
RO.0002.10.2015.ORM                                           Prószków, 09.09.2015 

 

 

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

ul. Daszyńskiego 6 
17 wrzesień 2015 r., godz. 9.00 

 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu IX sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. (druk nr 70): 
a. przedstawienie opinii Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych, 
b. powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów, 
c. przeprowadzenie głosowania tajnego, 
d. odczytanie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, 
e. przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 do 2019 r., 

2) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 71), 

3) nadania nazwy ulicy (druk nr 72), 
4) wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych (druk nr 73), 
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 74), 
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, 

gmina Prószków (druk nr 75), 
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów 

(druk nr 76), 
8) w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 

2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 (druk nr 77), 
9) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (druk nr 78), 
10) wyrażenia sprzeciwu wobec projektu ustawy Prawo Wodne (druk nr 79), 
11) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 (druk nr 80), 
12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 81), 
13) zaciągnięcia kredytu dłutoterminowego (druk nr 82). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 83). 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się  

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej  
instytucji kultury za I półrocze 2015 r. 

7. Pismo Burmistrza Prószkowa z dnia 8 września 2015 r. w sprawie złożenia wyjaśnień dot.  
       działalności ZGKiM sp. z o.o. w Prószkowie.   
8. Dyskusja i wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad.   

 

 

 



 

 

 

RO.0006.66.2015.ORM                                                                                                      Projekt z dnia 08.09.2015 r. 

Druk nr 70 

                            Uchwała Nr ../../2015 

                              Rady Miejskiej w Prószkowie  

                    z dnia … września 2015 r. 

 
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) Rada Miejska w Prószkowie 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1.Stwierdza się wybór ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję od 2016 r. do 2019 r.: 
1) ……………………………………; 

 (imię, imiona, nazwisko) 

2. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję od 2016 r. do 2019 r.: 
1) ……………………………………; 

 (imię, imiona, nazwisko) 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronie 
internetowej www.bip.proszkow.pl.   

 

Radca prawny  
 
Eugeniusz Kowaluk 

 Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 133, poz. 509), rady gmin wybierają  w głosowaniu tajnym ławników do sądów rejonowych i 

okręgowych na czteroletnią kadencję. Wybory ławników przeprowadza się najpóźniej do końca 

października roku, w którym kończy się kadencja poprzednich ławników.  

 W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Prószkowa naboru ławników zgłoszono kandydatury 2 

ławników. Zespół opiniujący powołany uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr IX/59/2015 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. wydał opinię o kandydatach stwierdzającą, iż spełniają oni 

wymogi określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Opinia ta zostanie przedstawiona 

radnym Rady Miejskiej w Prószkowie przed przystąpieniem do głosowania na wyborem ławników.  

 

Zastępca Burmistrza  

    Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.67.2015.ORM                                                        DRUK NR 71 
                    PROJEKT Z DNIA 4 SIERPNIA 2015 R. 

      
 
  

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 12 § 4, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 201lr. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) 
oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.) 
na wniosek Burmistrza Prószkowa, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Na terenie Gminy Prószków tworzy się odrębny obwód głosowania tj. obwód Nr 10 w Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 

2. Granice obwodu odpowiadają granicy terytorialnej Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, 
ul. Zamkowa 2 i 8. 

3. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8. 

§ 2.  

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Radca prawny 

  

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz  

  

Róża  Malik  

  

 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015r. wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze 
zm.) Rada Miejska, w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód głosowania w 
zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w 
oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co 
najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach 
na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

W związku z zarządzonymi Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 
2015r. (Dz.U. z 22 lipca 2015r., poz. 1017) na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej istnieje konieczność utworzenia, na 
wniosek Burmistrza Prószkowa, na terenie Gminy Prószków odrębnego obwodu głosowania w Domu 
Pomocy Społecznej w Prószkowie, znajdującym się na terenie miasta Prószków. 

Zgodnie z informacją Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prószkowie, liczba wyborców 
przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ujętych w rejestrze wyborców 
prowadzonym w Gminie Prószków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r. wynosiła 104. 

 

 Burmistrz  

Róża  Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RO.0006.68.2015.ORM                                                                                             Projekt z dnia 20 sierpnia 
2015 r.                                                                                             Druk nr 72 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2015 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę nr 602 do granicy z działką nr 588 z km.6 obrębu Ligota 
Prószkowska będącej własnością Gminy Prószków określonej w załączniku do uchwały nadaje się nazwę: 
„Cegielniana” 

§ 2.  

Przebieg ulicy określa załącznik do niniejszej Uchwały 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.   

 

Radca prawny 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik 



 

 

 

 



Uzasadnienie 

Z uwagi na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Ligota 
Prószkowska tereny położone przy działce nr 602 stanowiącą drogę gminną są terenami 
przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zagrodowe wraz 
z usługami, inwestorzy realizujący inwestycje budowlane powinni mieć możliwość 
uregulowania spraw związanych z meldunkiem oraz nadaniem numeru porządkowego dla 
nieruchomości. Dlatego został złożony wniosek przez mieszkańców o nadanie nowej nazwy 
ulicy : Cegielniana. 

 

Burmistrz 
 

Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projekt z dnia 03.09.2015 rok 

RO.0006.69.2015.ORM                                           Druk nr 73                                  

 

Uchwała Nr     /……./2015 
RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2015 roku 
                                                                                                                                                                                                   

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych 

        

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, 
co następuje:  

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem są te same lokale 
użytkowe, tj.: 
a/ lokal użytkowy o pow. użytkowej 97,8 m2, znajdujący się w budynku nr 6 przy ul. Ks. 

Ligudy w Winowie, położonym na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek: 
1227/238 i 1229/238 z ark.m. 1, obręb Winów, gm. Prószków, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr OP1O/00103713/8, 

b/ lokal użytkowy o pow. użytkowej 204,00 m2, znajdujący się w budynku nr 2 przy ul. Ks. 
Daszyńskiego w Prószkowie, położonym na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
działki 941 z ark.m. 7, obręb Prószków, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW 
nr OP1O/00085453/4. 

2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 na czas nieoznaczony. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Radca prawny 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik 

 



Uzasadnienie 

 

W grudniu 2015 roku skończy się termin, na który została zawarta umowa dzierżawy 

na lokale użytkowe wymienione w projekcie niniejszej uchwały. Dotychczasowy dzierżawca 

zwrócił się z wnioskiem o kontynuację umowy dzierżawy, celem wykonywania działalności 

z zakresu usług medycznych. W związku z ustawą o samorządzie gminnym artykuł 18 ust. 2 

pkt. 9 lit a:  

art. 18 ust. 2 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady 

gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może 

dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy 
 

Zatem zgoda Rady jest wymagana. 

 

 

 Burmistrz 
 
     Róża Malik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.70.2015.ORM      Projekt z dnia 08.09.2015 r. 

   Druk nr 74 

                      Uchwała Nr ……/2015 

               Rady Miejskiej w Prószkowie 

                           z dnia ………… 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Górki  

 

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

gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015. poz. 199.tj.)  

w związku z uchwałą Nr XL/317/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia        2 czerwca 

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Górki uchwalonego uchwałą Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w 

Prószkowie z dnia 24 września 2001 r., po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, 

uchwalonego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

Rozdział 1 

Zakres i przedmiot ustaleń zmiany planu 

 § 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Górki uchwalonego uchwałą Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia               24 

września  2001 r. w części obejmującej teren ogrodnictwa specjalizującego się w produkcji 

roślin ozdobnych, położonego przy ulicy Polnej, oznaczony w miejscowym planie symbolem 

RO/U wraz z terenami bezpośrednio sąsiadującymi oznaczonymi w planie miejscowym 

symbolem MN; 

1) granice terenu objętego zmianą planu obowiązują według ustaleń przedstawionych na 

rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały; 



2) przedmiotem zmiany planu jest powiększenie obszaru istniejącego gospodarstwa 

ogrodniczego z przeznaczeniem pod budowę dodatkowych szklarni, tuneli foliowych 

oraz urządzeń towarzyszących. 

§ 2. Integralną część uchwały stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1 : 1000, zawierający wyrys z 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Prószków ; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczące sposobu 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w trakcie jego wyłożenia do 

publicznego wglądu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie 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. 

 

§ 3. Zakres problemowy ustaleń zmiany planu oparty na wymogach określonych w art. 15     

ustawy     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu ; 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i wyposażenia w zakresie infrastruktury technicznej;  

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy. 

2. Ustalenia zawarte w uchwale nie obejmują pozostałych pozycji obowiązującej 

problematyki planu miejscowego określonej w art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – gdyż nie dotyczą obszaru objętego zmianą planu. 

§ 5.1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są: 

1) treść uchwały; 

2) oznaczenia na rysunku planu; 

a) granice obszaru objętego zmianą planu, 



b) przeznaczenie terenów określone symbolami liczbowymi i literowymi wraz z 

ustaleniami w części tekstowej uchwały, 

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania obowiązujące, 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne. 

2. Zasady podziału wewnętrznego terenów na działki budowlane i ich obsługę 

komunikacyjną, zawarte na rysunku zmiany planu, mają charakter informacyjny, 

nieobowiązujący. 

