
RO.0002.31.2017.ORM                                            Prószków, 12.10.2017 r. 

 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6 

20 października 2017 r., godz. 9.00 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XXX sesji. 
4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 291), 
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 292), 
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 293), 
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 294), 
5) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 295), 
6) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 296), 
7) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 297), 
8) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 298), 
9) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 299), 
10) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 300), 
11) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 301), 
12) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 302), 
13) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 303), 
14) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 304), 
15) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 305), 
16) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków 

(druk nr 306). 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 307). 
6. Uchwała nr 371/2017 z dnia 25 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  
półrocze 2017 r.  

7. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Przewodniczącego Rady z analizy  
 oświadczeń majątkowych radnych.    
8. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Prószkowie informacji Burmistrza Prószkowa z analizy  

oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,   
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu 



zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w 
imieniu Burmistrza.   

9. Dyskusja i wolne wnioski.  
10. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący Rady 

      Klaudia Lakwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  05.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 
2017r.) w sprawie przeznaczenia całej działki nr 717/1 k.m. 6 na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.269.2017.ORM                                  Druk nr 291 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, 
o których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  12.04.2017r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.) w sprawie dopuszczenia na terenie 9P przeznaczenia uzupełniającego umożliwiającego 
realizację budowy, przebudowy, remontu i modernizacji zabudowy w celu urządzenia mieszkań 
pracowniczych i pomieszczeń mieszkalnych dla pracowników. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.270.2017.ORM                                    Druk nr 292 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  18.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.) w sprawie: 

1) §9 ust.2 §9 ust. 2 projektu mpzp dotyczącego zasad kształtowania zabudowy – 
ograniczenie możliwości sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki 
budowlanej wyłącznie do rynku w Prószkowie; w pozostałym zakresie zgodnie z 
prawem budowlanym, tj. nie mniej niż 4m od granicy działki lub 3m , gdy nie ma 
okien i drzwi 

2) §6 ust. 5 projektu mpzp zmienić w sposób następujący: wzdłuż zbiorników wodnych 
należy pozostawić wolny od wszelkiej zabudowy kubaturowej pas terenu o 
szerokości min. 10m 

3) §8 ust. 3 projektu mpzp dotyczący granic obszaru przestrzeni publicznej zostało 
wprowadzone ustalenie, że „wszystkie sieci należy lokalizować jako podziemne”; 
zapis ten należy wprowadzić dla wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zabudowy 
zagrodowej, z wyłączeniem obszaru dróg wojewódzkich 

4) §13 ust. 3 projektu mpzp dotyczący zasad zaopatrzenia w energię elektryczną należy 
zmienić szerokość strefy ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia 400 kV z 60m (po 30 z każdej strony osi linii) na dwukrotną 
wysokość słupa przesyłowego licząc od osi linii 

5) Wprowadzić zapis umożliwiający montowanie na dachach budynków instalacji 
fotowoltaicznych do decentralnej produkcji energii elektrycznej 

       RO.0006.271.2017.ORM                                             Druk nr 293 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



6) §25 ust. 2 i 3 projektu mpzp dotyczący możliwej zabudowy na terenach rolniczych 
powinien otrzymać brzmienie: 

3.W zakresie kształtowania dopuszcza się dowolną geometrię dachów, 

1)w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 

2)ściany w kolorach ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym, 

3)wysokość budynków nie może przekroczyć 4m, 

4)powierzchnia budynków 50m2 na każde dwa hektary terenu rolniczego, 

5)minimalna odległość budynku od granicy działki 50m. 

4.Dopuszcza się lokalizację pawilonów pasieczniczych niezbędnych przy hodowli 
pszczół o wysokości do 4m i maksymalnej powierzchni zabudowy 35m2 o dowolnej 
geometrii dachu i pokryciu oraz ścianach w kolorach ceglastym, czerwonym, 
brązowym, szarym lub czarnym. 

uwaga nieuwzględniona – w zakresie brzmienia ust.3 w zakresie ustalenia 
kolorystyki ścian, wysokości budynków, minimalnej powierzchni budynków oraz 
odległości od granicy działki oraz w zakresie proponowanego ust. 4 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest wszelkie parametry kształtowania 
zabudowy zostały określone precyzyjnie w dostosowaniu do obowiązujących przepisów oraz 
lokalnych potrzeb. Projekt planu miejscowego został zaopiniowany pozytywnie przez polskie 
Sieci Energetyczne w zakresie linii 400 kV. Umożliwia on również lokalizację pawilonów dla 
pszczół w większym zakresie niż parametry określone w uwadze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
107), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (w 
pozostałym zakresie uwaga została uwzględniona) z dnia  26.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do 
publicznego wglądu w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania 
uwag: 30 kwietnia 2017 r.) w sprawie uwzględnienia poniższych zapisów dla dz. Nr : 899/4, 
899/5, 899/7 k.m. 7: 

 

-istniejąca zabudowa podlega adaptacji z możliwością modernizacji, przebudowy i 
rozbudowy, 

-nieobejmowanie ochroną konserwatorską tylnej elewacji kamienicy, 

-maksymalna intensywność zabudowy: 4,0 

-minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20% 

-minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 1 lokal mieszkalny 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.272.2017.ORM                                              Druk nr 294 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017r.  wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  28.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.), w sprawie ponownego wyznaczenia i zmniejszenia północnej granicy strefy ochrony 
sanitarnej od cmentarza (dz. Nr 1052). 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.273.2017.ORM                                 Druk nr 295 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż strefa ochrony sanitarnej od cmentarza 
została wyznaczona zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/41/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  28.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.) w sprawie: 

1) Przeznaczenia dz. Nr  1382 na cele usługowe – wg załącznika mapowego, 

2) Przeznaczenia dz. Nr 1382, 1384/4, 1380/2 na cele mieszkaniowe, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.274.2017.ORM                                 Druk nr 296 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/41/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. Ponadto, część działek jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  28.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.) w sprawie przeznaczenia dz. Nr 870/9 pod grunty rolne zabudowane. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.275.2017.ORM                                 Druk nr 297 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt. 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  28.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.) w sprawie wyłączenia terenu spod strefy historycznie ukształtowanych układów 
przestrzennych miejscowości (dz. Nr 1254 k.m. 11). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.276.2017.ORM                                 Druk nr 298 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  28.04.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.) w sprawie: 

1) Dz. nr 1108/2, 1111, 1122/5, 1122/13, 1125/1, 1125/3, 1125/6, 1125/7, 1125/8, 1126, 
1127, 1128/1, 1129/2, 1130/1, 1131/1 (tereny oznaczone w planie symbolami: 6UN, 5RU, 
6RU, 7RU, 8RU, 3MNU, 3MNU) – uwzględnienie w przeznaczeniu terenu lokalizacji ogrodu 
botanicznego jako funkcji podstawowej wraz z funkcjami uzupełniającymi; 

2) Dz. nr 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 636, 637, 638, 643 (tereny oznaczone w planie 
symbolami: 1P, 2P, 3P, 4P) – zmiany przeznaczenia gruntów, z terenów produkcji na tereny 
rolnicze; 

3) Dz. nr 480, 485, 487/1-487/3, 490, 494, 536-610, 615-625, 625/1, 626-630, 631/1-631/2, 
632, 633/5, 633/6, 636-638, 643,1114 (tereny oznaczone w planie symbolami 10MN, 11MN, 
12MN, 13MN) – wyłączenia spod zabudowy, utrzymania rolnego charakteru gruntów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.277.2017.ORM                                 Druk nr 299 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. Ponadto, jest ona sprzeczna z zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta we współpracy 
z Uniwersytetem Opolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  04.05.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 2017 
r.) w sprawie uwzględnienia uzgodnionego z Zarządem Dróg Wojewódzkich przez 
wnioskodawcę przebiegu obwodnicy Prószkowa wraz z drogami serwisowymi, który nie dzieli 
centralnie działki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.278.2017.ORM                                 Druk nr 300 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. Ponadto, projekt planu miejscowego został uzgodniony z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, który ustalił przebieg projektowanej drogi. Posiada ona również wydaną decyzję 
środowiskową, w związku z czym niemożliwe jest zmienienie jej przebiegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  04.05.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 kwietnia 
2017r.) w sprawie: 
1) Działalności ogrodu botanicznego na terenie Pomologii (dz. nr 1108/2, 1111, 1122/5, 

1122/13, 1125/1, 1125/3, 1125/6, 1125/7, 1125/8, 1126, 1128/1, 1129/2, 1130/1, 
1131/1) jako nadrzędnego kierunku jej zagospodarowania oraz zweryfikowanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków zgodnie z 
postulatami zawartymi w dalszej części uwagi (wg załączonego opracowania), 

2) Wyłączenie spod zabudowy terenów sąsiadujących z Pomologią, czyli otuliny o szerokości co 
najmniej 500m, 

3) Wyłączenie spod zabudowy terenów położonych na działkach o nr: 480-485, 487/1-487/3, 
490, 494, 508/1, 508/3, 508/4, 512, 513, 536-610, 615-625, 625/1, 626-630, 631/1-631/2, 
632, 633/5, 633/6, 636-638, 643, 1114 znajdujących się w pasie ciągu ekologicznego 
Pomologia-Bory Niemodlińskie (nie dotyczy to już istniejących obiektów budowlanych), 

4) Uwzględnienie działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego na Rzecz Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie Pomologii na działkach o nr: 1109/4, 1110/3, 
1112/1, 1112/2, 1122/12, 1122/14, 1122/16 wg poniższych wytycznych  - 1122/12, 
1122/16 – arboretum oraz zieleń parkowa, teren usług, nauki i szkolnictwa(uwaga 
nieuwzględniona w części ). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.279.2017.ORM                                 Druk nr 301 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. Ponadto, jest ona sprzeczna z zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta we współpracy 
z Uniwersytetem Opolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  05.10.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 24 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. (termin składania uwag: 8 październik 
2017 r.) w sprawie zmiany przebiegu projektowanej obwodnicy Prószkowa (dotyczy dz. Nr 
1390 k.m.11) na przebieg uzgodniony przez Wnioskodawcę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w 
sposób, który nie dzieli działki. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.280.2017.ORM                                 Druk nr 302 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, gmina Prószków został wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez 
Burmistrza terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem 
rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. Ponadto, projekt planu miejscowego został uzgodniony z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, który ustalił przebieg projektowanej drogi. Posiada ona również wydaną decyzję 
środowiskową, w związku z czym niemożliwe jest zmienienie jej przebiegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  06.10.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 24 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. (termin składania uwag: 8 październik 
2017 r.) w sprawie zmiany przeznaczenia dz. Nr 369 na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN). 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.281.2017.ORM                                 Druk nr 303 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

 

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż przedmiotowa działka położona jest 
przy drodze wojewódzkiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej funkcji produkcyjnej i 
właściwym jest umożliwienie lokalizacji funkcji usługowych na tym terenie. Jednocześnie 
wprowadzone przeznaczenie (MN/U) umożliwia lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  06.10.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 24 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. (termin składania uwag: 8 październik 
2017 r.) w sprawie zmiany przeznaczenia  terenu 89MN  na teren 23MN (w zakresie działek 
1371/1, 1371/2 k.m. 11).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 

RO.0006.282.2017.ORM                                 Druk nr 304 

Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie 
do dnia 30 kwietnia 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi w części uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z 
ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku. Zmieniono przeznaczenie działki z funkcji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej za zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w zakresie 
dopuszczonym przez obowiązujące Studium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  06.10.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 24 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. (termin składania uwag: 8 październik 
2017 r.) w sprawie: 

1) Działalności ogrodu botanicznego na terenie Pomologii (dz. nr 1108/2, 1111, 1122/5, 
1122/13, 1125/1, 1125/3, 1125/6, 1125/7, 1125/8, 1126, 1128/1, 1129/2, 1130/1, 
1131/1) jako nadrzędnego kierunku jej zagospodarowania oraz zweryfikowanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków zgodnie z 
postulatami zawartymi w dalszej części uwagi (wg załączonego opracowania), 

2) Wyłączenie spod zabudowy terenów sąsiadujących z Pomologią, czyli otuliny o szerokości co 
najmniej 500m, 

3) Wyłączenie spod zabudowy terenów położonych na działkach o nr: 480-485, 487/1-487/3, 
490, 494, 508/1, 508/3, 508/4, 512, 513, 536-610, 615-625, 625/1, 626-630, 631/1-631/2, 
632, 633/5, 633/6, 636-638, 643, 1114 znajdujących się w pasie ciągu ekologicznego 
Pomologia-Bory Niemodlińskie (nie dotyczy to już istniejących obiektów budowlanych), 

4) Uwzględnienie działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego na Rzecz Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie Pomologii na działkach o nr: 1109/4, 1110/3, 
1112/1, 1112/2, 1122/12, 1122/14, 1122/16 wg poniższych wytycznych  - 1122/12, 
1122/16 – arboretum oraz zieleń parkowa, teren usług, nauki i szkolnictwa(uwaga 
nieuwzględniona w części ). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 
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Projekt z dnia 12.10.2017 r.  



