania 
terenów górniczych oraz zagroŜonych osuwaniem mas ziemnych, 

 3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 
 4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu, 
 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŜytkowania terenów. 

§ 3. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
 1) w zakresie ustaleń ogólnych: 

a) plan - ustalenia dotyczące obszaru, określonego w § 1 uchwały, 
b) przepisy odrębne - aktualne, w momencie realizacji uchwały, przepisy ustaw wraz z 

aktami wykonawczymi, normy branŜowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, 



 2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych 

zasadach zagospodarowania, której przebieg, określony na rysunku planu, ma charakter 
wiąŜący i nie moŜe ulegać przesunięciu w ramach realizacji planu, 

b) podstawowe przeznaczenie terenu - przeznaczenie, które w ramach realizacji planu, winno 
stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące 
prawidłowe korzystanie z terenu, 

c) dopuszczalne przeznaczenie terenu - przeznaczenie, które moŜe być realizowane jako 
uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach 
szczegółowych uchwały, 

d) teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem, 

 3) w zakresie przeznaczenia terenu: 
a) usługi nieuciąŜliwe - usługi niezaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz niewymagające obsługi transportowej pojazdami o 
nośności powyŜej 3,5 t, 

b) urządzenia towarzyszące - naleŜy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposaŜenia i 
infrastruktury technicznej oraz inne urządzenia pełniące słuŜebną rolę wobec 
przeznaczenia podstawowego, 

 4) w zakresie ładu przestrzennego: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się 

wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych, nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub 
terenowymi urządzeniami komunikacji, której przekroczenia nie dopuszcza się na 
wszystkich kondygnacjach, z zastrzeŜeniami zawartymi w § 5 ust. 2 pkt 3, 

 5) w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy - wysokość obiektu mierzona w metrach w linii elewacji frontowej 

od poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnosząca się do kalenicy 
obiektu i/lub wyraŜona w ilości kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem, 

b) wskaźnik zabudowy działki - wartość stanowiąca stosunek powierzchni zabudowy stałych 
obiektów zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki. 

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
 1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu, 
c) symbol określający przeznaczenie terenu, 

 2) oznaczenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy. 

§ 5. 1. Ustala się teren usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem UP, dla 
którego określa się następujące rodzaje przeznaczenia: 
 1) podstawowe - usługi publiczne, rozumiane jako obiekty i urządzenia przeznaczone do 

wykonywania funkcji usługowych w dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, 
 2) dopuszczalne: 



a) usługi nieuciąŜliwe, 
b) zieleń o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych, 
c) terenowe urządzenia rekreacyjne i sportowe, 
d) obiekty wyposaŜenia technicznego, w tym garaŜe, 
e) urządzenia towarzyszące, w tym komunikacja i infrastruktura techniczna. 
2. Określa się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

 1) ustala się przeznaczenie co najmniej 50% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, 
 2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi 

(ulicy Jędrzejczyka), 
 3) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy nie więcej niŜ 0,8 

m, natomiast części budynku takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie 
i rampy - nie więcej niŜ 1,5 m, 

 4) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okresowo, w ilości nie mniejszej niŜ: 
a) 1 miejsce na 4 łóŜka hotelowe, 
b) 1 miejsce na kaŜde rozpoczęte 30 m2 powierzchni zabudowy usługowej, 
c) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na kaŜde 12 miejsc parkingowych. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, określa się jako obszar przestrzeni publicznej i ustala się 

następujące wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: 
 1) dopuszcza się lokalizację: 

a) obiektów małej architektury, 
b) urządzeń reklamowych o wymiarach nie większych niŜ 1,5 m x 3,0 m, 
c) tymczasowych obiektów usługowo - handlowych oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych; 

 2) przy wyposaŜaniu terenów w urządzenia techniczne i budowlane, słuŜące obsłudze 
przestrzeni publicznej, naleŜy stosować zasadę umieszczania ich w pierwszej kolejności na 
terenach utwardzonych, niestanowiących powierzchni biologicznie czynnych; 