                                                           Rozdział 2 

                                                    Pojęcia i definicje 

§ 6.1. Przyjęte w uchwale pojęcia, nazwy i określenia należy rozumieć następująco: 

1) teren – obszar funkcjonalny wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

2)  przeznaczenie podstawowe lub funkcja podstawowa – przeznaczenie, które przeważa na 

terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem literowym; 

3) przeznaczenie uzupełniające lub dopuszczalne – funkcja dodatkowa, dopuszczona na 

wydzielonym terenie oznaczona symbolem przeznaczenia umieszczonym na drugim i trzecim 

miejscu po symbolu podstawowym lub zapisana w części tekstowej planu; 

4) zabudowa i urządzenia towarzyszące – zagospodarowanie towarzyszące funkcji 

podstawowej, jak zaplecze parkingowo-garażowe, obiekty gospodarcze związane z 

podstawową funkcją terenu, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleń, obiekty małej 

architektury; 

5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący  

wraz z zabudową towarzyszącą; 

6) usługi nieuciążliwe – usługi bytowe i rzemieślnicze nie zaliczone do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz te, których uciążliwość mierzona 

zgodnie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasięgiem granic przeznaczenia 

terenu, przykładowo: handel, gastronomia, usługi AGD, usługi szewskie, krawieckie, 

fryzjerskie, usługi budowlane, usługi ogrodnicze i naprawa sprzętu ogrodniczego itp.; 

7) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zamykająca obszar, na którym dopuszcza się 

wznoszenie budynków i budowli nadziemnych, nie będących liniami przesyłowymi, sieciami 

uzbrojenia terenu i związanymi z nimi urządzeniami. Podstawę odniesienia stanowi ściana 

frontowa budynku. 

8)  wskaźnik powierzchni zabudowy – stosunek powierzchni zajętej przez wszystkie budynki 

na terenie objętym liniami rozgraniczającymi – do powierzchni  działki; 



9)) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od poziomu terenu w najniższym punkcie obrysu 

budynku – do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku, liczona bez 

kominów, masztów i anten; 

10) przepisy odrębne – aktualne w czasie realizacji przedsięwzięcia przepisy prawne. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy określone w uchwale, jako obowiązujące 

dotyczą zabudowy nowej i istniejącej podlegającej odbudowie, rozbudowie i nadbudowie. 

3. Pojęcia nie zdefiniowane w uchwale należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7.1. Przedmiotem ustaleń szczegółowych zmiany plany są tereny o różnym przeznaczeniu 

wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku zmiany planu i w tekście 

uchwały symbolami literowym i liczbowymi. 

2. Ustalenia zawarte na rysunku planu i w tekście uchwały obowiązują łącznie. 

3. Ustalone w zmianie planu symbole oznaczają: 

1) RU/MN/U – tereny obsługi produkcji w gospodarstwie ogrodniczym z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej  związanej z funkcją podstawową terenu. 

2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełniającej 

funkcji usługowej.. 

                                                              Dział II 

                                                  Ustalenia szczegółowe 

                                                           Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady, parametry i 

wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 8.1. Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem RU/MN/U ustala się: 

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa obsługi gospodarstwa ogrodniczego 

specjalizującego się w produkcji roślin ozdobnych i rozsady roślin warzywnych; 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa mieszkaniowa  związana z podstawową funkcją terenu, 

b) usługi wbudowane i wolnostojące związane z funkcją podstawową terenu, 

c) zabudowa i urządzenia towarzyszące w zakresie wymienionym w § 6.1 pkt 5. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) ustala się obowiązek strefowania zabudowy tak, aby obiekty i urządzenia związane z 

produkcją roślin nie powodowały uciążliwości dla sąsiadujących terenów zabudowy 

mieszkaniowej; 



2) obiekty produkcyjne w postaci szklarni, tuneli foliowych i budynków pomocniczych 

spełniać winny wymogi właściwych przepisów odrębnych oraz ogólne zasady ładu 

przestrzennego; 

3) wysokość zabudowy  mieszkaniowej w przypadku odbudowy, rozbudowy i nadbudowy – 

maksymalna 11,0 m, dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem  użytkowego 

poddasza; 

4) wysokość zabudowy usługowej i gospodarczej- jedna kondygnacja , maksimum 5,0 m; 

5) geometria dachów zabudowy mieszkaniowej – dachy spadowe o symetrycznych względem 

kalenicy połaciach i kącie nachylenia połaci 30° - 45°, kryte dachówką ceramiczną lub  

materiałem o podobnych walorach; 

6) dachy budynków usługowych i gospodarczych -  płaskie lub spadowe o kącie nachylenia 

od 15° -  30°; 

7) wskaźnik intensywności zabudowy;- maksymalny 0,6 -  minimalny 0,2; 

8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20,0 %; 

9) linia zabudowy od strony ulicy Polnej klasy KL, położonej poza obszarem objętym zmianą 

planu – według ustaleń na rysunku zmiany planu; 

10) odległość zabudowy nowej od granic terenów sąsiednich oznaczonych symbolem MN/U – 

według wymogów przepisów odrębnych; 

11) miejsca postojowe dla samochodów: 

a) minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

b) minimum 3 miejsca dla  klientów gospodarstwa ogrodniczego; 

12) ogrodzenie terenu: - wysokość maksymalna 1,5 m; od strony drogi publicznej przęsła 

ażurowe, podstawowy materiał:  drewno  lub metal. 

3) Zakazy 

1) zakaz zagospodarowania strefy produkcyjnej, w szczególności w części dotyczącej 

gospodarki grzewczej, - w sposób mogący negatywnie oddziaływać na położone w 

sąsiedztwie tereny mieszkaniowe; 

2) zakaz gromadzenia na terenie otwartym paliw i materiałów do nawożenia i ochrony roślin 

mogących powodować pylenie i zanieczyszczenie powietrza; 

3) zakaz  odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z 

terenów utwardzonych – bezpośrednio do gruntu. 

§ 9.1. Na terenach oznaczonych  na rysunku zmiany planu symbolem 1MN/U i 2MN/U 

ustala się: 



1) Przeznaczenie podstawowe: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adaptowana, 

dopuszczona  do  odbudowy, rozbudowy i nadbudowy; 

2) Przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe w rozumieniu zapisu w § 6.1 pkt 7 wbudowane i wolnostojące; 

b) zabudowa i urządzenia towarzyszące w rozumieniu zapisu w § 6.1 pkt 5; 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

d) zieleń i urządzenia małej architektury. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy na cele 

mieszkaniowe i usługowe; 

2)  wskaźnik intensywności zabudowy –  minimalny 0,1 - maksymalny  - 0,4 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki    

    budowlanej  -  40,0 % 

4) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych w przypadku budowy – 2 kondygnacje 

nadziemne plus użytkowe poddasze, w wymiarze maksymalnym do 10,0 m; 

5) maksymalna wysokość budynków usługowych i gospodarczych – 1 kondygnacja nadziemna, 

- do 5,0 m; 

6) dachy budynków mieszkalnych spadowe, o symetrycznych względem kalenicy połaciach i 

kącie nachylenia połaci  od 30° - 45°, kryte dachówką ceramiczną lub  materiałem 

dachówkopodobnym; 

7)) dachy budynków usługowych i gospodarczych spadowe o kącie nachylenia  15° - 30° lub 

płaskie dostosowane do charakteru zabudowy adaptowanej; 

8) linia zabudowy nieprzekraczalna od drogi publicznej – według stanu wyznaczonego 

zabudową istniejącą, określona na rysunku zmiany planu ; 

8) minimalna liczba miejsc do parkowania: 

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25,0 m2 powierzchni użytkowej usług, 

9) ogrodzenie terenu – wysokość maksymalna 1,5 m, od strony drogi publicznej  ażurowe,         

     z drewna lub metalu. 

3. Zakazy i nakazy: 

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) nakaz realizacji  wymogów i ustaleń z zakresu ochrony środowiska zawartych w § 11 

uchwały. 

§ 10.1. Na terenach oznaczonych symbolem 3MN/U – 5MN/U ustala się: 



1) Przeznaczenie podstawowe: - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi bytowe i rzemieślnicze o charakterze nieuciążliwym, wbudowane i wolnostojące; 

b) zabudowa i urządzenia towarzyszące funkcji podstawowej i uzupełniającej, w tym 

budynki gospodarcze, magazynowe, garaże obiekty i urządzenia z zakresu 

infrastruktury technicznej, 

c) tereny komunikacji wewnętrznej, tereny zieleni, elementy małej architektury. 

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zasadę podziału terenów na działki budowlane prostopadle do dróg dojazdowych 

położonych poza  granicami obszaru objętego zmianą planu; 

2) wielkość powierzchni działek: - minimalna  700,0 m2; 

3) szerokość frontu działki: - minimalna  -  20,0 m; 

4) linia zabudowy nieprzekraczalna – 6,0 m od krawędzi pasa drogowego; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy – minimalny 0,3; maksymalny 0,8; 

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki – minimum 40 %; 

7) wysokość budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe 

poddasze o łącznym wymiarze maksymalnym 10,0 m; 

8) wysokość budynków usługowych, gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna, w 

wymiarze do 5,0 m; 

9) geometria dachów budynków mieszkalnych: - dwu i wielospadowe o symetrycznych 

względem kalenicy połaciach i kącie nachylenia połaci 300 – 450; kryte dachówką 

ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach;  

10) geometria dachów budynków usługowych i gospodarczych – dachy płaskie lub spadowe o 

kącie nachylenia 15°- 30°,  nawiązujące do kształtu dachów budynków mieszkalnych; 

11) dopuszcza się sytuowanie budynków usługowych i gospodarczych bezpośrednio przy 

granicy terenu ogrodnictwa oznaczonego symbolem RU/MN/U na warunkach przepisów 

odrębnych; 

12) dopuszcza się instalacje szyldów i reklam związanych z uzupełniającą funkcją usługową  

działki budowlanej o maksymalnej łącznej powierzchni 1,0 m2; 

13) minimalna liczba miejsc do parkowania: 

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 25,0 m2 powierzchni użytkowej usług; 

14) ogrodzenie terenu działki budowlanej – wysokość maksymalna 1,5 m , - od strony drogi 

publicznej ażurowe, materiał  podstawowy:- drewno lub metal. 



 

3. Zakazy i nakazy: 

1) zakaz instalacji  nośników reklamowych nie związanych z funkcją terenu; 

2) nakaz realizacji i przestrzegania  wymogów z zakresu ochrony środowiska – ustalonych w 

§ 11 uchwały. 