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) Burmistrz 
przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o 
których mowa w art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy. Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy wskazuje 
natomiast, iż plan miejscowy uchwala Rada Miejska, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 
rozpatrzenia uwag.  

W celu zagwarantowania transparentności procesu planistycznego zdecydowano o 
rozstrzygnięciu w tym zakresie w drodze odrębnej uchwały. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, 
opracowany w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr VI/42/2015 z dnia 23 
kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach 24 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do 
dnia 8 października 2017 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż jest ona niezgodna z ustaleniami 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prószków” przyjętego uchwałą nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 
2014 roku. Ponadto, jest ona sprzeczna z zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta we współpracy 
z Uniwersytetem Opolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



Projekt z dnia 11.10.2017r. 
UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Prószków 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.:  Dz. U. z 2017, poz. 1073 z 
późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków  

 
uchwala się, co następuje: 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków nie 
narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków 
przyjętego uchwałą nr III/13/ 2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku. 

 
§2 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, zwaną 
dalej  zmianą planu. 

2. Granicami obszaru objętego zmianą planu jest Miasto Prószków – zgodnie z granicami określonymi na 
załączniku nr 1. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu sporządzony na kopii urzędowych map 

zasadniczych i ewidencyjnych w skali 1: 2000; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

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

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

 
§ 3 

1. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne, stanowiące obowiązujące 
ustalenia:  
1) granice obszaru objętego zmianą planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające symbole literowe, określające 

przeznaczenia terenów i numery wyróżniające je spośród innych terenów: 
a) od 1MN do 101MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
b) od 1MN/U do 35MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem 

usług; 
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c) od 1MW do 23MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
d) od 1U do 17U – tereny zabudowy usługowej; 
e) od 1UP do 12UP – tereny usług publicznych; 
f) od 1US do 5US – tereny usług sportu i rekreacji; 
g) od 1UN do 6UN – tereny usług nauki; 
h) od 1P do 19P – tereny produkcji; 
i) od 1R do 47R – tereny rolnicze; 
j) od 1RU do 9RU – tereny obsługi produkcji rolnej i leśnej; 
k) od 1RM do 13RM – tereny zabudowy zagrodowej; 
l) od 1ZL do 7ZL – tereny lasów; 
m) od 1ZP do 7ZP – tereny zieleni urządzonej; 
n) od 1ZC do 2ZC – tereny cmentarzy; 
o) od 1WS do 12WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 
p) od 1KDG do 7KDG – tereny dróg publicznych – głównych; 
q) 1KDZ– teren drogi publicznej – zbiorczej; 
r) 1KDL – teren drogi publicznej – lokalnej; 
s) od 1KDD do 47KDD– tereny dróg publicznych – dojazdowych; 
t) od 1KDPj do 4KDPj – tereny ciągów pieszo-jezdnych; 
u) od 1KDPp do 3KDPp – tereny ciągów pieszych; 
v) od 1KDW do 25KDW – tereny dróg wewnętrznych; 
w) od 1KDg do 18KDg – tereny dróg transportu rolnego; 
x) od 1KS do 3KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej; 
y) 1K – teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków; 
z) od 1IT do 11IT – tereny infrastruktury technicznej; 

6) granice terenów zdrenowanych, 
7) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza; 
8) granice strefy ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 

miejscowości; 
9) granica strefy ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków; 
10) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków; 
11) obszary ochrony ekspozycji; 
12) granica strefy ochrony archeologicznej;  
13) granica strefy ochrony historycznie ukształtowanych układów zieleni; 
14) obszary przestrzeni publicznych; 
15) strefa ochronna od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu, nie będące ustaleniami zmiany planu 
posiadają charakter informacyjny. 

 
§4 

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia,  która nie może zostać przekroczona usytuowaniem 
żadnej ze ścian wszystkich budynków oraz wiat i altan, linia ta nie odnosi się do obiektów, 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które należy lokalizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi; dopuszcza się odstępstwa na następujących zasadach: 
a) przekroczenie nie więcej niż 1 m dla okapów i gzymsów, lecz nie dalej niż linia 

rozgraniczająca dany teren, 
b) przekroczenie nie więcej niż 2,0 m dla balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, daszków nad 

wejściem, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, 
2) obowiązująca linia zabudowy - linia, przy której należy sytuować ścianę budynku przeznaczenia 

podstawowego, dla pozostałych budynków oraz wiat i altan linia ta stanowi jednocześnie 
nieprzekraczalną linię zabudowy, linia ta nie odnosi się do obiektów, urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej, które należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza 
się odstępstwa na następujących zasadach: 
a) przekroczenie nie więcej niż 1 m dla okapów i gzymsów, lecz nie dalej niż linia 

rozgraniczająca dany teren, 



b) przekroczenie nie więcej niż 2,0 m dla balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, daszków nad 
wejściem, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, 

c) cofnięcie maksymalnie o 1,5m na długości 30% ściany budynku; 
3) powierzchnia zabudowy - powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych 

krawędzi budynku w stanie wykończonym na powierzchnię terenu, 
4) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu 

oraz obiektów z nim związanych, w przypadku ustalenia kilku przeznaczeń mogą one 
występować w dowolnych proporcjach lub każde samodzielnie, 

5) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, w przypadku ustalenia kilku przeznaczeń mogą one 
występować w dowolnych proporcjach lub każde samodzielnie, 

6) usługi  - funkcje terenów i obiektów służące prowadzeniu działalności gospodarczej oraz usługi 
publiczne, których wykonywanie nie  powoduje przekroczenia standardów środowiska 
określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska poza teren do którego inwestor ma 
tytuł prawny; 

7) usługi nieuciążliwe - usługi o charakterze lokalnym, nie zaliczające się do przedsięwzięć 
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów 
odrębnych). 

8) produkcja nieuciążliwa – produkcja nie powodująca emisji hałasu, emisji pyłów i gazów,  
promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia wody oraz gleby ponad standardy 
określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska dla poszczególnych funkcji terenów 
poza teren do którego inwestor ma tytuł prawny. 
 

 
 

§ 5 
Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
dopuszcza się roboty budowlane wykonywane na istniejących obiektach budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz ustaleniami szczegółowymi uchwały. 

 
§ 6 

Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi: 
a) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN – jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MN/U – jak dla 

terenów mieszkaniowo-usługowych; 
c) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MW – jak dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 
d) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami RM – jak dla terenów 

zabudowy zagrodowej, 
e) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2UP – jak dla terenów 

domów opieki społecznej,  
f) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 4UP, 5UP, 12UP, UN 

– jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży,  

g) dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami US – jak dla terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 

2) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego); 

3) działalność realizująca ustalenia zmiany planu nie może powodować uciążliwości oraz 
przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, przy czym 
nie dotyczy to już istniejących inwestycji; 



4) obowiązuje ochrona istniejących zadrzewień zgodnie z przepisami odrębnymi; 
5) wzdłuż górnej krawędzi skarp urządzeń melioracji wodnych (rowów melioracyjnych) 

oraz od zbiorników wodnych, należy pozostawić wolny od wszelkiej zabudowy 
kubaturowej pas terenu o szerokości min. 4 m (po obu stronach rowu), niezbędny dla 
wykonywania prac konserwacyjnych; 

6) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do 
gruntu oraz wód powierzchniowych. 

 
§ 7 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1. Uwzględnia się ochronę następujących zabytków nieruchomych, wpisanych do 

rejestru zabytków, oznaczonych na rysunku zmiany planu jako obiekty wpisane do 
rejestru zabytków dla których obowiązują przepisy odrębne: 
1) kościół p. w. Św. Jerzego - wpis do rejestru zabytków pod numerem 113/54 z dn. 

12.07.1954 r., 
2) Plebania - wpis do rejestru zabytków pod numerem 1806/66 z dn. 15.10.1966 r., 
3) Zamek (obecnie Dom Pomocy Społecznej) - wpis do rejestru zabytków pod 

numerem 114/54 z dn. 12.07.1954 r., 
4) Park - wpis do rejestru zabytków pod numerem 82/83 z dn. 15.09.1983 r., 
5) Dom, ul. Korfantego 1 - wpis do rejestru zabytków pod numerem 1807/66 z dn. 

15.10.1966 r., 
6) Dom, ul. Zawadzkiego 36 - wpis do rejestru zabytków pod numerem 1968/72 z dn. 

17.11.1972 r., 
7) Dawny zajazd, ul. Opolska 9 - wpis do rejestru zabytków pod numerem 2097/84 z 

dn. 28.09.1984 r., 
8) Park – arboretum - wpis do rejestru zabytków pod numerem 81/83 z dn. 

15.09.1983 r. 
2. Określa się ochronę zabytków nieruchomych objętych ochroną konserwatorską, 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu jako obiekty 
wpisane do ewidencji zabytków. 
1) wykaz zabytków nieruchomych objętych ochroną konserwatorską: 

a) kościół ewangelicki – ul. Daszyńskiego 2, 
b) dawna plebania – ośrodek zdrowia – ul. Daszyńskiego 2, 
c) Kapliczka przy moście – obecna ul. Młyńska, 
d) Pozostałości fortyfikacji zamkowych - ul. Młyńska, 
e) Spichlerz folwarczny – ul. Daszyńskiego naprzeciwko nr 10, 
f) Budynek mieszkalno-gospodarczy – ul. Korfantego 2, 
g) Dom mieszkalny – ul. Opolska 1, 
h) Dom mieszkalny – ul. Opolska 2, 
i) Dom mieszkalny – ul. Opolska 4, 
j) Gospoda, ob. Magazyn – ul. Opolska 6, 
k) Budynek Nadleśnictwa – ul. Opolska 11, 
l) Dom mieszkalny – ul. Opolska 26, 
m) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 1, 
n) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 13, 
o) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 15, 
p) Dom i poczta – Plac Zawadzkiego 16, 
q) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 26, 
r) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 27, 
s) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 28, 
t) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 29, 
u) Dom mieszkalny – Plac Zawadzkiego 35, 
v) Dawny browar – ul. Zamkowa 2, 



w) Dom mieszkalny – ul. Zamkowa 4, 
x) Dom mieszkalny – ul. Zamkowa 5, 
y) Budynek Technikum Ogrodniczego – ul. Pomologia 1, 
z) Internat Technikum Ogrodniczego – ul. Pomologia 2, 
aa) Internat Technikum Ogrodniczego – ul. Pomologia 3, 
bb) Budynek mieszkalny - ul. Pomologia 6, 
cc) Budynek-stróżówka - ul. Pomologia 6, 
dd) Budynek mieszkalny – Pomologia, 
ee) Dwie bramki w Zespole Technikum Ogrodniczego – ul. Pomologia 2, 
ff) Ozdobna bramka – ul. Osiedle 1 (koło masarni); 

2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1 obowiązują następujące ustalenia: 
a) należy zachować lub odtworzyć bryłę obiektów, gabaryty obiektu, z 

zastrzeżeniem lit. b, 
b) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób 

niepełnosprawnych, w tym budowę ramp, poszerzenie otworów wejściowych 
oraz montaż elewatorów windowych, 

c) dopuszcza się adaptację  z możliwością modernizacji, przebudowy i rozbudowy 
tylnich elewacji. 