 3) naleŜy stosować następujące formy ogrodzenia posesji: mury lite ceglane, ogrodzenia z 
elementów kutych na podmurówce, ogrodzenia drewniane lub Ŝywopłoty. 
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

 1) dopuszcza się w pełnym zakresie budowę, roboty budowlane i remonty obiektów, w 
rozumieniu przepisów odrębnych; 

 2) wysokość zabudowy nie moŜe przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych, to jest parter, 
piętro i poddasze uŜytkowe; 

 3) w zakresie kształtowania dachów ustala się: 
a) obowiązek stosowania dachów stromych, o symetrycznie nachylonych połaciach, 
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 55°, 
c) stosowanie dachówki lub innego materiału imitującego pokrycie ceramiczne, 
d) zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy; 

 4) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki; 
 5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 40%, 
 6) dla obiektów budowlanych naleŜy zapewnić miejsca na pojemniki i kontenery, słuŜące do 

czasowego gromadzenia odpadów komunalnych oraz urządzić je w następujący sposób: 
a) umoŜliwić segregację odpadów, 
b) osłonić ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m. 
5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych w przepisach odrębnych, 



 2) przed podjęciem działalności na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek 
zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz 
powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie, 

 3) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i 
gruntów, 

 4) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP 333, GZWP 336) - w przypadku ustanowienia w drodze rozporządzenia przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej obszaru ochronnego zbiornika, zakazy, 
nakazy oraz ograniczenia w zakresie uŜytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu 
ochrony zasobów tych wód przed degradacją, stają się wiąŜące dla niniejszego planu, 

 5) wyznacza się wymóg zachowania poziomów hałasu poniŜej dopuszczalnego lub na 
poziomie, określonym w przepisach o odrębnych - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

 6) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieŜowych, masztów oraz wysokościowych obiektów 
technologicznych, takich jak kominy i silosy. 
6. Ustala się dla terenów następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

 1) naleŜy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, 
 2) dopuszcza się moŜliwość lokalnego wykorzystania istniejących sieci, po uprzednim 

sprawdzeniu ich stanu technicznego, 
 3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym 

zainwestowaniem terenu, dopuszcza się przełoŜenie lub kablowanie sieci, 
 4) obsługę terenu, w zakresie zaopatrzenia w wodę, naleŜy zapewnić z sieci wodociągowej wsi 

Boguszyce - Źlinice; zakazuje się realizacji indywidualnych ujęć wody, 
 5) obsługę terenu, w zakresie odprowadzania ścieków, naleŜy prowadzić według następujących 

zasad: 
a) docelowo ścieki naleŜy odprowadzać do projektowanej kanalizacji sanitarnej wsi 

Boguszyce i Źlinice z przesyłem do oczyszczalni ścieków miasta Krapkowice, 
b) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki naleŜy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, a wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być 
powadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zakazuje się stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków; 
 6) obsługę terenu, w zakresie odprowadzania wód opadowych, naleŜy prowadzić według 

następujących zasad: 
a) wody opadowe z terenu powierzchni utwardzonych, podjazdów, miejsc postojowych, 

parkingów, naleŜy, po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających, 
odprowadzić do systemu odprowadzania wód powierzchniowych, z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych, 

b) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki, 
 7) obsługę terenu, w zakresie gospodarki odpadami, naleŜy zapewnić poprzez wywóz odpadów 

komunalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
 8) obsługę terenu, w zakresie zaopatrzenia w ciepło, naleŜy zapewnić z indywidualnych lub 

grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasilanie: 
a) energią elektryczną, 
b) paliwami płynnymi, 
c) paliwami stałymi, z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
d) układami mieszanymi, wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci baterii 



słonecznych oraz źródeł energii, o których mowa w lit. a - c, 
 9) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejowe naleŜy lokalizować w granicach działki 

budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
10) w zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się rozbudowę istniejącej oraz lokalizowanie 

nowej, na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci telekomunikacyjnej. 

§ 6. Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), stawki 
procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 1%. 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 