                                                   

                                                         Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 

§ 11.1. W zakresie uwarunkowań ogólnych ustala się na całym terenie objętym zmianą 

planu zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko; 

2. W zakresie ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się: 

1) nakaz prowadzenia gospodarki ściekowej w sposób zabezpieczający przed infiltracją 

zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych; 

2) nakaz wstępnego podczyszczania ścieków zanieczyszczonych pochodzących z 

prowadzonej działalności gospodarczej, wód opadowych i roztopowych, - na zasadach 

przepisów odrębnych; 

3) zakaz gromadzenia i magazynowania w formie otwartej materiałów toksycznych, nawozów 

i środków ochrony roślin mogących  negatywnie oddziaływać na stan wód podziemnych. 

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się: 

1) nakaz stosowania instalacji grzewczych zapewniających niskoemisyjne techniki spalania; 

2) zakaz składowania materiałów i odpadów sypkich, pylących w sposób mogący wpływać na 

zanieczyszczenie powietrza; 

3) nakaz  postępowania z odpadami – na zasadach przepisów odrębnych i uregulowaniach 

lokalnych.  

4. W zakresie ochrony przed nadmiernym hałasem ustala się w oparciu o przepisy odrębne 

dopuszczalny poziom hałasu dla terenu oznaczonego symbolem RU/MN/U i terenów 

oznaczonych symbolem MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych 

5. W zakresie ochrony  krajobrazu i przyrody obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte w 

uchwale dotyczące kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu. 



6. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi - w zmianie planu nie ustala się 

żadnych przedsięwzięć mogących powodować powstanie poziomu niedopuszczalnego 

regulowanego przepisami odrębnymi. 

                                                                   

                                                         Rozdział 3 

                                         Zasady obsługi komunikacyjnej 

 § 12.1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego zmianą planu poprzez układ 

drogowy klasy lokalnej i dojazdowej usytuowany poza granicą terenu objętego zmianą planu, 

według zasad określonych informacyjnie na rysunku zmiany planu. 

 2. Dopuszcza się na terenie oznaczonym symbolem RU/MN/U wprowadzenie dróg 

wewnętrznych, niepublicznych, uzasadnionych złożoną funkcją terenu i potrzebą dodatkowych 

powiązań z układem zewnętrznym. 

 3. Miejsca postojowe i parkingowe należy zapewnić w oparciu o ustalenia zawarte w   § 

8.2. pkt 8, § 9.2 pkt 9, § 10.2. pkt 14. 

                                                        Rozdział 4 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

 § 13.1.  Zaopatrzenie w wodę na potrzeby bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe 

ustala się poprzez budowę przyłączy wodociągowych podłączonych do sieci wodociągowej 

usytuowanej poza terenem objętym zmianą planu. 

 2. Odprowadzenie ścieków, zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z 

terenów utwardzonych –  na zasadach przepisów odrębnych. 

 3. Zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci i urządzeń istniejących z dopuszczeniem 

ich rozbudowy stosownie do potrzeb i warunków regulowanych przepisami odrębnymi  

1) dopuszcza się budowę  stacji transformatorowych na warunkach określonych w przepisach 

odrębnych; 

2) dopuszcza się instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 kW na warunkach określonych w 

przepisach odrębnych; 

3) zakazuje się instalacji energetyki wiatrowej; 

4. Zaopatrzenie w gaz –  dopuszcza się  budowę  zbiorników  LPG, docelowo dopuszcza 

się  zaopatrzenie  w gaz ziemny w oparciu o system sieciowy.   . 

5. Zaopatrzenie w ciepło z kotłowni indywidualnych wyposażonych w wysokosprawne 

urządzenia techniczne i wykorzystujące paliwa o niskiej emisji. 

6. Gospodarka odpadami – na zasadach przepisów odrębnych i uregulowaniach 

lokalnych. 



7. Telekomunikacja – dopuszcza się wyposażenie terenu objętego zmianą planu w 

instalacje  zapewniające pełny dostęp do usług telekomunikacji na warunkach przepisów 

odrębnych. 

8. Ochrona przeciwpożarowa -  obowiązują zasady i  warunki  określone w przepisach 

odrębnych. 

                                                          Rozdział 5 

Zasady scalania i  podziału nieruchomości 

§ 14.1. Na obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających z 

urzędu dokonania scalenia i podziału nieruchomości. 

2. Przy podziale indywidualnym terenów oznaczonych symbolem 3MN/U, 4MN/U i 

5MN/U na działki budowlane ustala się następujące zasady i warunki: 

1) granice nowo wydzielonych działek przebiegać winny prostopadle do drogi obsługującej 

działkę; 

2) kąt położenia granicy wydzielonej działki w stosunku do obsługującej ją drogi winien być 

maksymalnie zbliżony do kąta prostego 900; 

3) powierzchnia działki budowlanej winna umożliwiać realizację zabudowy zgodnie z 

przeznaczeniem i przepisami prawa budowlanego. Wielkość minimalna działki budowlanej 

– 700,0 m2 

4)  minimalna szerokość frontu wydzielonej działki budowlanej – 20,0 m 

3. Dopuszcza się inny podział wewnętrzny terenów od przedstawionego informacyjnie 

na rysunku zmiany planu – pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej i 

spełnienia warunków obowiązujących przepisów odrębnych. 

                                                          Rozdział 6 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę  od wzrostu wartości 

nieruchomości 

  § 15. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku ustaleń zmiany planu, służące do naliczenia jednorazowej opłaty w 

przypadku zbycia nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od dnia, w którym ustalenia zmiany planu 

stały się obowiązujące: 

1) w stosunku do terenów oznaczonych symbolem RU/MN/U – 30 % 

2) w stosunku do terenów oznaczonych symbolem 1MN/U-5MN/U – 20 % 

                                                             Dział III 

                                                   Przepisy końcowe 



 § 16. W granicach obszaru objętego zmianą planu traci moc obowiązujący miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego wsi Górki uchwalony uchwałą Rady Gminy w 

Prószkowie Nr XXXI/291/2001 z dnia 24 września 2001 r. 

 § 17. Do czasu realizacji ustaleń zmiany planu wszystkie tereny pozostają w 

użytkowaniu dotychczasowym. 

 § 18. W sprawach nie uregulowanych ustaleniami zawartymi w uchwale obowiązują 

przepisy odrębne. 

 § 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 § 20.1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 

Prószkowie. 

 

Radca prawny 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 
do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Górki, gmina Prószków” 
 
W dniu 2 czerwca 2014 roku Rada Miejska w Prószkowie podjęła Uchwałę Nr XL/317/2014 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki”. 

Do sporządzenia planu przystąpiono w czerwcu 2014 r. (ogłoszenie w Nowej Trybunie 
Opolskiej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy).  
Następnie podjęto przewidziane w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
czynności w tym zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu 
odpowiednie organy oraz instytucje, zebrano wnioski, opracowano projekt zmiany planu 
przedłożono go do opiniowania i uzgadniania, następnie wprowadzono niewielkie korekty w 
projekcie zmiany planu. 
                Przedmiotem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest powiększenie 
terenu istniejącego gospodarstwa ogrodniczego położonego w obrębie  istniejącego 
zainwestowania wsi Górki. Łączna powierzchnia gospodarstwa po zmianie planu wynosić 
będzie około 1,3 ha. Powierzchnia objęta zmianą planu wraz z tzw. „kołnierzem” wynosi ok. 
2,0 ha  Na powiększonym terenie usytuowany będzie zespół szklarniowy , 3 tunele foliowe oraz 
zabudowania gospodarcze. Przedsięwzięcie inwestycyjne  ma  charakter lokalny, zgodny  ze 
strategią rozwoju gminy i  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prószków.        
 Z uwagi na małą skalę produkcji ogrodniczej nie przewiduje się  negatywnego wpływu 
na środowisko, w tym oddziaływań skumulowanych  lub transgranicznych Większość terenu 
objętego zmianą planu użytkowana jest obecnie ogrodniczo. Na obszarze objętym zmianą 
planu, ani  w bliższym lub dalszym otoczeniu nie występują chronione obszary przyrodnicze, 
ani  chronione obiekty kultury. W sąsiedztwie i bliskim otoczeniu  występuje zabudowa 
mieszkaniowa  jednorodzinna i zagrodowa, istniejąca i projektowana.   
 W związku z powyższym na podstawie art. 48 ust.1, 1a i 4 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Opolu, możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu wsi Górki, o czym poinformowano w 
ogłoszeniu. Po wyczerpaniu trybu przewidzianego w art. 17 pkt 1-9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany planu został wyłożony 
do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca 2015 r. do 9 lipca 2015 r.W dniu 1 lipca 2015 
r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany 
planu. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego 
uchwalonego uchwałą  Rady Gminy Prószkow Nr XXXI/291/201 z  dnia  24 września 2001 r. 
wpłynęło w trybie ustawowym , dnia 22 lipca 2015 r. jedno pismo z uwagami od odnoszącymi 
się do sposobu zagospodarowania działki nr 207. 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 



 

Załącznik graficzny nr 1 (mapa) znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                

 

 



   Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej 
                                                       w Prószkowie Nr ……………….. 
                                                      z dnia ……………………………………… 

 

ROZSTRZYGNI ĘCIE 

Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie sposobu  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego 
do publicznego wglądu w okresie od 11 czerwca do 9 lipca 2015 r.  projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi GÓRKI  w części obejmującej działki  nr 635/201, 
609/205, 610/206, 207, 208. 

 

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego uchwalonego uchwałą  
Rady Gminy Prószkow Nr XXXI/291/201 z  dnia  24 września 2001 r. wpłynęło w trybie ustawowym , 
dnia 22 lipca 2015 r jedno pismo z uwagami odnoszącymi się do sposobu zagospodarowania działki nr 
207 . 