3. Wyznacza się strefę ochrony historycznie ukształtowanych układów 
przestrzennych miejscowości, w obrębie której obowiązują ustalenia: 
1) nakaz zachowania historycznego układu przestrzennego (rozplanowanie ulic, 

placów, historycznej zieleni), oraz historyczne nawierzchnie ulic, placów i 
chodników; 

2) obowiązek konserwacji zachowanych elementów układu przestrzennego, 
poszczególnych obiektów o wartościach zabytkowych, które należy poddać 
restauracji z dostosowaniem obecnej i projektowanej funkcji do wartości obiektu;  

3) napowierzchniowe elementy infrastruktury technicznej należy projektować w 
sposób uwzględniający zachowanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę 
historycznego krajobrazu kulturowego. 

4. Wyznacza się strefę historycznie ukształtowanych układów zieleni, w obrębie której 
należy zachować: 
1)  historyczne granice założeń cmentarnych; 
2) rozplanowanie dróg, alejek i kwater cmentarnych; 
3) kompozycję i skład gatunkowego zieleni, w tym zachowanego starodrzewu; 
4) historyczną zabudowę; 
5) małą architekturę: ogrodzenia, bramy, historyczne nagrobki, itp. 

5. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru 
zabytków,  w granicach której obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 
2) zakaz zmian układu komunikacyjnego w odniesieniu do historycznego układu; 
3) zakaz lokalizacji nowych miejsc parkingowych. 

6. Wyznacza się obszary ochrony ekspozycji (wskazane w ustaleniach szczegółowych 
oraz na rysunku planu), dla których obowiązuje zakaz lokalizacji dominant 
przestrzennych, konstrukcji wieżowych oraz obiektów przysłaniających widok lub 
stanowiących konkurencję przestrzenną dla wskazanych terenów. 

7. Wyznacza się strefę ochrony archeologicznej, w obrębie której obowiązują ustalenia: z 
uwagi na domniemanie zawartości reliktów archeologicznych (w sąsiedztwie 
nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych, oraz w obszarze wsi o 
metryce średniowiecznej), dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane 
jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8. Uwzględnia się lokalizację następujących stanowisk archeologicznych, w obrębie 
których zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy prowadzić 
zgodnie z przepisami odrębnymi: 
1) o ustalonej lokalizacji: 



a) nr 18 91-36/38 AZP, 
b) nr 19 91-36/34 AZP, 
c) nr 20 91-36/35 AZP, 
d) nr 21 91-36/36 AZP, 

2) o nieustalonej lokalizacji: 
a) nr 1 92-36/40 AZP, 
b) nr 2 91-36/37 AZP, 
c) nr 3 91-36/39 AZP, 
d) nr 4 91-36/40 AZP, 
e) nr 5 91-36/41 AZP, 
f) nr 6 91-36/42 AZP, 
g) nr 7 91-36/43 AZP, 
h) nr 8 91-36/32 AZP, 
i) nr 9 91-36/45 AZP, 
j) nr 10 91-36/38 AZP, 
k) nr 11 91-36/44 AZP, 
l) nr 12 91-36/46 AZP, 
m) nr 13 91-36/47 AZP, 
n) nr 14 91-36/48 AZP, 
o) nr 15 91-36/49 AZP, 
p) nr 16 91-36/50 AZP, 
q) nr 17 91-36/51 AZP. 

3) W przypadku dokonania niespodziewanych odkryć archeologicznych podczas 
wykonywania prac ziemnych należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

  

§8 
1. Wyznacza się granice obszaru przestrzeni publicznej – zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany 

planu – w obrębie której obowiązują następujące ustalenia: 
1) obowiązuje kompleksowe zagospodarowanie terenów, poprzez zastosowanie jednolitej koncepcji 

oświetlenia, wykorzystanie wysokiej jakości materiałów nawierzchni, urządzenie zielenią 
towarzyszącą oraz obiektami małej architektury podnoszącymi walory estetyczne i użytkowe 
terenów, 

2) obowiązuje lokalizacja zabudowy charakteryzującej się wysokim standardem rozwiązań 
architektonicznych oraz zastosowanych materiałów wykończeniowych, 

3) sieci należy lokalizować jako podziemne. 
2. Dodatkowo wyznacza się następujące tereny, posiadające cechy funkcjonalno - przestrzenne 

charakterystyczne dla przestrzeni publicznej, oznaczone symbolami: 
a) od 1KDG do 7KDG – tereny dróg publicznych – głównych; 
b) 1KDZ - teren drogi publicznej – zbiorczej; 
c) 1KDL – teren drogi publicznej – lokalnej; 
d) od 1KDD do 47KDD– tereny dróg publicznych – dojazdowych; 
e) od 1KDPj do 4KDPj – tereny ciągów pieszo-jezdnych; 
f) 1KDPp – teren ciągu pieszego; 
g) od 1ZP do 7ZP – tereny zieleni urządzonej; 
h) od 1ZC do 2ZC – tereny cmentarzy; 
i) oznaczony symbolem 8U – teren usług, dla którego obowiązują ustalenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, 2, 3. 
3. Uwzględnia się: 

1) granice obszaru  zdegradowanego,  
2) obszary rewitalizacji. 

§9 
Ustala się zasady kształtowania zabudowy: 
1) w przypadku braku obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy na rysunku zmiany 

planu w zakresie lokalizacji budynków w stosunku do granicy działki budowlanej 
obowiązują przepisy odrębne, 



2) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działek budowlanych,  
3) dla budynków i obiektów infrastruktury technicznej i infrastruktury drogowej nie określa się 

ustaleń w  zakresie: 
a) linii zabudowy, 
b) intensywności zabudowy, 
c) wysokości zabudowy, 
d) udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

4) Ustala się obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz w 
odległości: 

a) Minimum 8m od terenów 34KDD, 20KDW, 
b) 0m od terenów 17KDD, 1KDPp, 2KDPp, 

5) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz 
w odległości: 

a) Od 0m do 10m od terenu 1KDG, 
b) Od 2m do 8m od terenu 1KDZ, 
c) 6m od terenu 1KDL, 
d) Od 0m do 11m od terenów KDD, 
e) Od 4m do 15m od terenów KDW, 
f) Od 0m do 6m od terenów KDPj, 
g) Od 0m do 4m od terenów KDPp. 

6) ustalenia szczegółowe określające minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie dotyczą działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej, 
komunikacji oraz służące poprawie zagospodarowania działek sąsiednich. Wówczas należy 
dostosować wielkość działek odpowiednio. 

 

§ 10 

Określa się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, w 
tym granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów: 
1. Uwzględnia się lokalizację wszystkich terenów w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” utworzonego z dniem 26 maja 1988 r., uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr XXIV/193/88, w granicach którego wszelka 
działalność musi być zgodna z uchwałą Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. 
Województwa Opolskiego z 2016, poz. 2017), w granicach którego obowiązują przepisy 
odrębne; 

2. Uwzględnia się lokalizację pomników przyrody: 
1) buk zwyczajny (Fagus sylvatica) nr rej. 268 zlokalizowany na dz. nr 1122/16 – objęty 

ochroną na postawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dn. 
26.10.2005 r., 

2) platan klonolistny (Platanus hispanica) – zlokalizowany na dz. nr 997 - objęty ochroną na 
podstawie uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dn. 26.09.2013 r. 

3. Obszary objęte zmianą planu położone są na obszarze jednostki planistycznej 
gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Prószkowski 
Potok o kodzie PLRW60001711969, na której obowiązują działania określone w planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z przepisami odrębnymi, a 
zagospodarowanie terenu nie może pogorszyć stanu wód lub uniemożliwić osiągnięcie celu 
środowiskowego zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej; 

4. Obszary objęte zmianą planu położone są w granicach głównego zbiornika wód 
podziemnych:  

1) GZWP nr 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie" (obszar wysokiej ochrony) – cały 
obszar planu, 



2) GZWP nr 336 „Niecka Opolska” – w granicach określonych na rysunku planu, 
3) GZWP nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie”- w granicach określonych na rysunku 

planu, 
dla których wszelkie przedsięwzięcia na obszarze objętym zmianą planu powinny spełniać 
wymagania przepisów szczególnych i odrębnych z zakresu ochrony środowiska, w tym 
szczególnie z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej. 

 
§ 11 

Określa się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

1) dokonywanie podziałów i scaleń nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi gospodarki nieruchomościami; 

2) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, dostosowując wielkość tych działek do gabarytów i parametrów technicznych tych 
urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dla terenów  MN, KS określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości: 
a) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki dla zabudowy wolnostojącej: 

20m, 
b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki dla zabudowy wolnostojącej: 600m2, 
c) ustala się kąt położenia granic nowowydzielanych działek  w stosunku do pasa 

drogowego pomiędzy 80o  a 100o; 
4) dla terenów  MN/U, MW, UN określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i 

podziału nieruchomości: 
a) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki dla zabudowy wolnostojącej: 

20m, 
b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki dla zabudowy wolnostojącej: 800m2, 
c) ustala się kąt położenia granic nowowydzielanych działek  w stosunku do pasa 

drogowego pomiędzy 80o  a 100o; 
5) dla terenów  U, P określa się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości: 
a) minimalna szerokość frontu nowowydzielanej działki: 20m, 
b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki: 2000m2, 
c) ustala się kąt położenia granic nowowydzielanych działek budowlanych w stosunku do 

pasa drogowego pomiędzy 80o  a 100o; 
6) dla terenów UP, UN, US, ZC, ZP, K, IT nie określa się parametrów działek uzyskiwanych w 

wyniku scalania i podziału nieruchomości – każdy z tych terenów obejmuje pojedynczą działkę; 
7) dla terenu RM, RU, R, ZL, WS nie określa się parametrów działek uzyskiwanych w wyniku 

scalania i podziału nieruchomości – w tym zakresie obowiązują przepisy odrębne. 
 

§ 12 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy: 
1. na terenach oznaczonych symbolami  od 2ZP do 7ZP, 1ZC, 2ZC oraz od 1KS do 2KS ustala się zakaz 

lokalizacji zabudowy kubaturowej; 
2. na terenach oznaczonych symbolami 1RU, 1RM, 1P, 2P, 3P, 8P, 10P,  12P, 3R, 9R, 17R, 23R, 25R, 26R, 

46R 47R obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń Wielki – Wielopole, o której mowa w §13 ust. 2 pkt 4. 

 

§ 13 

1. Ustala się następujące, ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 



1) należy sytuować w liniach rozgraniczających dróg na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych,  

2) dopuszcza się lokalizację naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, wolnostojących lub 
jako obiekty wbudowane w budynki, 

3) należy zapewnić swobodny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, 
4) dopuszcza się wykonywanie robót budowlanych na istniejących obiektach i urządzeniach 

infrastruktury technicznej. 
5) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
6) na terenach oznaczonych symbolami 1UN, 3UN, 5UN, od 1P do 4P, 8P, od 10P do 15P, 19P, od 

1RU do 3RU, od 6RU do 8RU dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących do 
produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW. Granice tych 
terenów stanowią jednocześnie granice stref ochronnych od terenów, na których rozmieszczone 
będą urządzenia wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
100 kW. 

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej, 
2) dopuszcza się lokalizację niewskazanych na rysunku zmiany planu stacji transformatorowych 

SN/nN wnętrzowych i napowietrznych wraz z liniami średniego i niskiego napięcia,  
3) dopuszcza się lokalizowanie instalacji służących produkcji energii i/lub ciepła na dachach 

budynków oraz na ziemi o mocy poniżej 100 kW służących obsłudze danej inwestycji, 
4) utrzymuje się lokalizację istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 

400 kV relacji Dobrzeń - Wielopole, Dobrzeń-Albrechtice z dopuszczeniem jej przebudowy wzdłuż 
istniejącej trasy, z zachowaniem jej napowietrznego charakteru. Wzdłuż linii ustala się strefę 
ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycznej o szerokości 60m (po 30m od osi linii) w 
granicach której obowiązują ustalenia: 
a) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, 
b) zakaz lokalizacji terenów  z przeznaczeniem na stały lub czasowy pobyt ludzi; 

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 
1) zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez wodociąg miejski, 
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczych z indywidualnych ujęć wody. 

4. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków – zgodnie z przepisami odrębnymi.  
5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 
6. Ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów stałych – zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 
7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło: 

1) obiekty w obszarze objętym zmianą planu zaopatrywane będą z indywidualnych lub 
grupowego źródła zaopatrzenia w ciepło; 

2) dopuszcza się lokalizację instalacji słonecznych zlokalizowanych na dachach budynków 
lub wolnostojących służących pozyskaniu ciepłej wody i/lub pozyskiwaniu energii, przy 
czym ich moc nie może przekroczyć 100kW, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6; kolorystyka 
zastosowanych paneli może być dowolna, nie musi być taka jak pokrycie dachu, 

3) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub olejowe należy lokalizować na terenie 
własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:  
1) dopuszcza się budowę sieci gazowej w sposób nie kolidujący z istniejącą zabudową, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych 

lokalizowanych na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9. Ustala się następujące zasady rozwoju sieci telekomunikacyjnej - dopuszcza się lokalizacje inwestycji 

celu publicznego z zakresu łączności publicznej – zgodnie z przepisami odrębnymi. 
10. Na terenach zdrenowanych oznaczonych na rysunku planu ustala się obowiązek przebudowy i 

remontów systemów drenarskich zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§14 
Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  



1) ustala się układ komunikacyjny obszaru, na który składają się drogi, których klasyfikację, 
kategorie oraz minimalne szerokości w liniach rozgraniczających  określają przepisy 
szczegółowe uchwały; 

2) w ramach wyznaczonych miejsc postojowych należy zapewnić miejsca przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

 

§ 15 

Nie ustala się sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania. 

 
§ 16 

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, MW, U, P, RU, RM: 30%, 
2) dla terenów oznaczonych symbolami: UP, US, UN, R, ZL, ZP, ZC,WS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDPj, 

KDPp, KDW, KDg, KS, K, IT: 0,1%. 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 
 

§ 17 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami od 1MN do 101MN, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych, 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe i gospodarcze, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe), 
d) obiekty małej architektury, 
e) zieleń, 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) lokalizację zabudowy w układzie wolnostojącym dla terenów oznaczonych symbolami: 

od 1MN do 8MN, 12MN, od 14MN do 17MN, od 24MN do 29MN, od 35MN do 50MN, 
62MN, od 64MN do 71MN, od 73MN do 76MN, 78MN, 80MN, 81MN, 83MN, od 85MN 
do 90MN, od 92MN do 96MN, 99MN, 101MN; 

2) lokalizację zabudowy w układzie wolnostojącym i/lub bliźniaczym dla terenów 
oznaczonych symbolami: 9MN, 10MN, 11MN, 13MN, od 18MN do 23MN, od 30MN do 
34MN, od 51MN do 61MN, 63MN, 72MN, 77MN, 79MN, 82MN, 84MN, 91MN, od 
97MN do 98MN, 100MN; 

3) dla zabudowy w układzie wolnostojącym: 
a) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40%, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6 
c) intensywność zabudowy: 

− minimalna: 0,1, 
− maksymalna: 0,6, 

d) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 600m2; 
4) dla zabudowy w układzie bliźniaczym: 

a) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30%, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,7 
c) intensywność zabudowy: 

− minimalna: 0,4, 



− maksymalna: 0,7, 
d) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 400m2; 

5) w zakresie kształtowania dachów obowiązują następujące ustalenia (z dopuszczeniem 
lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachów): 
a) dla budynków mieszkalnych: 

- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci 300 - 450, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, czerwonym, 
brązowym, szarym, czarnym, 

- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne 
pokrycie, 

b) dla budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) ustala się dowolny kąt 
nachylenia i pokrycia dachu, 

6) wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych 
oraz 12 m; 

7) wysokość budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może 
przekroczyć 6m; 

8) minimalną ilość miejsc postojowych (w tym miejsca w garażach): 1 na 1 lokal mieszkalny, 
9)  linie zabudowy: 

a) nieprzekraczalne w odległości - zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu, 
b) obowiązujące – 8m od linii rozgraniczającej. 

3. Na terenach znaczonych symbolami 36MN, 39MN, 40MN, 41MN, obowiązują ograniczenia 
wynikające z położenia w obrębie 50 metrowej strefy ochronnej od cmentarza, w granicach 
której ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów gastronomicznych oraz 
zakładów produkujących lub przechowujących żywność. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami: 19MN, 20MN, od 23MN do 28MN, od 34MN do 
44MN, od 46MN do 51MN, od 53MN do 61MN, od 64MN do 76MN, od 84MN do 87MN, 
100MN,   obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie 
ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w 
strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7  ust. 7. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami: od 14MN do17MN obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru 
zabytków, o której mowa w §7 ust. 5. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami: 25MN, 27 MN obowiązują ograniczenia wynikające z 
wyznaczenia obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: od 14MN do 17MN, 30MN, 33MN obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa 
w §8 ust. 3 pkt 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami: od 14MN do 16MN, 30MN obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami od 1MN do 15MN, od 17MN do 30MN, od 46MN do 
101MN obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust 1. 

10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 18 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług, 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od 1MN/U do 35MN/U, dla których 
obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe: 



a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych w układzie 
wolnostojącym, 

b) usługi nieuciążliwe (zlokalizowane jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz wolnostojące); 

2) uzupełniające: 
a) obiekty garażowe i gospodarcze, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe), 
d) obiekty małej architektury, 
e) zieleń, 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40%, 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6 
3) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,1, 
- maksymalna: 0,6, 

4) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 800m2, 
5) w zakresie kształtowania dachów obowiązują następujące ustalenia (z dopuszczeniem 

lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachów): 
a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 

- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci 300 - 450, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, czerwonym, 
brązowym, szarym, czarnym, 

- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne 
pokrycie, 

b) dla budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan)  ustala się dowolny kąt 
nachylenia i pokrycia dachu, 

6) wysokość budynku mieszkalnego lub usługowego nie może przekroczyć trzech 
kondygnacji nadziemnych oraz 12 m; 

7) wysokość budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może 
przekroczyć 6m; 

8) minimalną ilość miejsc postojowych (w przypadku realizacji na danym  terenie dwóch 
różnych funkcji, liczbę minimalnej ilości miejsc postojowych należy zsumować), w tym 
miejsca w garażach: 
a) 1 na 1 lokal mieszkalny,  
b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług, 

9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu. 

3. Na terenach oznaczonych symbolami (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) 6MN/U, 
7MN/U, 8MN/U, obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie 50 metrowej 
strefy ochronnej od cmentarza, w granicach której ustala się zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych, obiektów gastronomicznych oraz zakładów produkujących lub 
przechowujących żywność;. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami: od 5MN/U do 9MN/U, od 11MN/U do 18MN/U, od 
20MN/U do 23MN/U, 32MN/U, 33MN/U (w granicach określonych na rysunku planu) 
obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie 
ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w 
strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7  ust. 7. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami: 34 MN/U obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków, o 
której mowa w §7 ust. 5. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 21MN/U, 34MN/U obowiązują ograniczenia wynikające 
z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 



7. Na terenach oznaczonych symbolami: 2MN/U, 3MN/U, 34MN/U,  obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 
pkt 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, od 10MN/U do 28MN/U oraz od 32MN/U 
do 35MN/U obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust 1. 

9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 19 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 
zmiany planu symbolami od 1MW do 23MW, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) usługi na terenach 2MW, od 4MW do 6MW, od 9MW do 11MW, 19MW, 20MW, 
c) infrastruktura badawczo-rozwojowa na potrzeby funkcjonowania centrum badawczo-

szkoleniowego na terenie 2MW, 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi na terenie 11MW, 
b) usługi wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego, 
c) usługi i urządzenia terenowe sportu i rekreacji, 
d) obiekty gospodarcze i garażowe, 
e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
f) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi), 
g) zieleń, 
h) obiekty małej architektury. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) na terenach oznaczonych symbolami 2MW, od 4MW do 6MW oraz od 9MW do 12MW: 

a) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 
15 m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,95 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,8, 
- maksymalna: 4,0, 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 5%; 
e) minimalną ilość miejsc postojowych: 1 na 1 lokal mieszkalny, 

2) na terenach oznaczonych symbolami 1MW, 3MW, 7MW, 8MW, od 13MW do17MW, od 
19MW do  22MW: wysokość budynków nie może przekroczyć trzech kondygnacji 
nadziemnych oraz 12 m; 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6 
b) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,4, 
- maksymalna: 2,4, 

c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40%, 
d) minimalną ilość miejsc postojowych (w przypadku realizacji na danym  terenie dwóch 

różnych funkcji, liczbę minimalnej ilości miejsc postojowych należy zsumować): 
a) 1,5 na 1 lokal mieszkalny,  
b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług, 

3) na terenie oznaczonym symbolem 18MW: 



a) wysokość budynków nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 
m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,4, 
- maksymalna: 4, 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30%, 
e) minimalną ilość miejsc postojowych (w przypadku realizacji na danym  terenie dwóch 

różnych funkcji, liczbę minimalnej ilości miejsc postojowych należy zsumować): 
c) 1 na 1 lokal mieszkalny,  
d) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług, 

4) na terenie oznaczonym symbolem 23MW: 
a) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 

15 m; 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,4, 
- maksymalna: 2,4, 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40%, 
e) minimalną ilość miejsc postojowych (w przypadku realizacji na danym  terenie dwóch 

różnych funkcji, liczbę minimalnej ilości miejsc postojowych należy zsumować): 
- 1 na 1 lokal mieszkalny,  
- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług, 

f) W zakresie kształtowania dachów:  
- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o 

kącie nachylenia połaci 300 - 500, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, 
czerwonym, brązowym, szarym, czarnym, 

- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne 
pokrycie, 

5) w zakresie kształtowania dachów (z dopuszczeniem lukarn i innych elementów 
wzbogacających formę dachów)na terenach oznaczonych symbolami od 1MW do 22MW: 
a) dla budynków mieszkalnych i usługowych: 

- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci 300 - 450, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, 
czerwonym, brązowym, szarym, czarnym, 

- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne 
pokrycie, 

b) dla budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) ustala się dowolny 
kąt nachylenia i pokrycia dachu, 

6) wysokość budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może 
przekroczyć 6m; 

7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu. 

8) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1500m2, 
3. Na terenach oznaczonych symbolami 2MW, 6MW, 7MN, 9MW obowiązują ograniczenia 

wynikające z lokalizacji zabytków  nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, o 
których mowa w §7 ust 1. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 5MW, 6MW, 9MW, 10MW, 18MW obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji 
zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  

5. Na terenie oznaczonym symbolem: 2MW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków, o której mowa w 
§7 ust. 5. 



6. Na terenach oznaczonych symbolami: od 4MW do 14MW, od 16MW do 21MW obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych 
układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony 
archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: od 5MW do 7MW, 9MW obowiązują ograniczenia 
wynikające z wyznaczenia obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami od 5MW do 10MW, 12MW, 13MW obowiązują 
ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 
1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: 2MW, 3MW, od 5MW do 13MW, 18MW obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa 
w §8 ust. 3 pkt 1. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami: 2MW, 3MW, od 5MW do 7MW, od 9MW do 13MW, 
18MW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym 
mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

11. Na terenach oznaczonych symbolami 1MW, od 3MW do 6MW, 13MW, od 16MW do 23MW 
obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust 1. 

12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 20 

1. Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od 
1U do 17U, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) dla terenów od 3U do 17U - usługi z wyłączeniem stacji paliw, 
b) dla terenu 1U, 2U – usługi, w tym stacja paliw, 

2) uzupełniające: 
a) dla terenów: 11U, 13U, 14U, 15U – mieszkania, 
b) obiekty gospodarcze i garażowe, 
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi), 
e) zieleń, 
f) obiekty małej architektury. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,8, 
b) maksymalna: 4,0. 

