
Uzasadnienie 
zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków 
 
Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą formułowania lokalnej polityki przestrzennej gminy jest studium 
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. W związku z przyjętym zakresem przestrzennym i 
rzeczowym niniejszego opracowania, obejmującym cały obszar gminy w granicach administracyjnych, dokument 
opracowano w układzie i zakresie rzeczowym określonym obowiązującymi przepisami. 

 
Podstawą prawną do sporządzenia niniejszego studium są: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 
647 ze zmianami), 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r.), 

2) uchwała nr XLII/365/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prószków. 

 
Niniejsze studium nie stanowi prawa miejscowego, jest jednak aktem kierownictwa wewnętrznego władz 
samorządowych. Oznacza to, że Rada Miejska uchwalając studium lub jego zmianę zobowiązuje Burmistrza do 
działania w sposób w nim określony - w tym sensie nie stwarza ono bezpośrednich skutków prawnych dla 
mieszkańców, właścicieli nieruchomości, inwestorów, wywiera jednak istotne skutki w sposób pośredni. 
 
Studium  sporządzone zostało w formie tekstu oraz części graficznej, stanowiących załączniki do uchwały. 
Zarówno część tekstowa dokumentu, jak i część graficzna została sporządzona w podziale na zagadnienia 
związane z opisem uwarunkowań i odrębnie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Każda z 
części dokumentu zawiera opis poszczególnych sfer funkcjonowania części składowych przestrzeni w ujęciu 
przyrodniczym, historycznym, infrastrukturalnym, ekonomicznym, społecznym i innych. 
 
Do podstawowych założeń studium należy utrzymanie dotychczasowej struktury funkcjonalno przestrzennej, z 
uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń rozwoju, wynikających w szczególności z wymogu ochrony 
środowiska przyrodniczego, kulturowego  czy naturalnych czynników ograniczających rozwój zabudowy. 
 
W syntetycznym ujęciu, zapisy studium uwzględniają ustalenia obowiązującego wcześniej dokumentu oraz 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uzupełnieniem ustaleń dokumentu są 
dane wynikające ze składanych w ostatnich latach wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów oraz wydane 
przez Burmistrza decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarach nie objętych 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także wyniki analizy aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 
Procedurę sporządzania studium przeprowadzono wg przepisów przywoływanej na wstępie ustawy: 
1) ogłoszono i obwieszczono o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium oraz 

zawiadomiono organy i instytucje określone ustawą; 
2) w wyniku tych publikacji i zawiadomień wniesiono wnioski do projektu; 
3) wskazania zawarte w odpowiedziach na zawiadomienia zostały odpowiednio wykorzystane w 

opracowywaniu; 
4) projekt studium dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów 

odrębnych, został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu; 
5) wprowadzono odpowiednie zmiany wynikające z opinii i uzgodnień; 
6) projekt studium został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 maja 2014 r. do 19 czerwca 2014 r., 

przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi w nim rozwiązaniami; 
7) dokonano rozstrzygnięcia złożonych uwag; 
8) w związku z prowadzeniem do projektu zmian wynikających z rozstrzygnięcia uwag ponowiono część 

procedury planistycznej w zakresie: 
a) ponowienia części uzgodnień, 



b) projekt studium został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 września 2014 r. do 
29 października 2014 r.,  

c) przeprowadzono publiczną dyskusję nad przyjętymi w nim rozwiązaniami, 
d) dokonano rozstrzygnięcia złożonych uwag, 

9) przedłożono Radzie Miejskiej projekt studium, wraz z uchwałą w tej sprawie. 
 
Dokument spełnia warunki merytoryczne i formalne wymagane do przyjęcia go uchwałą Rady Miejskiej.  
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