Na podstawie  art. 20 ust 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz.U. 2015  poz.199) Rada Miejska w Prószkowie  uwzględniając stanowisko 
Burmistrza Prószkowa do wniesionych uwag  -  rozstrzyga co następuje: 

1. Zmiana w strukturze przestrzennej  i przeznaczeniu terenu obszaru objętego zmianą planu wynika z 
ustaleń  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków 
uchwalonego uchwałą  NrIII/13/ 2014  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r..  Na 
podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  -  ustalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są  wiążące dla  organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych,a art.20 ust.1 ustawy stwierdza, że „ plan 
miejscowy uchwala rada  gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium” 

 2. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu uwzględniająca rozbudowę istniejącego gospodarstwa 
ogrodniczego i inne rozmieszczenie  projektowanych  terenów  zabudowy jednorodzinnej,  -wyklucza 
potrzebę i zasadność  pozostawienia  projektowanej w poprzednim planie  drogi  wewnętrznej 
biegnącej przez środek  tego obszaru. 

Dostępność  niezabudowanej częśći działki nr 207,  -  zapewnia  projektowana droga publiczna  KD  od 
strony południowej. 

3. Zakres ustaleń planu miejscowego określa art. 15 ustawy.  Propozycje dotyczące szczegółowych 
ustaleń technicznych  określających usytuowanie i dokładne odległości między różnymi  obiektami i 
urządzeniami  gospodarstwa ogrodniczego i granicą sąsiada w tym dokładne usytuowanie  bramy 
wjazdowej i miejsc postojowych,- nie są regulowane przepisami  z zakresu  planowania przestrzennego 
i plan miejscowy  nie ma takich uprawnień. 

4. Uwzględnia się  wniosek dotyczący zmniejszenia minimalnej szerokości frontu działki zabudowy 
jednorodzinnej z 20,0 m na 16,0 m zapisany w § 10,1  uchwały. 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

   



                                                               Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej                      

                                                               w Prószkowie Nr………………………….. 

                                                                                        z dnia ……………………… 

 

ROZSTRZYGNI ĘCIE 

Rady Miejskiej w Prószkowie  w sprawie sposobu  realizacji  inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy – oraz 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. 2015 r. poz. 199 )  Rada Miejska w Prószkowie po zapoznaniu się z  ustaleniami 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki – oraz stanowiskiem 
Burmistrz Prószkowa  rozstrzyga co nastepuje: 

    Ustalenia  projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki nie zawierają 
zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
wymagających rozstrzygnięcia w trybie określonym w/w ustawą – oraz ustawą o samorządzie 
gminnym i ustawą o finansach  publicznych. 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.71.2015.ORM                            Projekt z dnia 08.09.2015 r. 
              Druk nr 75 

Uchwała Nr  ..................... 
Rady  Miejskiej w Prószkowie 

z dnia  .................  2015 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z 
późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XXXVII/291/2014 Rady Miejskiej 
w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków, 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1.  Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków”, uchwalonego Uchwałą Nr 
III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice 
Wielkie, gmina Prószków obejmującą obszar w granicach przedstawionych na rysunku 
planu, zwaną dalej planem. 

3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 ust.2 
niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały 
sporządzony na mapie w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w 
momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów oznaczony symbolem przeznaczenia 
podstawowego; 

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
przeważa na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 



6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne 
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może 
zostać przekroczona usytuowaniem żadnej ze ścian wszystkich budynków, linia ta nie 
odnosi się do obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które należy 
lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów 
realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich 
dziedzinach działalności gospodarczej; 

9) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty i 
urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ścieków, wieże, maszty antenowe, słupy suwnice, 
sieci infrastruktury technicznej, obiekty liniowe), drogi wewnętrzne, zaplecze 
parkingowe i garażowe oraz inne urządzenia lub obiekty pełniące służebną rolę wobec 
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, w tym także wolnostojące budynki 
gospodarcze i garażowe oraz wiaty; 

10) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 120; 

11) zieleni towarzyszącej – należy przez to rozumieć zieleń ozdobną, rekreacyjną, 
izolacyjną. 

 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
 

§ 3.  Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 pkt 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

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

1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3) podstawowe przeznaczenie terenu wyrażone na rysunku planu symbolem i numerem 

porządkowym; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) stanowisko archeologiczne nr 14. 

2. Na rysunku planu zawarte są następujące oznaczenia graficzne, które mają znaczenie 
informacyjne i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu:  
1) linie elektroenergetyczne o napięciu 15 kV; 
2) słupowa stacja transformatorowa; 
3) orientacyjne linie podziałów na działki budowlane. 

 
Rozdział 2. Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem 
§ 5. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu: 
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone symbolami  

1 P - 5 P; 
2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolami 1 WS – 4 WS; 
3) teren drogi publicznej klasy GP – głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony 

symbolem 1 KDGP; 
4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 1 KDW. 

 
 



§ 6. 1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
na obszarze objętym planem obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów określone w przepisach szczegółowych dla wyznaczonych terenów 
w liniach rozgraniczających – rozdział 3. 
2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w następujących odległościach:  

1) 12 m – 19 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej 
symbolem 1 KDGP, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) 8 m od linii rozgraniczającej drogi klasy Z – zbiorczej (droga wojewódzka nr 415) 
przebiegającej przy wschodniej granicy obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 1 KDW, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) na obszarze objętym planem dopuszcza się przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

2) prowadzona działalność gospodarcza nie może powodować ponadnormatywnego 
obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny; 

3) obszar objęty planem położony jest na obszarze jednostki planistycznej gospodarowania 
wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): - Wiński Potok o kodzie 
PLRW 6000171178, która stanowi część scalonej części wód Odra od Osobłogi do 
Małej Panwi (SO 1102), na której obowiązują działania określone w planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
a prowadzenie wszelkich prac na ciekach nie może pogorszyć stanu wód lub 
uniemożliwi ć osiągnięcie celu wodno – środowiskowego zgodnie z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej; 

4) obszar objęty planem znajduje się w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 
Nr 333 "Opole - Zawadzkie", Nr 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie", Nr 336 "Niecka 
Opolska", wymagających szczególnej ochrony i w związku z tym wszelkie 
przedsięwzięcia na obszarze objętym planem powinny spełniać wymagania przepisów 
szczególnych i odrębnych z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie z zakresu 
gospodarki wodnej i ściekowej. 

5) masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze 
objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub 
zagospodarować zgodnie z przepisami o odpadach; 

6) na obszarze objętym planem zakazuje się stosowanie urządzeń grzewczych o niskiej 
intensywności spalania, ze względu na ich wysoką emisję zanieczyszczeń do 
środowiska. 

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

1) na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe, strefy ochrony 
konserwatorskiej oraz dobra kultury współczesnej; 

2) obejmuje się ochroną stanowisko archeologiczne Nr 14 (AZP 92-37/68) w obrębie 
którego obowiązują następujące wymogi: 
a) zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają 

przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) zakazuje się zalesiania i zadrzewiania obszaru stanowiska archeologicznego. 

 
 



§ 9. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) od strony przestrzeni publicznych (droga krajowa nr 45 i droga wojewódzka nr 415), na 

terenach oznaczonych symbolami 1 P, 2 P, 4 P, 5 P dopuszcza się lokalizację reklam i 
tablic informacyjnych oraz obiektów małej architektury; 

2) obowiązuje zakaz przesłaniania reklamami i tablicami informacyjnymi całości lub 
przeważających powierzchni na elewacjach frontowych i bocznych budynków od 
strony bezpośrednio przyległej do przestrzeni publicznej; 

3) przy realizacji nowego ogrodzenia wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych 
wprowadza się: 
a) ogrodzenie o maksymalnej wysokości 200 cm, 
b) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z prefabrykowanych 

elementów betonowych w części ogrodzenia powyżej wysokości 0,5 m od 
powierzchni terenu. 

 

§ 10. Na obszarze objętym planem nie określa się granic terenów szczególnego zagrożenia 
powodzią, terenów osuwania się mas ziemnych oraz terenów górniczych, z uwagi na brak 
udokumentowanego występowania takich terenów. 
 

§ 11. Na obszarze objętym planem nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. 
 
§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 

1) dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się przebieg 
drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 1 KDW; 

2) ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk 
postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:  
a) dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz obiektów obsługi 

komunikacji samochodowej – 1 miejsce dla 3 zatrudnionych, 
b) dla zabudowy usługowej (usługi i biura) - 1 miejsce na 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 
c) w ramach wyznaczonych miejsc postojowych należy zapewnić miejsca 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w 
liczbie nie mniejszej niż : 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 15, 2 
stanowiska - jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40, 3 stanowiska - jeżeli liczba 
stanowisk wynosi 41 – 100, 4 % ogólnej liczby stanowisk – jeżeli ogólna liczba 
stanowisk wynosi więcej niż 100,  

d) realizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnościowych, na terenach 
utwardzonych lub wbudowanych w obiektach garażowych i wiatach. 