2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8 
4) w zakresie kształtowania dachów (z dopuszczeniem lukarn i innych elementów 

wzbogacających formę dachów): 
a) dla budynków usługowych: 

- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci 200 - 450, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, 
czerwonym, brązowym, szarym, czarnym, 

- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne 
pokrycie, 



b) dla budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) ustala się dowolny 
kąt nachylenia i pokrycia dachu, 

5) wysokość budynków usługowych nie może przekroczyć: 
a) na terenach: 4U, 6U, 11U, 13U, 15U, 16U, 17U trzech kondygnacji nadziemnych oraz 

12m, 
b) na terenach: od 1U do 3U, 5U, od 7U do 10U, 12U, 14U: czterech kondygnacji 

nadziemnych oraz 15 m; 
6) wysokość budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może 

przekroczyć 6m; 
7) minimalną ilość miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 

powierzchni usług, 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 600m2, 

3. Na terenach oznaczonych symbolami (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) 6U, 17U 
obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w obrębie 50 metrowej strefy ochronnej od 
cmentarza, w granicach której ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów 
gastronomicznych oraz zakładów produkujących lub przechowujących żywność;. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami: od 4U do 14U, 17U obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów 
przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony 
archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem: 12U obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami 4U, 5U, 7U obowiązują ustalenia wynikające z 
wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

7. Na terenie oznaczonym symbolem 8U obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia 
przestrzeni o cechach przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

8. Na terenie oznaczonym symbolem 4U obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: 2U, 4U, 5U, od 7U do 10U obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 
pkt 1. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami: 5U, 7U, 8U obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

11. Na terenach oznaczonych symbolami: 1U, 4U, od 12U do 16U obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
o którym mowa w §10 ust 1. 

12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych lub wewnętrznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 21 

1. Ustala się tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od 
1UP do 12UP, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe: usługi publiczne 
2) uzupełniające: 

a) usługi sportu i rekreacji, 
b) na terenach oznaczonych symbolami: 2UP, 6UP, 7UP, 9UP - mieszkania, 
c) obiekty gospodarcze i garażowe, 
d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi), 



f) zieleń, 
g) obiekty małej architektury. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) Dla terenów oznaczonych symbolami 5UP, 6UP, 10UP: 

a) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 
15 m; 

b) intensywność zabudowy: 
- minimalna: 0,8, 
- maksymalna: 4,0. 

c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%; 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8 
e) w zakresie kształtowania dachów (z dopuszczeniem lukarn i innych elementów 

wzbogacających formę dachów): 
- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o 

kącie nachylenia połaci 200 - 450, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, 
czerwonym, brązowym, szarym, czarnym, 

- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne 
pokrycie, 

f) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 2 pracowników, 
2) Dla terenów oznaczonych symbolami 4UP, 12UP: 

a) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 
15 m; 

b) intensywność zabudowy: 
- minimalna: 0,8, 
- maksymalna: 4,0. 

c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%; 
d) w zakresie kształtowania dachów (z dopuszczeniem lukarn i innych elementów 

wzbogacających formę dachów): dopuszcza się dowolną geometrię i pokrycie, 
e) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 2 pracowników, 

3) Dla terenów oznaczonych symbolami 1UP, 7UP: 
a) wysokość budynków nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 

m; 
b) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,8, 
- maksymalna: 4,0. 

c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30%; 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,7 
e) w zakresie kształtowania dachów (z dopuszczeniem lukarn i innych elementów 

wzbogacających formę dachów): dachy o symetrycznie nachylonych połaciach 
dwuspadowe i/lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 200 - 450, w  
dopuszczalnych kolorach: ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, czarnym; 

f) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 30 m2 powierzchni użytkowej, 
4) Dla terenu oznaczonego symbolem 2UP: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) wysokość budynków nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 

m; 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,8, 
- maksymalna: 4,0. 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%; 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8 
f) w zakresie kształtowania dachów (z dopuszczeniem lukarn i innych elementów 

wzbogacających formę dachów): dachy o symetrycznie nachylonych połaciach 



dwuspadowe i/lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci 200 - 450, w  
dopuszczalnych kolorach: ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym, czarnym; 

g) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 2 pracowników, 
5) Dla terenu oznaczonego symbolem 3UP, 8UP: 

a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) wysokość budynków nie może przekroczyć 25 m; 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,8, 
- maksymalna: 4,0. 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30%; 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,7 
f) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
g) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 

6) Dla terenu oznaczonego symbolem 9UP, 11UP: 
a) wysokość budynków nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych oraz 12 

m; 
b) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,8, 
- maksymalna: 3,0. 

c) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 30%; 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,7 
e) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 

7) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

3. Na terenach oznaczonych symbolami 2UP, 3UP obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji zabytków  nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w §7 
ust 1. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem: 2UP, 12UP obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków, o 
której mowa w §7 ust. 5. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami: 2UP, 3UP obowiązują ograniczenia wynikające z 
wyznaczenia obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami: od 1UP do 11UP obowiązują ograniczenia wynikające 
z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 
miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której 
mowa  w §7 ust. 7. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: 2UP, 3UP, 9UP, 12UP obowiązują ustalenia 
wynikające z wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami: 2UP, 3UP, 5UP, 7UP, 12UP obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 
pkt 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: 2UP, 3UP, 5UP, 7UP, 12UP obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami: 1UP, 2UP, od 5UP do 10UP, 12UP  obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust 1. 

11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 22 



1. Ustala się tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 
od 1US do 5US, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) terenowe urządzenia sportu i rekreacji: stadiony, boiska, place sportowe, place zabaw, 
dodatkowo na terenie 5US służące rekreacji wodnej, 

b) na terenach od 3US do 4US kryte obiekty sportu i rekreacji: hale sportowe jedno- i 
wielofunkcyjne, 

2) uzupełniające: 
a) usługi handlu i gastronomii, 
b) obiekty towarzyszące (m.in. toalety, szatnie), 
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi), 
e) zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) dla krytych obiektów sportu i rekreacji: 

a) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 
15 m, 

b) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 1,0, 
- maksymalna: 3,6, 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 10%; 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,9 

2) dla obiektów towarzyszących i usług: 
a) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 

15 m, 
b) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
c) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 0,01, 
- maksymalna: 0,10, 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%; 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8 

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu, 

4) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 5 użytkowników, 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 2US obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 

zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  
4. Na terenie oznaczonym symbolem 3US obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 

strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o 
której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7.  

5. Na terenie oznaczonym symbolem 1US obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków, o której mowa w 
§7 ust. 5. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami: 1US, 2US obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: 1US, 2US obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

8. Na terenie oznaczonym symbolem 1US, 2US obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami 1US, 2US, 4US, 5US obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
o którym mowa w §10 ust 1. 

10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 



1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 23 

1. Ustala się tereny usług nauki, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od 1UN do 
6UN, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) usługi nauki i szkolnictwa wyższego, usługi szkoleniowe, usługi kultury (w tym 
wystawiennictwo), usługi oświaty, administracji, obiekty i urządzenia badawczo-rozwojowe, 

b) na terenie 3UN – mieszkania towarzyszące, 
2) uzupełniające: 

a) na terenie 3UN – lokalizacja obiektów i urządzeń służących do produkcji energii z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (oraz mniejszej) w formie pomp 
ciepła, 

b) na terenie 1UN oraz 5UN: 
- lokalizacja obiektów i urządzeń służących do produkcji energii z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW (oraz mniejszej) w dowolnej formie z wyłączeniem 
wiatraków,  

- uprawa roślin dla pozyskania biomasy dla celów energetycznych, 
c) usługi turystyki, 
d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi), 
f) zieleń. 

2. Granice stref ochronnych terenów, na których dopuszczona jest lokalizacja obiektów i 
urządzeń służących do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100kW (oraz mniejszej) zamykają się w granicach poszczególnych terenów. 

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 15 

m, 
2) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
3) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,05 
b) maksymalna: 1 

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40%, 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,6 
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku zmiany planu. 
7) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 4 użytkowników, 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 3UN obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  

5. Na terenach oznaczonych symbolami 3UN, 4UN, 5UN obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w  
strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków, o której mowa w 
§7 ust. 5. 

6. Na wszystkich terenach obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru przestrzeni 
publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: od 1UN do 6UN obowiązują ograniczenia wynikające 
z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami: od 1UN do 5UN obowiązują ograniczenia wynikające 
z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 



9. Na terenach oznaczonych symbolami od 1UN do 5UN obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym 
mowa w §10 ust 1. 

10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 24 

1. Ustala się tereny produkcji, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami od 1P do 19P, 
dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) na terenach: 1P, 2P, 4P, od 8P do 15P, 19P: produkcja, centra logistyczne, obiekty handlu 
hurtowego, w tym lokalizacja obiektów i urządzeń służących do produkcji energii z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (oraz mniejszej) w formie: paneli 
fotowoltaicznych, biogazowni, upraw roślin dla pozyskania biomasy dla celów 
energetycznych, pomp ciepła,  

b) na terenie 3P:  produkcja, w tym lokalizacja obiektów i urządzeń służących do produkcji 
energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (oraz mniejszej) w 
formie paneli fotowoltaicznych, 

c) na terenach: 5P, 6P, 7P, 16P, 17P, 18P: produkcja nieuciążliwa, 
d) składy, magazyny,  
e) usługi,  

2) uzupełniające: 
a) na terenach 5P, 6P, 7P, 9P, 16P, 17P: mieszkania dla właścicieli, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) obiekty gospodarcze i garażowe, 
d) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, parkingi, miejsca postojowe), 
e) zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu oznaczonego symbolem od 1P do 4P, od 8P do 16P,  19P: 

a) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
b) wysokość budynków nie może przekroczyć 15m (nie dotyczy elementów 

technologicznych),  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10%; 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,9 
e) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 1 ,  
- maksymalna: 2,4. 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 5P, 6P, 7P, 17P, 18P: 
a) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
b) wysokość budynków nie może przekroczyć 12m (nie dotyczy elementów 

technologicznych),  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10%; 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,9 
e) intensywność zabudowy: 

- minimalna: 1 ,  
- maksymalna: 2,4. 

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu, 

4) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 4 pracowników, 



3. Na terenie oznaczonym symbolem 16P obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o 
której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 3P, 4P obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji chronionych stanowisk archeologicznych, o których mowa w §7 ust. 8. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami: od 5P do 7P obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 5P obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami od 6P do 15P,obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym 
mowa w §10 ust 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami 2P, 3P, 8P, 10P obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrzeń 
Wielki – Wielopole, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 4. 

9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§25 

1. Ustala się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R  do 47R, dla 
których obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe:  grunty rolne w rozumieniu przepisów odrębnych z zakazem lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej, 

2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, urządzenia wodne 
kształtujące stosunki wodne, w tym urządzenia melioracyjne i zbiorniki wodne. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
2) wysokość budynków nie może przekroczyć 6m,  
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2 
5) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0, 
b) maksymalna: 0,1. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 9R obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 9R obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami od 1R do 20R, od 27R do 45R obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie” o którym mowa w §10 pkt 1. 

6. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych, dróg wewnętrznych lub dróg 

transportu rolnego,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych  

w § 13. 
 

§ 26 



1. Ustala się tereny obsługi produkcji rolnej i leśnej, oznaczone na rysunku zmiany planu 
symbolami od 1RU do 9RU, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny obsługi produkcji rolnej i leśnej; 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa zagrodowa na terenach 1RU, 2RU, 3RU, 4RU, 9RU, 
b) na terenach 1RU, 2RU, 3RU, 6RU, 7RU, 8RU, 9RU: lokalizacja obiektów i urządzeń służących 

do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (oraz 
mniejszej) w formie: paneli fotowoltaicznych, upraw roślin dla pozyskania biomasy dla celów 
energetycznych, pomp ciepła, 

c) na terenie 5RU obowiązuje zakaz zabudowy, 
d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
e) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi), 
f) zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) na terenach 4RU ustala się maksymalną wielkość DJP: 5; 
2) na terenie 1RU, 2RU, 3RU, 9RU ustala się maksymalną wielkość DJP: 30; 
3) na terenach 1RU, 2RU, 3RU, 4RU, 9RU obowiązują następujące ustalenia: 

a) wysokość budynków nie może przekroczyć czterech kondygnacji nadziemnych oraz 15 m, 
b) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
c) intensywność zabudowy: 

− minimalna: 0,4, 
− maksymalna: 2,4, 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20%; 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,8 

4) na terenach 6RU, 7RU, 8RU obowiązują następujące ustalenia: 
a) wysokość budynków nie może przekroczyć jednej kondygnacji nadziemnej oraz 10 m, 
b) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
c) intensywność zabudowy: 

− minimalna: 0,01, 
− maksymalna: 0,05, 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 80%; 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2 

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu); 

6) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 4 pracowników. 
3. Na terenie oznaczonym symbolem 3RU obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 

strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o 
której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 6RU obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków, o której mowa w 
§7 ust. 5. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 3RU obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
stanowiska archeologicznego, o którym mowa w §7 ust. 8. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami: od 5RU do 8RU obowiązują ograniczenia wynikające 
z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

7. Na terenie oznaczonym symbolem 5RU obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami od 1RU do 5RU, 9RU  obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
o którym mowa w §10 ust 1. 