 
§ 13. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej:  

1) linie rozgraniczające drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 1 KDW wyznaczone na 
rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia 
technicznego; 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej również przez tereny 
przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, oznaczone symbolami 1 P 
– 5 P w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w obrębie linii 
rozgraniczającej drogi; 

3) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej; 



4) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielanie działek 
o wielkości i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej; 
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych z indywidualnych ujęć 

wody. 
3. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków ustala się: 

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, do istniejącej i projektowanej 
rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wsi Zimnice Wielkie na warunkach określonych w 
przepisach odrębnych; 

2) odprowadzenie ścieków przemysłowych po uprzednim oczyszczeniu na terenie 
własnym inwestora do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej wsi Zimnice 
Wielkie na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

3) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej wszelkie działania w zakresie gospodarki 
ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe pod warunkiem zapewnienia ich okresowego odbioru i oczyszczenia 
w oczyszczalni ścieków, lokalizowanych na działkach zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w teren lub do 

istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych 
oraz na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej; 

2) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie 
wystąpią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej; 

3) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do 
zanieczyszczenia w/w substancjami, o których mowa w pkt 2; 

4) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników retencyjnych. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci 
rozdzielczej kablowej lub napowietrznej średniego i niskiego napięcia na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych; 

2) dla potrzeb projektowanego zainwestowania (zabudowa przemysłowa) utrzymuje się 
lokalizację istniejącej słupowej stacji transformatorowej z możliwością jej rozbudowy 
lub wymiany oraz dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych na terenach 
własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń; 

3) pozostawia się przebieg tras istniejących linii elektroenergetycznych oraz dopuszcza się 
budowę nowych linii o średnim i niskim napięciu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w 
pasach o szerokościach ustalonych w przepisach odrębnych (6 m od osi linii 15 kV i 3 
m od osi linii 0,4 kV) obowiązuje zakaz trwałego zagospodarowania terenów zielenią 
średnią i wysoką; 

5) w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącą siecią 
elektroenergetyczną, sieć ta może być przebudowana zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się : 
1) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i 

niskiego ciśnienia na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 
2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych 

stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.  W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się wykorzystanie do ogrzewania 

ekologicznych źródeł ciepła: 



1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne przy 
zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu 
zanieczyszczeń oraz odnawialne źródła energii o mocy nie przekraczającej 100 KW; 

2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej 
sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

3) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe należy lokalizować, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

8.  W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej 

(napowietrznej lub kablowej) - na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 
2) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz gromadzenia odpadów w szczelnych 

pojemnikach, z uwzględnieniem segregacji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

10. W zakresie melioracji  ustala się: na obszarze objętym planem mogą wystąpić 
niesystematyczne drenowania, które w przypadku uszkodzenia należy przywrócić do stanu 
poprzedniego, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

§ 14. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów. 
 

Rozdział 3. Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających 
§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1 P – 5 P ustala się : 

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią: obiekty produkcyjne, składy i magazyny; 
2) dopuszcza się lokalizację:  

a) obiektów obsługi komunikacji samochodowej, w tym centrum logistyczne, 
b) usług komercyjnych, 
c) zieleni towarzyszącej, 
d) urządzeń i obiektów towarzyszących, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9.  

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się : 
1) wysokość obiektów: produkcyjnych, magazynowych, składowych, obsługi 

komunikacji samochodowej, usługowych, gospodarczych nie powinna przekroczyć 
wysokości 15 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

2) wysokość towarzyszących obiektów i urządzeń technicznych, technologicznych nie 
powinna przekroczyć wysokości 25 m licząc od poziomu terenu do najwyższego 
punktu; 

3) dachy obiektów: produkcyjnych, magazynowych, składowych, usługowych, 
gospodarczych o dowolnym kształcie, pokrycie dachów dostosowane do rodzaju 
dachów oraz względów techniczno – technologicznych; 

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być 
mniejsza niż 2000 m2; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01; 
6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,70; 
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 20 % 

powierzchni działki; 
8) minimalna szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających - 10 m. 

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
(uregulowanych w dziale III, rozdział 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) ustala się 
podział terenu na działki w oparciu o następujące zasady : 
1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 30 m; 



2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 2 000 m2; 
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 700 - 1100; 
4) ustalenia zawarte w § 15 ust. 3 pkt 1, 2, 3 nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie 

działki służyć ma powiększeniu działki sąsiedniej, jak również działki wydzielanej pod 
infrastrukturę techniczną. 

 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1 WS – 4 WS  ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią wody śródlądowe (rowy melioracyjne). 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:  
1) nakazuje się ochronę wód śródlądowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym 

sąsiedztwie oraz wód podziemnych; 
2) dopuszcza się zarurowanie rowów melioracyjnych; 
3) wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach 

melioracyjnych o szerokości minimum 3 m celem zapewnienia dostępu do rowów oraz 
umożliwienia ich konserwacji (w tym również urządzeń wodnych). 

 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDGP ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga publiczna klasy GP – główna ruchu 

przyspieszonego – droga krajowa nr 45 (relacji Złoczew - Chałupki),  
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) towarzyszących obiektów pomocniczych, 
b) chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo – rowerowych na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się 

szerokość drogi oznaczonej symbolem 1 KDGP (w granicach opracowania planu) w 
istniejących liniach rozgraniczających 0 m – 6 m (obszar o powierzchni około 250 m2). 

 

§ 18. 1.Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDW ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga wewnętrzna; 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) chodników, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się 
minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12 m. 

 

§ 19. Określa się wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

1) 1 P – 5 P  w wysokości  20 %. 
2) 1 WS – 4 WS, 1 KDGP, 1 KDW  w wysokości 0, 1 %. 

 

Rozdział 4. Przepisy końcowe 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

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

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 

 



Radca prawny 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 



 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice 
Wielkie, gmina Prószków” 

 
W dniu 6 marca 2014 roku Rada Miejska w Prószkowie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/291/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Zimnice Wielkie”. 

Do sporządzenia planu przystąpiono w kwietniu 2014 r. (ogłoszenie w Nowej Trybunie 
Opolskiej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy).  
Następnie podjęto przewidziane w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
czynności w tym zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu 
odpowiednie organy oraz instytucje, zebrano wnioski, opracowano projekt zmiany planu 
przedłożono go do opiniowania i uzgadniania, następnie wprowadzono niewielkie korekty w 
projekcie zmiany planu. 
Obok procedury sporządzenia projektu zmiany planu przewidzianej w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono również procedurę 
wynikającą z 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 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 
Między innymi uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany 
planu. 
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany i 
uzgodniony przez właściwe instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu. 
Po wyczerpaniu trybu przewidzianego w art. 17 pkt 1-9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany planu został wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca 2015 r. do 9 lipca 2015 r. 
W dniu 2 lipca 2015 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w 
projekcie zmiany planu. 
Podczas wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej oraz w 
ciągu 14 dni po wyłożeniu projektu zmiany planu uwag nie wniesiono. 
 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

 

 

 



Załącznik graficzny nr 1 (mapa) znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr  2 
do  Uchwały  Nr ................. 
Rady  Miejskiej w Prószkowie 
z  dnia  ............  2015 r. 

 
 
 

ROZSTRZYGNI ĘCIE 
 

o sposobie realizacji, zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków” inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

z przepisami o finansach publicznych 

 

W projekcie zmiany planu nie przewidziano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy i w związku z tym Rada Miejska w Prószkowie nie 
przyjmuje rozstrzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami). 
 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr  3 
do  Uchwały  Nr ................. 
Rady  Miejskiej w Prószkowie 
z  dnia  ..................  2015 r. 

 
 

 
ROZSTRZYGNI ĘCIE 

 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków” podczas 
wyłożenia do publicznego wglądu 

 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu „Zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków” podczas wyłożenia 

do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca 2015 r. do 9 lipca 2015 r. Rada Miejska w 

Prószkowie nie przyjmuje rozstrzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z 

późniejszymi zmianami). 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.72.2015.ORM                 Projekt z dnia 08.09.2015 r. 

                                       Druk nr 76 

Uchwała Nr …………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ……….. r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Winów 

 

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 
199) uchwala się co następuje:  

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Winów, gmina Prószków. 

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego określono na załączniku graficznym 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  
 

§ 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 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik  

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały 

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje tereny położone w miejscowości Winów. Obejmują one obszar 
zabudowy miejscowości oraz częściowo przyległe tereny użytkowane rolniczo.  
        

Przyczyną podjęcia prac planistycznych na tym obszarze jest konieczność posiadania przed 
gminę  nowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowy miejscowości. Obecnie dla tego obszaru pozostają w mocy ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów – przyjętego Uchwałą nr XXXI/290/2001 
Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. 
Opolskiego. Nr 104, poz. 867, 

 

Wymieniony plan miejscowy, sporządzony w 2001r stracił na aktualności w związku ze 
znaczną dynamiką zmian zachodzących w przestrzeni na opisywanym obszarze. Intencją 
podjęcia niniejszej uchwały jest przyjęcie dla obszaru zabudowy wsi Winów dokumentu, 
którego zapisy powinny ułatwić inwestowanie. Przewiduje się, że w toku prac nad projektem 
planu nie zaistnieje potrzeba dokonania zmian w ustaleniach  studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków przyjętego uchwałą III/13/2014  
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. 

 

Dla obszaru wskazanego do opracowania planu miejscowego dostępne są mapy ewidencji 
gruntów w skali 1:5000, oraz mapy zasadnicze w skali 1: 500, 1: 1000, 1: 2000. 

 

Zakres prac planistycznych obejmować będzie ustalenia określone w art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z  2015 r. poz. 199). Przed podjęciem prac planistycznych sporządzone zostanie opracowanie 
ekofizjograficzne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2013 r. poz.1232 z późń. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 1298). 

 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 199) 
przedkładam projekt uchwały. 

 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  





RO.0006.73.2015.ORM                Projekt z dnia 08.09.2015 r. 

  Druk nr 77 

 

Uchwała nr …. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia…………………………… 

 

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków 
na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 17, ust. 1 i art. 18, ust.1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Do „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-20015” uchwalonego 
Uchwałą NR XXXIII/272/05 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28.06.2005 r. w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-20015”, w tym „Plan 
Gospodarki Odpadami na lata 2005-2015” wprowadza się Aktualizację Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca prawny 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik  

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 
sporządza gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, 
programach i dokumentach programowych. Zgodnie z art. 18, ust. 1 w/w ustawy program 
ochrony środowiska uchwala rada gminy. 

Na podstawie ww. wymienionych przepisów Burmistrz Prószkowa sporządził 
Aktualizację Programu ochrony środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2019- 2022. W/w dokument jest drugą aktualizacją 
programu ochrony środowiska, przyjętego przez Radę Miejską w Prószkowie uchwałą Nr 
XXXIII/272/05 z dnia 28.06.2005 r. 

Projekt aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-
2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami zaopiniował: 

-    Zarząd Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr 208/15 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie 
zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-
2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022 

- Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Opinią sygn. NZ.9022.30.2015.JG z 
dnia 10 kwietnia 2015 r. 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu Opinią sygn. WOOŚ.410.41.2015.ER z 
dnia 23.03.2015 r. 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

Pełna treść Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska znajduje się 

w osobnym pliku.  

 

 

 



RO.0006.74.2015.ORM                 Projekt z dnia 08.09.2015 r. 

  Druk nr 78 

 

Uchwała nr…………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia……………….. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków. 

§ 2. Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca prawny 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik  

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Prószków” to kontynuacja zobowiązań i działań podjętych w 2013 i 2014 r.  

Uchwałą Nr XXXIII/254/2013 z dnia 29 października 2013 r. Rada Miejska w Prószkowie 
wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
gminy Prószków. W 2014 r. Uchwałą Nr XLII/339/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. Rada 
Miejska w Prószkowie wyraziła zgodę na przyjęcie środków z Funduszu Spójności na 

realizację przedsięwzięcia. Podjęcie obecnie zaproponowanej uchwały jest konieczne do 
pozyskania przez Gminę Prószków dofinansowania w wysokości 85% kosztów związanych z 
opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków” ze środków unijnych. 

PGN jest dopasowany do polityki energetycznej UE, której państwa członkowskie 
zobowiązały się do przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego „3x20”. Oznacza to, iż 
należy ograniczyć o co najmniej 20% emisję dwutlenku węgla w odniesieniu do poziomu 
z 1990 r. udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii przy całkowitym zużyciu 
energii należy zwiększyć o 20% oraz o 20% należy zwiększyć efektywność wykorzystania 
energii. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków (PGN) wyznacza cele 
strategiczne i szczegółowe, a także zadania z zakresu rozwoju gminy do roku 2020. Główne 
cele Planu to redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, redukcja energii finalnej do roku 2020 a także redukcja zanieczyszczeń do 
powietrza.   

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

Pełna treść Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków 

znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.75.2015.ORM                 Projekt z dnia 08.09.2015 r. 

   Druk nr 79 

 

    UCHWALA Nr… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia……2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu ustawy Prawo wodne 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się sprzeciw wobec projektowanych zmian ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne. 

§ 2. Postanawia się wystąpić do: 

1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 

z apelem o odstąpienie od wprowadzenia zmian ustawy Prawo wodne w zakresie wymienionym 
w Apelu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca prawny 
 
 

Eugeniusz Kowaluk 

Burmistrz 
 
 

Róża Malik  

 

 



 Załącznik do UCHWAŁY… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia………………. 

Apel 

 

Rada Miejska w Prószkowie apeluje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej o nie wprowadzanie następujących zapisów projektu ustawy Prawo 
wodne: 

 

1. Przekazania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych jako zadanie własne, oraz zadań z zakresu wykonywania i 
utrzymywania rowów odwadniających tereny zurbanizowane. 

2. Ograniczenie kompetencji gmin dotyczących planowania przestrzennego na rzecz 
organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną 

3. Przekazania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów 
zmeliorowanych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory 
danych przestrzennych bez pomocy finansowej ze strony państwa 

4. przekazania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń 
powodziowych i ryzyka powodziowego uprzedniego oszacowania kosztów ich 
wdrożenia oraz zagwarantowania środków finansowych na odszkodowania dla 
właścicieli nieruchomości. 

 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013r., poz. 594 ze zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w 
zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.  

Ministerstwo Środowiska opracowuje projekt nowej ustawy Prawo Wodne, który zasadniczo 
zmienia dotychczasową ustawę z 18 lipca 2001 r.  

Główną regulacją nowej ustawy jest odebranie kompetencji starostom w zakresie nadzoru nad 
spółkami wodnymi i przekazanie ich wójtom, jako zadanie własne, ponadto zwiększenie 
zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz 
budowę i utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.  

Środki finansowe na powyższe cele mają pochodzić z obowiązkowych opłat ponoszonych 
przez właścicieli gruntów odnoszących korzyści z urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych. Wielką trudność sprawi ustalenie, którzy z właścicieli gruntów odnoszą 
korzyści z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych a także ustalenie należnych opłat w 
stosunku do odnoszonych korzyści.  

Proponowana zmiana ustawy znacznie ogranicza kompetencje gmin czyniąc z organów 
gospodarki wodnej organy planowania przestrzennego, co jest niezgodne z przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przekazanie zadań Marszałka Województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych 
oraz urządzeń melioracji szczegółowych do prowadzenia przez gminę skutkować będzie 
potrzebą poniesienia dużych nakładów finansowych.  

Ustawa niesie za sobą skutki finansowe, które nie zostały oszacowane zarówno co do kosztów 
prowadzenia zadań gminy, jak i odszkodowań dla właścicieli nieruchomości. 

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 



RO.0006.76.2015.ORM 

Druk nr  80 

Projekt  z dnia 17.09.2015 r. 

UCHWAŁA NR …       

RADY MIEJSKIEJ W PROSZKOWIE 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, 2014 poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, 212, 
235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938,  poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, 
poz. 1877, 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)  Rada Miejska w  Prószkowie 
uchwala, co następuje: 

§1 

W uchwale Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków 
na rok kalendarzowy 2015 ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 2862, zm. 2015 poz. 490, poz. 931, poz. 
1137, poz. 1222 poz. 1423, poz. 1778) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów, dotacji dla jednostek sektora 
finansów publicznych budżetu stanowiącymi załączniki 1, 2, 3, 6 do uchwały, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

 

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do 
uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§  3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Radca prawny  
 
Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  
 
Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik 

 

 



 

Zał. nr 1 do uchwały nr … w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 
2015 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
18 grudnia 2014 r. – DOCHODY  BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW  

Dochody bieżące 

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 422 302,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 33.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 33.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 33.000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  – o kwotę 500,00 zł 

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości o kwotę 500,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1.700,00 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność  – o kwotę 1.700,00 zł 

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.700,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  – o kwotę 500,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 311.500,00 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i  innych jednostek organizacyjnych   – o kwotę 43.700,00 
zł 

§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 38.000,00 zł 

§ 0320 Podatek rolny o kwotę 1.600,00 zł 

§ 0330 Podatek leśny o kwotę 1.500,00 zł 

§ 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 2.600,00 zł 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   
– o kwotę 238.000,00 zł 

§ 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 210.000,00 zł 

§ 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 28.000,00 zł 

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw – o kwotę 2.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 75624 Dywidendy – o kwotę 27.800,00 zł 



§ 0740 Wpływy z dywidend o kwotę 27.800,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 21.000,00 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
– o kwotę 21.000,00 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 21.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 28.014,00 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność – o kwotę 28.014,00 zł 

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów  
( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 24.960,00 zł 

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów  
( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.054,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 21.088,00 zł 

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie – o kwotę 21.088,00 zł 

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 4.200,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.888,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność  – o kwotę 5.000,00 zł 

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,00 zł 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 180.500 ,00 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 500,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność  – o kwotę 500,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 10.000,00 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  – o kwotę 6.000,00 zł 

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 6.000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 4.000,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  – o kwotę 4.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 100.000,00 zł 

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych fizycznych   – o kwotę  
10.000,00 zł 

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 
o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa– o kwotę 40.000,00 zł 

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 40.000,00 zł 



Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   
– o kwotę 50.000,00 zł 

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,00 zł 

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 40.000,00 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe   – o kwotę 40.000,00 zł 

§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 40.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000,00 zł 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska   – o kwotę 20.000,00 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,00 zł 

Dochody Majątkowe 

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJ ĄTKOWYCH o kwot ę 11.000 ,00 
zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11.000,00 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  – o kwotę 11.000,00 zł 

§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych o kwotę 4.000,00 zł 

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majakowych o kwotę 7.000,00 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW MAJ ĄTKOWYCH o kwot ę 504.310 
,00 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 90.088,00 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność  – o kwotę 90.088,00 zł 

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 90.088,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 414.222,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 414.222,00 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin) o kwotę 414.222,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
18 grudnia 2014 r. – PLAN  WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE 
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  

 

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIE ŻĄCYCH o kwotę 449.274,00  zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 138.000,00 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne  – o kwotę 138.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 138.000,00 zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 35.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 10.000,00 zł 



Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne  – o kwotę 25.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł 

Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 13.000,00 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  – o kwotę 13.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł 

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 81.500,00 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  – o kwotę 81.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 81.500,00 zł 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  – o kwotę 10.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 41.000,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  – o kwotę 31.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 31.000,00 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola  – o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.274,00 zł 

Rozdział 85307 Opiekunowie dzienni  – o kwotę 6.274,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.274,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne  – o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.500,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 119.500,00 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  – o kwotę 14.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 14.500,00 zł 



Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  – o kwotę 65.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 65.000,00 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność  – o kwotę 40.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł 

 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIE ŻĄCYCH o kwotę 149.558,00  zł 

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 112.900,00 zł 

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny  – o kwotę 9.400,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.400,00 zł 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  
w zajęciach integracji społecznej  – o kwotę 2.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
– o kwotę 6.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 6.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – o kwotę 31.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 31.000,00 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  – o kwotę 28.500,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.500,00 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność  – o kwotę 30.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 558,00 zł 

Rozdział 85307 Opiekunowie dzienni  – o kwotę 558,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 558,00 zł 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę 20.000,00 zł 



Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   – o kwotę 20.000,00 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę 16.100,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  – o kwotę 16.100,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę 16.100,00 zł 

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH o kwot ę 60.100,00  
zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 14.000,00 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  – o kwotę 14.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  – o kwotę 10.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę 36.100,00 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  – o kwotę 36.100,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł 

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 16.100,00 zł 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH o kwot ę 
430.000,00  zł 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 430.000,00 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 430.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 430.000,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
18 grudnia 2014 r. – PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015 