9. Na terenie oznaczonym symbolem 1RU  obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
napowietrznej linii elektroenergetycznej elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV 
relacji Dobrzeń Wielki – Wielopole, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 4. 

10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 



1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg transportu rolnego,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§ 27 

1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 
od 1RM do 13RM, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa w rozumieniu przepisów odrębnych lokalizowana w 

układzie wolnostojącym, 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe i gospodarcze, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) terenowe urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi), 
d) zieleń, 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) na terenach od 1RM do 6RM ustala się maksymalną wielkość DJP: 15, 
2) na terenach od 7RM do 13RM ustala się maksymalną wielkość DJP: 5, 
3) w zakresie kształtowania dachów obowiązują następujące ustalenia (z dopuszczeniem 

lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachów): 
a) dla budynków mieszkalnych: 

- dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o kącie 
nachylenia połaci 300 - 450, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, czerwonym, 
brązowym, szarym, czarnym, 

- dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne 
pokrycie, 

b) dla budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan)  ustala się dowolny kąt 
nachylenia i pokrycia dachu, 

4) wysokość budynków (w tym wiat i altan) nie może przekroczyć trzech kondygnacji 
nadziemnych oraz 12 m; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30%, 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,7 
7) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,1 
b) maksymalna: 0,6 

8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu,  

9) minimalną ilość miejsc postojowych 1 na 1 lokal mieszkalny. 
3. Na terenach oznaczonych symbolami od 2RM do 11RM, 13RM obowiązują ograniczenia 

wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów 
przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony 
archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami od 1RM do 7RM, od 11RM do 13RM obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust 1. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 1RM obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
napowietrznej linii elektroenergetycznej elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV 
relacji Dobrzeń Wielki – Wielopole, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 4. 

6.  Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg transportu rolnego,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 



§28 

1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 7ZL, dla których 
obowiązuje przeznaczenie podstawowe – lasy w rozumieniu przepisów odrębnych. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) w zakresie kształtowania dachów obowiązują następujące ustalenia (z dopuszczeniem 

lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachów): 
a) dachy o symetrycznie nachylonych połaciach dwuspadowe i/lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci 300 - 450, w  dopuszczalnych kolorach: ceglastym, czerwonym, brązowym, 
szarym, czarnym, 

b) dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 120, dla których dopuszcza się dowolne pokrycie, 
2) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego nie może przekroczyć trzech 

kondygnacji nadziemnych oraz 12 m; 
3) wysokość budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może 

przekroczyć 6m; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30%, 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,7 
6) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,1, 
b) maksymalna: 0,6, 

7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 2ZL obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 2ZL, 6ZL obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 
miejscowości, o której mowa w §7 pkt 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której 
mowa  w §7 pkt 7. 

5. Na wszystkich terenach obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust 1. 

6. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg transportu rolnego,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§29 

1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZP do 
7ZP, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) zieleń urządzona, 
b) na terenie 7ZP- usługi handlu i gastronomii, 

2) uzupełniające: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, 
terenowe obiekty sportu i rekreacji, 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) w zakresie kształtowania dachów dopuszcza się dowolną geometrię i pokrycie, 
2) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego nie może przekroczyć 9 m; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50%, 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,5 
5) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,4, 
b) maksymalna: 0,8, 



6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu. 

3.  Na terenie oznaczonym symbolem 3ZP obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
zabytków  nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w §7 ust 1. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 3ZP obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
zabytków  nieruchomych, objętych ochroną konserwatorską, o których mowa w §7 ust 2. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami 1ZP, 3ZP obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków, o 
której mowa w §7 ust. 5. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami: od 3ZP do 7ZP obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 
miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której 
mowa  w §7 ust. 7. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 3ZP, od 5ZP do 7ZP obowiązują ustalenia 
wynikające z wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 5ZP, 6ZP obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 
pkt 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 5ZP, 6ZP obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami: od 1ZP do 5ZP, 7ZP obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
o którym mowa w §10 ust 1. 

11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§30 

1. Ustala się tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZC, 2ZC, dla których 
obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe – cmentarz (1ZC – czynny, 2ZC - nieczynny) 
2) uzupełniające:  

a) zieleń, 
b) obiekty małej architektury, 
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,  

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się :  
1) zakaz lokalizacji nowych budynków; 
2) nakaz utrzymywania i konserwowania ogrodzenia cmentarza oraz wybranych nagrobków, 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz zieleni urządzonej. 
3. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie historycznie ukształtowanych 

układów zieleni, o których mowa w §7 ust. 4. 
4. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie 

ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w 
strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych,  
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 



§ 31 

1. Ustala się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1WS 
do 12WS, dla których obowiązuje przeznaczenie: podstawowe: wody powierzchniowe 
śródlądowe (cieki i zbiorniki wodne, urządzenia melioracyjne, rowy melioracyjne), obiekty i 
urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dopuszcza się zarurowanie istniejących rowów melioracyjnych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

3. Należy zapewnić dostęp – zgodnie z przepisami odrębnymi - do wód powierzchniowych i 
urządzeń wodnych umożliwiający ich utrzymanie. 

 

§32 

1. Ustala się tereny dróg publicznych - głównych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
od  1KDG do 7KDG, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe: – droga klasy ‘G’ 
głównej w ramach której znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub 
postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, 
chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń: 

1)  1KDG, 2KDG, 3KDG: droga wojewódzka nr 414 relacji Opole - Łącznik - Biała - Lubrza 
2) 4KDG, 7KDG: projektowana obwodnica miasta Prószkowa, 
3) 5KDG, 6KDG: droga wojewódzka nr 429 relacji  dr. 435 Wawelno - Komprachcice - 

Prószków - dr. 45, 
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających :  

a) dla drogi 6KDG: 20m, przy czym w granicach zmiany planu zlokalizowane są lokalne 
poszerzenia oraz przewężenia - zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu, 

b) dla terenu od 1KDG do 5KDG oraz 7KDG: w istniejących granicach ewidencyjnych 
oraz zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu, 

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

3. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDG,2KDG, 6KDG obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów 
przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony 
archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 2KDG, 3KDG, 5KDG obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
o którym mowa w §10 ust. 1. 

 

§33 

1. Ustala się teren drogi publicznej - zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDZ  dla której obowiązuje przeznaczenie podstawowe: droga klasy ‘Z’ zbiorczej: droga 
powiatowa nr 1754O relacji Chmielowice-Prószków, w ramach których znajdują się 
wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych w 
tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 10m przy czym w przypadku braku 

możliwości uzyskania normatywnej szerokości w liniach rozgraniczających terenu pod 
drogi, ze względu na istniejące zainwestowanie dopuszcza się zawężenie parametru 
szerokości w liniach rozgraniczających do stanu istniejącego, 



2) Urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z zarządzaniem drogami 
lub potrzebami ruchu należy lokalizować poza pasem drogowym. Lokalizowanie w pasie 
drogowym urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami 
ruchu – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie 
ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w 
strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust. 1. 

 

 

§34 

1. Ustala się teren drogi publicznej - lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL, 
dla której obowiązuje przeznaczenie podstawowe: – droga klasy ‘L’ lokalna w ramach której 
znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu 
pieszych w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz 
zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 15m, jak na rysunku planu, 
2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 
3. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie 

ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w 
strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDL obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym 
mowa w §10 ust. 1. 

 

§35 

1. Ustala się tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolami od 1KDD do 47KDD, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe - droga 
klasy ‘D’ dojazdowa, w ramach której znajdują się wydzielone pasy terenu przeznaczone do 
ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty inżynierskie, place, 
zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi: 

a) dla nowych dróg: 10m, przy czym w granicach zmiany planu zlokalizowane są lokalne 
poszerzenia oraz przewężenia - zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu; 

b) dla istniejących dróg: w istniejących granicach ewidencyjnych oraz zgodnie z 
lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu, 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

3. Na terenach oznaczonych symbolami od 9KDD do 13KDD, od 15KDD do 19KDD, od 
22KDD do 27KDD, od 30KDD do 34KDD, 38KDD, 37KDD, 41KDD obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych 
układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony 
archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 



4. Na terenach oznaczonych symbolami: 6KDD, 7KDD, 8KDD, 13KDD, 15KDD, 17KDD 
obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej, o której 
mowa w §8 ust. 1. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami: 6KDD, 7KDD, 8KDD, od 13KDD do 15KDD, 17KDD, 
18KDD, 26KDD obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru 
zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami: 6KDD, 7KDD, 8KDD, 13KDD, 15KDD, 17KDD, 
18KDD, 26KDD obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o 
którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami od 1KDD do 8KDD, od 9KDD do 13KDD, od 22KDD 
do 47KDD obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust. 1. 

 

§36 

1. Ustala się tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 
od 1KDPj do 4KDPj, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe – ciągi pieszo-
jezdne, przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty 
inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 3m oraz w istniejących granicach 

ewidencyjnych, przy czym w granicach zmiany planu zlokalizowane są lokalne 
poszerzenia oraz przewężenia - zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

3. Na terenach oznaczonych symbolami od 1KDPj do 3KDPj obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów 
przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony 
archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 1KDPj obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

5. Na terenach oznaczonych symbolami: 1KDPj, 4KDPj obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 1KDPj  obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDPj, 2KDPj obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym 
mowa w §10 ust. 1. 

 

§37 

1. Ustala się tereny ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami od 
1KDPp do 3KDPp, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe – ciągi pieszo-jezdne, 
przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty 
inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 4m oraz w istniejących granicach 

ewidencyjnych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu; 
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  



3. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDPp, 2KDPp obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 
miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której 
mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDPp, 2KDPp obowiązują ograniczenia wynikające z 
wyznaczenia obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 1KDPp obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami: 1KDPp, 3KDPp obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

7. Na terenie oznaczonym symbolem 1KDPp  obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDPp, 2KDPp obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym 
mowa w §10 ust. 1. 

 

§38 

1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami od 
1KDW do 25KDW, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne, 
przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty 
inżynierskie, place, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 
1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 5m, przy czym w granicach 

zmiany planu zlokalizowane są lokalne poszerzenia oraz przewężenia - zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku zmiany planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

2. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDW, 3KDW, 10KDW, 11KDW, 18KDW, 22KDW, 
23KDW, 12KDW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony 
historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 
ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem 6KDW obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami: 2KDW, 3KDW, od 6KDW do 8KDW, 12KDW 
obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o 
którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 6KDW  obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami od 1KDW do 6KDW, od 13KDW do 16KDW, 
18KDW, od 20KDW do 25KDW, 12KDW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 
ust. 1. 

 

§39 

1. Ustala się tereny dróg transportu rolnego, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 
od 1KDg do 21KDg, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe –tereny dróg 
wewnętrznych służących obsłudze gruntów rolnych i leśnych. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 



1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 3m oraz w istniejących granicach 
ewidencyjnych - zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

3. Na terenach oznaczonych symbolami 14KDg, 19KDg obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 
miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której 
mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami od 1KDg do 8KDg, 11KDg, od 14KDg do 20KDg 
obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust. 1. 