ZMNIEJSZA SI Ę BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o  kwotę 1.000.000,00 zł 

§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł 

ZWI ĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o  kwotę 1.181.324,00 zł 

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.666,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 680.658,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
18 grudnia 2014 r. – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z 
BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015 

W dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych  

W dotacjach podmiotowych: 

- zmienia się plan w lp. 1 Dział 921 Rozdział 92109 przeznaczenie dotacji Dotacja podmiotowa  
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 1.088.900,00 zł 



- dodaje się lp. 2 Dział 921 Rozdział 92109 przeznaczenie dotacji Dotacje celowe z budżetu  
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 16.100,00 zł 

PLAN WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW 
      

Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki majątkowe 

PLAN 

w tym: 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

zakup i 
objęcie 
akcji i 

udziałów 
010   Rolnictwo i łowiectwo 20 500 20 500   

  01008 Melioracje wodne 5 000 5 000   

  01095 Pozostała działalność 15 500 15 500   

600   Transport i ł ączność 2 543 250 2 543 250   

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 850 000 850 000   

  60016 Drogi publiczne gminne 1 613 250 1 613 250   

  60017 Drogi wewnętrzne 80 000 80 000   

700   Gospodarka mieszkaniowa 30 000 30 000   

  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

30 000 30 000   

754   Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 87 600 87 600   

  75412 Ochotnicze straże pożarne 87 600 87 600   

801   Oświata i wychowanie 438 665 438 665   
  80101 Szkoły podstawowe 36 665 36 665   

  80104 Przedszkola 57 000 57 000   

  80110 Gimnazja 345 000 345 000   

851   Ochrona zdrowia 11 700 11 700   
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 700 11 700   

900   Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 622 200 122 200 500 000 

  90001 
Gospodarka  ścieków i ochrona 
wód 

500 000   500 000 

  90008 
Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 

7 500 7 500   

  90015 
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

60 000 60 000   

  90095 Pozostała działalność 54 700 54 700   

921   Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego 149 600 149 600 0 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

96 100 96 100   

  92195 Pozostała działalność 53 500 53 500   

 WYDATKI MAJ ĄTKOWE OGÓŁEM 3 903 515 3 403 515 500 000 
                                                        

 

 



Zał. nr 2 do uchwały nr … w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków 

 
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2015 rok 

      
      
      

Lp
. 

  Nazwa zadania - lokalizacja 

Koszt 
zadania 

pozostały do 
realizacji 

Nakłady w 2015 
roku 

Uwagi 

1   2 3 4 5 

I.   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 500,00 20 500,00   

    Dział 010 rozdz. 01008 5 000,00 5 000,00   

1   

Budowa osadnika na wylocie 
kanalizacji deszczowej w Żlinicach 
ul. Jędrzejczyka - projekt 
techniczny 

5 000,00 5 000,00   

    Dział 010 rozdz. 01095 15 500,00 15 500,00   

1   Zakup sieci 7 500,00 7 500,00   

2   Zakup sieci wodociągowej 8 000,00 8 000,00   

II.   TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 2 543 250,00 2 543 250,00   

    Dział 600 rozdz. 60013 850 000,00 850 000,00   

1   
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
414 na odcinku Górki-Chrząszczyce 

750 000,00 750 000,00 

dotacja 
dla 

województ
wa 

2   
Przebudowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 414 w 
miejscowości Prószków 

100 000,00 100 000,00 

dotacja 
dla 

województ
wa 

    Dział 600 rozdz. 60016 1 613 250,00 1 613 250,00   

1   
Przebudowa drogi gminnej ul. 
Szkolnej w Prószkowie 

950 000,00 950 000,00   

2   
Przebudowa ul. Zielonej w 
Prószkowie - projekt techniczny 

30 000,00 30 000,00   

3   
Rozbudowa ul. Polnej w Winowie - 
projekt techniczny 

73 250,00 73 250,00   

4   
Przebudowa dróg gminnych ul. 
Stawowej i Słonecznej w 
Prószkowie  

29 000,00 29 000,00   

5   
Przebudowa drogi gminnej ul. 
Krasickiego w Prószkowie  

34 000,00 34 000,00   



6   
Budowa drogi gminnej w Złotnikach 
ul. Zimnicka 

410 000,00 410 000,00   

7   
Odwodnienie ul. Starej Drogi w 
Winowie 

87 000,00 87 000,00   

    Dział 600 rozdz. 60017 80 000,00 80 000,00   

1   
Przebudowa ulicy Górka w 
Zimnicach Małych - projekt 
techniczny 

20 000,00 20 000,00   

2   
Przebudowa drogi dojazdowej do 
cmentarza w Zimnicach Wielkich 

60 000,00 60 000,00   

III.   GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 30 000,00 30 000,00   

    Dział 700 rozdz. 70005 30 000,00 30 000,00   

1   
Remont budynku gminnego ul. 
Szkolna 13 Zimnice Małe - projekt 
techniczny 

30 000,00 30 000,00   

IV.   
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

87 600,00 87 600,00   

    Dział 754 rozdz.75412 87 600,00 87 600,00   

1   
Przebudowa strażnicy w 
Chrząszczycach - projekt techniczny 

22 600,00 22 600,00   

2   Zestaw hydrauliczny ciężki 65 000,00 65 000,00   

V.   OŚWIATA I WYCHOWANIE 438 665,00 438 665,00   

    dział 801  rozdz. 80101 36 665,00 36 665,00   

1   Zakup kserokopiarki 4 250,00 4 250,00   

2   Zakup i montaż klimatyzatorów 8 575,00 8 575,00   

3   
Zakup i montaż pompy z 
rozdrabniaczem 

9 840,00 9 840,00   

4 
  

Montaż drzwi i rolet radiowych na 
holu szkolnym 14 000,00 14 000,00 

  

Lp
. 

  Nazwa zadania - lokalizacja 

Koszt 
zadania 

pozostały do 
realizacji 

Nakłady w 2015 
roku 

Uwagi 

            

    dział 801  rozdz. 80104 57 000,00 57 000,00   

1   

Utwardzenie działki budowlanej nr 
902 w miejscowości Prószków oraz 
przebudowa wjazdu indywidualnego 
z drogi woj. 429 

50 000,00 50 000,00   

2   
Zakup trzonu gazowego z 
piekarnikiem dla przedszkola w ZSP 
w Boguszycach 

7 000,00 7 000,00   

    dział 801  rozdz. 80110 345 000,00 345 000,00   



1   

Przebudowa pomieszczeń 
sanitarnych w budynku Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Prószkowie 

335 000,00 335 000,00   

2   Zakup traktora do koszenia trawy 10 000,00 10 000,00   

VI.   OCHRONA  ZDROWIA 11 700,00 11 700,00   

    Dział 851 rozdz. 85154 11 700,00 11 700,00   

1   Zakup i montaż siłowni zewnętrzej 11 700,00 11 700,00   

VII
. 

  
GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

2 260 175,00 622 200,00   

    Dział 900 rozdz. 90001 1 966 000,00 500 000,00   

1   Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 1 966 000,00 500 000,00   

    Dział 900 rozdz. 90008 179 475,00 7 500,00   

1   
Bioróżnorodność Opolszczyzny-
skarbem dziedzictwa narodowego 

179 475,00 7 500,00 

dotacja 
dla 

województ
wa 

    Dział 900 rozdz. 90015 60 000,00 60 000,00   

1   
Budowa oświetlenia ulicznego w 
obrębie ul. Leśnej w Przysieczy  

50 000,00 50 000,00   

2   
Budowa oświetlenia na drodze Górki 
- Winów - projekt techniczny 

10 000,00 10 000,00   

    Dział 900 rozdz. 90095 54 700,00 54 700,00   

1   
Budowa miejsc postojowych ul. 
Wiejska w Zimnicach Małych  

43 600,00 43 600,00   

2   
Zakup wiaty przystankowej 
Prószków 

6 000,00 6 000,00   

3   
Zakup programu komputerowego 
SAN-KAN 

5 100,00 5 100,00   

VIII
. 

  
KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

2 149 600,00 149 600,00   

    Dział 921 rozdz. 92109 2 096 100,00 96 100,00   

1   
Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynku OKIS w 
Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6 

2 080 000,00 80 000,00   

2   Zakup wiat stadionowych 16 100,00 16 100,00 

dotacja 
celowa dla 
instytucji 
kultury 

    Dział 921 rozdz. 92195 53 500,00 53 500,00   



1   

Budowa bieżni okólnej wraz z 
przebudową placu wiejskiego w 
Chrząszczycach -dokumentacja 
projektowa 

10 000,00 10 000,00   

2   
Budowa budynku gospodarczego na 
placu wiejskim w Jaśkowicach 

25 000,00 25 000,00   

3   

Zagospodarownie terenu placu 
wiejskiego w Nowej Kuźni wraz z 
remontem istniejącej zabudowy - 
dokumentacja projektowa 

3 500,00 3 500,00   

4   
Przebudowa placu rekreacji przy 
świetlicy wiejskiej w Źlinicach 

15 000,00 15 000,00   

    RAZEM 7 594 990,00 3 903 515,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOR.0006.77.2015.ORM                                                                                                                    Druk nr  81 

                                                                                                                     Projekt z dnia 9 września 2015 r.                                                                                                

UCHWAŁA NR  … 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 17 września 2015 roku 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

   

 Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. tj. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, 

poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

      

§ 1 

W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w 

Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) dokonuje się zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na 

lata 2015 – 2019 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej uchwały 

2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§  3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      

     Radca prawny  
 
Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  
 
Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik 

 



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR  

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 (zał. nr 1) dokonano następujących 

zmian: 

W roku 2015  

1)zmniejszono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 251.508,00 zł,  

2)zwiększono dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 241.802,00 zł, w tym:  

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(kolumna 1.1.2) zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł  
b) podatki i opłaty (kolumna 1.1.3) zwiększono o kwotę 214.200,00 zł, w tym: z podatku 

od nieruchomości ( kolumna 1.1.3.1) zwiększono o kwotę 248.000,00 zł 
c) z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) zwiększono o kwotę 21.000,00 zł 
d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększono o 

kwotę 28.014,00 zł 
3)zmniejszono dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 493.310,00 zł, w tym: 

a) ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) zwiększono o kwotę 11.000,00 zł 
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) 

zmniejszono o kwotę 504.310,00 zł 
4)zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 70.184,00 zł, 

5)zwiększono wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 299.716,00 zł  

6)zmniejszono wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 369.900,00 zł 

7)zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 181.324,00 zł, w tym: 

a) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kolumna 4.1) w 

tym: na pokrycie deficytu 680.658,00 zł 

b) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków (kolumna 4.2), w tym: na pokrycie 

deficytu 500.666,00 zł 
c) zmniejszono przychody z tytułu kredytu (kolumna 4.3), w tym: na pokrycie deficytu 

budżetu 1.000.000,00 zł 
 

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

� zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 

57.816,00 zł (kolumna 11.1) 

� zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 

terytorialnego o kwotę 81.500,00 zł (kolumna 11.2) 

� zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 

(kolumna 11.3) o kwotę 80.000,00 zł, z tego majątkowe (11.3.2) 80.000,00 zł 

� zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 386.000,00 zł 

� zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) o kwotę 16.100,00 zł 
 

W roku 2016  



W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

� zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 

(kolumna 11.3) o kwotę 1.124.387,05 zł, z tego majątkowe (11.3.2) 1.124.387,05 zł 
 

W roku 2017  

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

� zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 

(kolumna 11.3) o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego majątkowe (11.3.2) 1.000.000,00 zł 

 

W roku 2019  

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: 

� zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 

(kolumna 11.3) o kwotę 435.052,61 zł, z tego majątkowe (11.3.2) 435.052,61 zł 

 

 

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2) dokonano następujących zmian: 

Wprowadzono przedsięwzięcia: 

1) Termomodernizacja dachu i elewacji przedszkola w Prószkowie  Jednostka realizująca: 
Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 

185.052,61 zł, w tym limit na 2019 rok 185.052,61 zł 

2) Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP 
Złotniki. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2016. 

Łączne nakłady finansowe 124.387,05 zł, w tym limit na 2016 rok 124.387,05 zł 

3) Termomodernizacja dachu w szkole w Ligocie Prószkowskiej. Jednostka realizująca: 

Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 

250.000,00 zł, w tym limit na 2019 rok 250.000,00 zł 

4) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w 
Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie. 

Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 2.080.000,00 zł, w tym limit na 2015 

rok 80.000,00 zł, na 2016 rok 1.000.000,00 zł, na 2017 rok 1.000.000,00 zł  
 

Sporządziła: Ewa Miążek                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOR.0006.78.2015.ORM                                                      Druk nr 82 

              Projekt z dnia 09.09.2015 r. 

 

 

UCHWAŁA NR …  

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 z dnia 17 września 2015 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. tj. z 2013 r. , poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj.  

z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626,  

poz. 1877, 2015 poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Prószkowie uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1 

Zaciąga się kredyt długoterminowy do kwoty 400.000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)  

na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Prószków,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka”. 

§ 2 

Spłata kredytu nastąpi w okresie 3 lat, począwszy od roku 2016.  

§ 3 

Na spłatę rat kapitałowych i odsetek w latach spłaty kredytu określonych w § 2 należy zabezpieczyć 

środki w budżecie Gminy Prószków, pochodzące z dochodów własnych gminy z tytułu udziałów  

w podatku od osób fizycznych. 

§ 4 

Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu Gmina Prószków wystawi weksel „in blanco”. 

§ 5 

Upoważnia się Burmistrza Prószkowa do wystawienia weksla „in blanco”, o którym mowa  

 w § 4 na kwotę kredytu nie wyższą niż 400.000,00 zł powiększoną o należne odsetki  

i prowizję wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia. 

§ 6 

Zobowiązanie wynikające z wypełnionego weksla spłacone zostanie z dochodów własnych Gminy 

Prószków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 7 

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Radca prawny  
 
Eugeniusz Kowaluk 

      Skarbnik  
 
Dorota Staniów 

Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie do uchwały. 

 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 400.000,00 zł związane jest z częściowym pokryciem 

planowanego deficytu budżetowego Gminy Prószków, z przeznaczeniem  

na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka” 

 

  Zastępca Burmistrza  
 
    Anna Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Druk nr 83  

RO.0057.6.2015.ORM                Prószków  08.09.2015 r. 

 

Sprawozdanie międzysesyjne  2015 

08 lipca 2015 do 06 września 2015 

 

1. Obsługa sołectw w zakresie zamawiania i zakupów materiałów budowlanych , 

eksploatacyjnych, paliw w celu utrzymywania terenów zielonych wiejskich. 

2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia drogowego i 

obiektów gminnych pod względem zasilania w energię elektryczną. 

3. Wykonano posadowienie studzienki kanalizacji deszczowej przy drodze transportu 

rolnego 

w Chrząszczycach. 

4. Zakupiono piasek do piaskownicy w Przysieczy                                                                                                                                                                                                              

5. Wykonano utwardzenie nawierzchni  drogi transportu rolnego łączącej m Górki z m. 

Chrząszczyce 

6. Wykonano naprawę placów zabaw zgodnie z protokółami po  przeglądzie 

technicznym 

7. Zakupiono tłuczeń drogowy do Chrząszczyc na droge ul. Ks. Skorupy. 

8. Zakupiono obrzeża trawnikowe na plac wiejski w Chrząszczycach. 

9. Wykonano naprawę kanalizacji wewnętrznej w budynku Ośrodka Zdrowia w 

Winowie 

10. Wykonano usunięcie usterek w pomieszczeniu kotłowni w budynku świetlicy 

wiejskiej 

w Źlinicach. 

11. Zlecono i wykonano naprawę gimbusa  szkolnego. 

12. Zlecono wykonanie naprawy wentylacji mechanicznej oraz instalacji grzewczej w 

budynku przy boisku sportowym w Prószkowie. 

13. Wybudowano miejsca parkingowe w Zimnicach Małych. 

14. Wykonano oznakowanie  docelowej zmiany organizacji ruchu dla dróg w Zimnicach 

Wielkich, ul. Szkolna, dla drogi relacji Prószków - Jaśkowice oraz Górki – 

Chrząszczyce 

15. Zlecono zakup nasion traw i nawozu na plac wiejski w Chrząszcycach. 



16. Wykonano utwardzenie placu gminnego w Prószkowie.(roboty towarzyszące 

inwestycji „Remont ul. Szkolnej w Prószkowie) 

17.  Bieżąca realizacja zadań i poleceń służbowych  związanych z prowadzeniem 

dokumentacji  i   obsługą klientów Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

18. Dokonano uzgodnień koncepcji rozbudowy ul Polnej w Winowie oraz okazania w 
terenie granic przez geodetę. 

19. Odebrano roboty budowlano – montażowe drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka 
Wykonawca: ADAC-LEWAR . Termin odebrania robót – 27 .07.2015r.  

20. Odebrano w dniu 24.07.2015 r., roboty na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej 
 w Prószkowie”, Wykonawca Konsorcjum: Transport Towarowy Biela Ryszard.  

21. Dnia 25.08.2015 roku odebrano roboty na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń 
sanitarnych 
w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie”. Wykonawca Andrzej 
Krężel Instalacje Grzewczo-Sanitarne.  

22. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów planowanej zabudowy przy ul. 
Krasickiego 
w Prószkowie” w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego 
w Prószkowie”. Wykonawca Marek Klyk prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą Biuro Projektowe ECO-UNIT. 

23. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów planowanej zabudowy przy ul. 
Słonecznej 
i Stawowej w Prószkowie” w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. 
Słonecznej i Stawowej w Prószkowie”.  Wykonawca Marek Klyk prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe ECO-UNIT. 

24. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  „Przebudowa 
pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie” 
w zakresie robót elektrycznych. Zleceniobiorca: Zbigniew Kaczor. 

25. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont budynku 
gminnego ul. Szkolna Zimnice Małe”. Wykonawca: Jan Czech prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą JAN CZECH. 

26. Opracowano kosztorysy inwestycyjne termomodernizacji: budynku Przedszkola 
w Prószkowie oraz OSP w Złotnikach. Wykonawca: Jan Czech prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą JAN CZECH. 

27. Rozliczenie zadania z wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Prószków, 

28.  Realizacja i zakończenie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest z   terenu gminy Prószków. 

29. Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Odbudowa rowu opaskowego wraz z 
częściowym zabiciem ścianki szczelnej oraz modernizacji ścieżki edukacyjnej na 
terenie rezerwatu Staw Nowokuźniecki. 



30. Zawiadomiono instytucje i organy o podjęciu uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania wsi Górki, zebrano wnioski, przystąpiono do opracowania 
projektu planu. 

31. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie:  „Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w Gminie Prószków”. 

32. Dokonano następujących zmian w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej   przyjęto 2 wnioski o wpis do działalności gospodarczej,  dokonano 35 
zmian w CEIDG, dokonano 7zawieszeń i 8 wznowień działalności gospodarczej oraz 1 
likwidację Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków 
działalności gospodarczej.    

33. Podpisano  15 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy 
Prószków   

34. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
składającą się z działki oznaczonej numerem 267/91 z ark.m. 1 o powierzchni 0,1645 
ha, obręb Chrzowice, gm. Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 
OP1O/00075356/1 z powodu braku nabywców skończył się wynikiem negatywnym.  

35. Ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Gminy Prószków na nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działek 1029 i 1031 z k.m. 7 o łącznej 
pow. 0,98   ha, obręb Prószków, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
OP1O/00066605/6 

36. Zweryfikowano i wydano 141 decyzji rolnikom na zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju opałowego.  

 

Burmistrz 
 
     Róża Malik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