 

§40 

1. Ustala się tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu 
symbolami  od 1KS do 3KS, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) urządzenia obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, 
b) na terenie 3KS: stacja paliw, stacja obsługi pojazdów,  

2) uzupełniające:  
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleń, 
b) na terenie 3KS: usługi. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się : 
1) Na terenie 3KS ustala się: 

a) wysokość budynków nie może przekroczyć 12 m, 
b) w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 
c) intensywność zabudowy: 

− minimalna: 0,8, 
− maksymalna: 2,4 , 

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 10%; 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,9. 
f) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku zmiany planu; 
2) stanowiska postojowe, plac manewrowy powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co 

najmniej gruntową stabilizowaną ze spadkiem zapewniającym spływ wody, 
3) odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu i placu manewrowego do rowów 

przydrożnych lub do projektowanej kanalizacji deszczowej po uprzednim ich 
oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów 
ropopochodnych i piasku. 

3. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w strefie ochrony historycznie 
ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w 
strefie ochrony archeologicznej, o której mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 2KS obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust. 
1. 

 

§41 

1. Ustala się teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1K, dla którego obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe:  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków, 
2) uzupełniające: dojścia, dojazdy, zieleń. 



2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) w zakresie kształtowania dachów obowiązuje: dowolny kąt nachylenia oraz pokrycie 

dachu, 
2) wysokość budynków nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 7 m,  
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30%, 
4) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,01 
b) maksymalna: 0,6 

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu. 

3. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust. 1. 

4. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenu odbywać się będzie z drogi wewnętrznej, 
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

§42 

1. Ustala się tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 
1IT do 11IT, dla którego obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe:  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
2) uzupełniające: dojścia, dojazdy, zieleń. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) w zakresie kształtowania dachów obowiązuje: dowolny kąt nachylenia oraz pokrycie 

dachu, 
2) wysokość budynków nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 7 m,  
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30%, 
4) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,01 
b) maksymalna: 0,6 

5) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku zmiany planu. 

3. Na terenach oznaczonych symbolami 2IT, 4IT, 8IT, 9IT obowiązują ograniczenia wynikające 
z lokalizacji w strefie ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 
miejscowości, o której mowa w §7 ust. 3 oraz w strefie ochrony archeologicznej, o której 
mowa  w §7 ust. 7. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami 1IT, 2IT, od 4IT do 8IT, 10IT, 11IT obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie” o którym mowa w §10 ust. 1. 

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 
1) dojazd do terenu odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych, do 

których przylegają terenu, przy czym dopuszcza się ustanowienie służebności przejazdu. 
2) wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych 

w § 13. 
 

Rozdział 3 



Przepisy końcowe 
 

§43 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§44 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Prószków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Radca prawny  

     Marcin Popielski 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 
……….…… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………………………………  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag,  

złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 

 
 

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

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miejska w Prószkowie przyjmuje następujące 
rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków: 

1. Nie uwzględnia się następujących uwag, zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego 
wglądu w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 
kwietnia 2017 r.): 

1) Z dnia  05.04.2017 r. w sprawie przeznaczenia całej działki nr 717/1 k.m. 6 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków . 

2) Z dnia  12.04.2017 r. w sprawie dopuszczenia na terenie 9P przeznaczenia 
uzupełniającego umożliwiającego realizację budowy, przebudowy, remontu i 
modernizacji zabudowy w celu urządzenia mieszkań pracowniczych i pomieszczeń 
mieszkalnych dla pracowników, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.  

3) Z dnia  18.04.2017 r. w sprawie: 
- §9 ust. 2 projektu mpzp dotyczącego zasad kształtowania zabudowy – ograniczenie 
możliwości sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej 
wyłącznie do rynku w Prószkowie; w pozostałym zakresie zgodnie z prawem 
budowlanym, tj. nie mniej niż 4m od granicy działki lub 3m , gdy nie ma okien i drzwi; 

- §6 ust. 5 projektu mpzp zmienić w sposób następujący: wzdłuż zbiorników wodnych 
należy pozostawić wolny od wszelkiej zabudowy kubaturowej pas terenu o szerokości 
min. 10m; 

- §8 ust. 3 projektu mpzp dotyczący granic obszaru przestrzeni publicznej zostało 
wprowadzone ustalenie, że „wszystkie sieci należy lokalizować jako podziemne”; zapis 
ten należy wprowadzić dla wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej 



jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zabudowy 
zagrodowej, z wyłączeniem obszaru dróg wojewódzkich; 

- §13 ust. 3 projektu mpzp dotyczący zasad zaopatrzenia w energię elektryczną należy 
zmienić szerokość strefy ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia 400 kV z 60m (po 30 z każdej strony osi linii) na dwukrotną 
wysokość słupa przesyłowego licząc od osi linii; 

 - Wprowadzić zapis umożliwiający montowanie na dachach budynków instalacji 
fotowoltaicznych do decentralnej produkcji energii elektrycznej; 

- §25 ust. 2 i 3 projektu mpzp dotyczący możliwej zabudowy na terenach rolniczych 
powinien otrzymać brzmienie: 

3.W zakresie kształtowania dopuszcza się dowolną geometrię dachów, 

1)w zakresie kształtowania dachów: dowolna geometria i pokrycie, 

2)ściany w kolorach ceglastym, czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym, 

3)wysokość budynków nie może przekroczyć 4m, 

4)powierzchnia budynków 50m2 na każde dwa hektary terenu rolniczego, 

5)minimalna odległość budynku od granicy działki 50m. 

4.Dopuszcza się lokalizację pawilonów pasieczniczych niezbędnych przy hodowli 
pszczół o wysokości do 4m i maksymalnej powierzchni zabudowy 35m2 o dowolnej 
geometrii dachu i pokryciu oraz ścianach w kolorach ceglastym, czerwonym, 
brązowym, szarym lub czarnym. 

(w zakresie brzmienia ust.3 w zakresie ustalenia kolorystyki ścian, wysokości 
budynków, minimalnej powierzchni budynków oraz odległości od granicy działki 
oraz w zakresie proponowanego ust. 4) 

zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.  

4) Z dnia  26.04.2017 r.  uwaga w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (w 
pozostałym zakresie uwaga została uwzględniona) w sprawie uwzględnienia poniższych 
zapisów dla dz. Nr : 899/4, 899/5, 899/7 k.m. 7: 

 

-istniejąca zabudowa podlega adaptacji z możliwością modernizacji, przebudowy i 
rozbudowy, 

-nieobejmowanie ochroną konserwatorską tylniej elewacji kamienicy, 

-maksymalna intensywność zabudowy: 4,0 

-minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20% 

-minimalna ilość miejsc postojowych: 1 na 1 lokal mieszkalny 

 



zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.  

5) Z dnia  28.04.2017 r.  w sprawie ponownego wyznaczenia i zmniejszenia północnej 
granicy strefy ochrony sanitarnej od cmentarza (dz. Nr 1052), zgodnie z uchwałą Nr 
XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.  

6) Z dnia  28.04.2017 r.  w sprawie: 
- Przeznaczenia dz. Nr  1382 na cele usługowe – wg załącznika mapowego, 

- Przeznaczenia dz. Nr 1382, 1384/4, 1380/2 na cele mieszkaniowe, 

zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.  

7) Z dnia  28.04.2017 r. w sprawie przeznaczenia dz. Nr 870/9 pod grunty rolne 
zabudowane, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w 
sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Prószków.  

8) Z dnia  28.04.2017 r. w sprawie wyłączenia terenu spod strefy historycznie 
ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości (dz. Nr 1254 k.m. 11), zgodnie z 
uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.  

9) Z dnia  28.04.2017 r.  w sprawie: 

− Dz. nr 1108/2, 1111, 1122/5, 1122/13, 1125/1, 1125/3, 1125/6, 1125/7, 1125/8, 
1126, 1127, 1128/1, 1129/2, 1130/1, 1131/1 (tereny oznaczone w planie symbolami: 
6UN, 5RU, 6RU, 7RU, 8RU, 3MNU, 3MNU) – uwzględnienie w przeznaczeniu terenu 
lokalizacji ogrodu botanicznego jako funkcji podstawowej wraz z funkcjami 
uzupełniającymi; 

− Dz. nr 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 636, 637, 638, 643 (tereny oznaczone w planie 
symbolami: 1P, 2P, 3P, 4P) – zmiany przeznaczenia gruntów, z terenów produkcji na 
tereny rolnicze; 

− Dz. nr 480, 485, 487/1-487/3, 490, 494, 536-610, 615-625, 625/1, 626-630, 631/1-
631/2, 632, 633/5, 633/6, 636-638, 643,1114 (tereny oznaczone w planie symbolami 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN) – wyłączenia spod zabudowy, utrzymania rolnego 
charakteru gruntów. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.  

10) Z dnia 04.05.2017 r.  w sprawie uwzględnienia uzgodnionego z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich przez wnioskodawcę przebiegu obwodnicy Prószkowa wraz z drogami 



serwisowymi, który nie dzieli centralnie działki, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/ 
 /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków. 

11) Z dnia  04.05.2017 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu 
w dniach od 13 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. (termin składania uwag: 30 
kwietnia 2017 r.) w sprawie: 

− Działalności ogrodu botanicznego na terenie Pomologii (dz. nr 1108/2, 1111, 
1122/5, 1122/13, 1125/1, 1125/3, 1125/6, 1125/7, 1125/8, 1126, 1128/1, 1129/2, 
1130/1, 1131/1) jako nadrzędnego kierunki jej zagospodarowania oraz 
zweryfikowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prószków zgodnie z postulatami zawartymi w dalszej części 
uwagi (wg załączonego opracowania), 

− Wyłączenie spod zabudowy terenów sąsiadujących z Pomologią, czyli otuliny o 
szerokości co najmniej 500m, 

− Wyłączenie spod zabudowy terenów położonych na działkach o nr: 480-485, 487/1-
487/3, 490, 494, 508/1, 508/3, 508/4, 512, 513, 536-610, 615-625, 625/1, 626-630, 
631/1-631/2, 632, 633/5, 633/6, 636-638, 643, 1114 znajdujących się w pasie ciągu 
ekologicznego Pomologia-Bory Niemodlińskie (nie dotyczy to już istniejących 
obiektów budowlanych), 

− Uwzględnienie działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego na Rzecz Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie Pomologii na działkach o nr: 1109/4, 
1110/3, 1112/1, 1112/2, 1122/12, 1122/14, 1122/16 wg poniższych wytycznych  - 
1122/12, 1122/16 – arboretum oraz zieleń parkowa, teren usług, nauki i 
szkolnictwa(uwaga nieuwzględniona w części ) 

zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków. 

 

2. nie uwzględnia się następujących uwag, zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego 
wglądu w dniach od 24 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. (termin składania uwag: 8 
październik 2017 r.): 

1) z dnia  05.10.2017 r.  w sprawie zmiany przebiegu projektowanej obwodnicy Prószkowa 
(dotyczy dz. Nr 1390 k.m.11) na przebieg uzgodniony przez Wnioskodawcę z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w sposób, który nie dzieli działki, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/ 
 /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków; 

2) z dnia  06.10.2017 r. w sprawie zmiany przeznaczenia dz. Nr 369 na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady 



Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków; 

3) z dnia  06.10.2017 r.  w sprawie zmiany przeznaczenia  terenu 89MN  na teren 23MW (w 
zakresie działek 1371/1, 1371/2 k.m. 11, zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków; 

4) z dnia  06.10.2017 r.  w sprawie: 

− Działalności ogrodu botanicznego na terenie Pomologii (dz. nr 1108/2, 1111, 
1122/5, 1122/13, 1125/1, 1125/3, 1125/6, 1125/7, 1125/8, 1126, 1128/1, 
1129/2, 1130/1, 1131/1) jako nadrzędnego kierunki jej zagospodarowania oraz 
zweryfikowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prószków zgodnie z postulatami zawartymi w dalszej części 
uwagi (wg załączonego opracowania), 

− Wyłączenie spod zabudowy terenów sąsiadujących z Pomologią, czyli otuliny o 
szerokości co najmniej 500m, 

− Wyłączenie spod zabudowy terenów położonych na działkach o nr: 480-485, 487/1-
487/3, 490, 494, 508/1, 508/3, 508/4, 512, 513, 536-610, 615-625, 625/1, 626-
630, 631/1-631/2, 632, 633/5, 633/6, 636-638, 643, 1114 znajdujących się w pasie 
ciągu ekologicznego Pomologia-Bory Niemodlińskie (nie dotyczy to już istniejących 
obiektów budowlanych), 

− Uwzględnienie działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego na Rzecz Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie Pomologii na działkach o nr: 1109/4, 
1110/3, 1112/1, 1112/2, 1122/12, 1122/14, 1122/16 wg poniższych wytycznych  - 
1122/12, 1122/16 – arboretum oraz zieleń parkowa, teren usług, nauki i 
szkolnictwa(uwaga nieuwzględniona w części ). 

zgodnie z uchwałą Nr XXXI/  /2017 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr 
……….…… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………………………………  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych 

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

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 3 i 4 ustawy z dnia 
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1453), Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 
 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych 
gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 
2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537), przy czym:  

1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte 
każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,  

2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w 
zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub 
współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 

 

 

 

 

 

Załącznik graficzny do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



UZASADNIENIE 
UCHWAŁY NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
z dnia ………..…..  

 
 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Prószków 
 
1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta 

Prószków został sporządzony na podstawie uchwały nr Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia przedmiotowego planu.  
 
Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: 
Sporządzenie zmiany planu miejscowego zostało podyktowane potrzebą zapewnienia 
prawidłowych rozwiązań urbanistycznych, zachowania ładu przestrzennego, w 
dostosowaniu do obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prószków”. Ponadto, ze względu na upływ czasu obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Prószków – uchwała nr 
XXIII/220/2000 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 27 grudnia 2000 roku nie odpowiada 
aktualnym potrzebom inwestorów oraz mieszkańców. 
 

2. Aktualny stan faktyczny i prawny oraz różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym 
stanem prawnym.  
Tereny objęte przedmiotową uchwałą obejmują miasto Prószków, w związku z czym 
charakteryzują się zróżnicowaną zabudową. Począwszy od zabudowy o typowo wiejskim 
charakterze pod względem ukształtowania zabudowy oraz funkcji, a skończywszy na 
typowo miejskim charakterze zabudowy w centrum. Ze względu na swoje atrakcyjne 
położenie – pod względem krajobrazowym, przyrodniczym, jak i komunikacyjnym tereny te 
w znacznej mierze są chętnie wybierane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Dodatkowo – zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium można poszerzyć ofertę 
inwestycyjną miasta o tereny mieszkaniowo-usługowe, uslugowe oraz produkcyjne, 
włączając w to tereny, na których dopuszczalne są instalacje służące pozyskiwaniu energii z 
odnawialnych źródeł. Obszar objęty przedmiotową uchwałą posiada obowiązujący plan 
zagospodarowania przestrzennego. Dla prawidłowego kształtowania zabudowy, 
racjonalnego wykorzystania przestrzeni oraz optymalizacji kosztów wydatkowanych przez 
gminę na obsługę komunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturę techniczną niezbędne jest 
sporządzenie planu miejscowego dla tego terenu.  
Opracowany projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków (przyjętego uchwałą nr III/13/2014 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18.12.2014 r.) oraz został sporządzony na mapach 
pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego. 

 
3. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta 

Prószków poddany został procedurze formalno-prawnej określonej w art. 17 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, 
określanej dalej również jako ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zakres opracowania jest zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 



zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 
2003 r., poz. 1587). 
 

4. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym:  
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: w projekcie planu 

miejscowego wprowadzono szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy 
oraz jej parametrów, ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznego sposobu 
kształtowania, 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe: ustalenia projektu planu miejscowego 
uwzględniają walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru objętego planem,  

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych: ustalenia projektu planu miejscowego wprowadzają wymagania w 
zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym między innymi 
ochrony wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów przed zanieczyszczeniami oraz 
ochrony gruntów rolnych i leśnych przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze i 
nieleśne, wprowadzona nowa zabudowa stanowi kontynuację istniejącej zabudowy i 
stanowi łącznie zwarty jej kompleks, natomiast ochroną przed zabudową są objęte 
pozostałe grunty leśne w granicach planu pozostając w dotychczasowym użytkowaniu, 
na terenach rolnych wprowadzono zakaz lokalizacji budynków,  

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: ustalenia projektu planu miejscowego uwzględniły wymagania ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez wyznaczenie stref: 

- ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości; 
- ochrony archeologicznej; 
- ochrony konserwatorskiej zespołu wpisanego do rejestru zabytków 
- strefy ochrony ekspozycji; 
- obszaru przestrzeni publicznej; 
- strefy historycznie ukształtowanych układów zieleni; 

Ponadto, określono również zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru oraz 
ewidencji zabytków oraz objęto je ochroną konserwatorską, 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych: w projekcie planu miejscowego uwzględniono lokalizacje 
napowietrznej linii elektroenergetycznej dla której przepisy odrębne wyznaczają strefy 
ochronne, 

6) projekt planu nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby 
osób niepełnosprawnych, 

7) walory ekonomiczne przestrzeni: w projekcie planu miejscowego wprowadzono 
możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej. Ze 
względu na interesujące położenie – bliskie sąsiedztwo miasta Opole oraz dogodne 
połączenia komunikacyjne (drogi wojewódzkie oraz powiązanie z autostradą A4) należy 
się spodziewać wzrostu wartości nieruchomości (szczególnie dotychczas użytkowanych 
rolniczo),  

8) prawo własności: projekt planu miejscowego uwzględnia prawo własności, 
9) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: projekt planu miejscowego nie 

wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby obronności i 
bezpieczeństwa państwa, 

10) potrzeby interesu publicznego: projekt planu miejscowego uwzględnia potrzeby interesu 
publicznego przez zachowanie istniejących dróg publicznych oraz rozbudowę układu 
komunikacyjnego w niezbędnym zakresie, zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury 
technicznej wraz z możliwością jej rozbudowy oraz zabezpieczenie wspólnych części 
służących społeczności lokalnej,  plan miejscowy również chroni walory krajobrazowe i 
przyrodnicze tego obszaru, 



11) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych: projekt planu miejscowego uwzględnia potrzeby w zakresie 
rozwoju infrastruktury technicznej przez zapewnienie warunków realizacji 
infrastruktury technicznej, w tym sieci szerokopasmowych, 

12) Uzgodnienia i konsultacje:  
Projekt planu miejscowego został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu zgodnie z art. 17 
pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto zgodnie z art. 
17 pkt 1 i pkt 9 został zapewniony udział społeczeństwa w pracach nad projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zachowanie jawności i 
przejrzystości procedur planistycznych:  
a) ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wraz ze strategicznymi 
ocenami oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w prasie lokalnej, 

b) ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania 
na środowisko zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń,  

c) w terminie określonym w w/w ogłoszeniach złożono 15 wniosków zgodnie z art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073), które zostały rozpatrzone przez 
Burmistrza Prószkowa w ustawowym terminie, natomiast sporządzając projekt 
planu miejscowego kierowano się ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowani a przestrzennego gminy Prószków oraz istniejącym stanem 
użytkowania i zagospodarowania terenów, 

d) projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został 
dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu,. 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 
ludności: na obszarze objętym planem zlokalizowany jest wodociąg gminny, który 
zapewnia dostawy wody dla zaopatrzenia ludności oraz istnieje możliwość jego 
rozbudowy, umożliwiono również zastosowanie innych rozwiązań zgodnych z 
przepisami odrębnymi, 

14)  nowa zabudowa mieszkaniowa stanowi kontynuację i rozbudowę istniejącego układu 
zabudowy i jest zlokalizowana w obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej. Jest to rozwiązanie pozwalające na minimalizowanie 
konieczności rozbudowy systemu transportu publicznego na terenie miasta. Ze względu 
na lokalizację obszaru objętego planem oraz niewielki rozmiar miasta – transport 
publiczny oparty jest głównie na przewoźnikach międzymiastowych (PKS), a mieszkańcy 
głównie korzystają z własnych środków transportu.   Przyjęte rozwiązania w planie 
umożliwiają budowę i rozbudowę ulic wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, a 
istniejące drogi transportu rolnego stanowią doskonałe rozwiązanie przestrzenne dla 
prowadzenia szlaków rowerowych o charakterze ponadlokalnym.  

5. Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  Burmistrz Prószkowa dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy Prószków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej Burmistrz przedłożył zgodnie z art. 32 ust. 2 wyżej 
wymienionej ustawy wyniki analiz Radzie Miejskiej w Prószkowie.  

6. W przedstawionej analizie wskazano na potrzebę kontynuacji podjęcia prac planistycznych 
na tym obszarze, szczególnie ze względu na upływ czasu i częściową dezaktualizację tego 
dokumentu. 
Rada Miejska w Prószkowie podjęła uchwałę nr Nr XLV/367/2014 z dnia 13.11.2014r. w 
sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prószków oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Prószków. 

7. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy: w związku z faktem, iż planuje się na 
obszarze objętym planem wprowadzenie nowej zabudowy należy się spodziewać wpływów 



z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty planistycznej. Jednocześnie gmina będzie musiała 
liczyć się z kosztem wykupu gruntów pod drogi oraz koniecznością ich budowy oraz 
rozbudowy sieci infrastruktury technicznej. Już poniesionym kosztem jest wykonanie 
projektu planu miejscowego. 

8. W związku z powyższym uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, może być przedłożona do uchwalenia 
Radzie Miejskiej w Prószkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Burmistrz 

                  Róża Malik 



Druk nr 307 

RO.0057.6.2017.ORM 

      Prószków, 12.10.2017 r. 
 

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA 

ZA OKRES OD 14.09.2017 r. DO DNIA 12.10.2017 r.  

 

1. Podpisano 12 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 
2. Uporządkowano drogę transportu rolnego w Przysieczy- trasę korowodu dożynkowego 
3. Zakupiono materiały budowlane do zagospodarowania przestrzeni publicznej w Nowej Kuźni. 
4. Zakupiono urządzenia do nawadniania terenów zielonych w Nowej Kuźni. 
5. Przeprowadzono remont placów zabaw na terenie gm. Prószków     
6. Wykonano naprawę nawierzchni drogi transportu rolnego – przedłużenie  ul. Wiejskiej  w 

kierunku rz. Odry w Chrzowicach. 
7. Dokonano naprawy oświetlenia w wiatach na placu festynowym w Przysieczy. 
8. Wykonano demontaż starego ogrodzenia placu festynowego w Górkach i wybudowano nowe 

ogrodzenie z paneli stalowych na podbudowie z elementów betonowych     
prefabrykowanych. 

9. Zakupiono olej opałowy do celów grzewczych sali wiejskiej w Źlinicach przy ul.   Krapkowickiej 
2 

10. Przygotowano zamówienie na zakup 10 kpl. stołów biesiadnych dla sołectwa w Boguszycach.  
11. Zakupiono ekogroszek workowany w ilości 2 ton do ogrzewania świetlicy w Źlinicach przy ul. 

Jędrzejczyka 8. 
12. Zlecono ułożenie kostki brukowej pod wiatą w sołectwie w Zimnicach Wielkich. 
13. Zlecono wykonanie oczyszczenie nawierzchni ulicy Szerokiej w Górkach z naniesionego   

piachu.   
14. Zlikwidowano dziurę i uzupełniono dziury frez owiną asfaltową w ul. Polnej w Złotnikach,     w 

ul. Polnej w Zimnicach Wielkich, uszczelniono spękania w nawierzchni asfaltowej na drodze 
relacji Prószków – Źlinice („Akace”).  

15. Dokonano 22 wpisów do Ewidencji działalności Gospodarczej. 
16. Wykoszono rów na działce nr 206/1 i 207/1 w Chrzowicach 
17. Wykonano remont przepustu na działce nr działce nr 355 w Prószkowie 
18. Wykonano osadniki na kanalizacji deszczowej we wsi Folwark 
19. Wykonano osadnik przy ul. Słonecznej w Prószkowie. 
20. Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Korfantego w Prószkowie. 
21. Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do remizy strażackiej w 

Chrząszczycach. 
22. Zakończono budowę studni chłonnych w rejonie budynku straży w Jaśkowicach. 
23. Zakończono budowę oświetlenia w Nowej Kuźni przy ul. Słonecznej. 
24. Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Górki. 
25. W związku z wyrażeniem przez Prezydenta Opola woli podpisania z Gminą Prószków 

porozumienia oraz wspólnego złożenia projektu do III naboru w ramach poddziałania 3.1.2 
Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej o dofinansowanie ze środków RPO WO 
2014-2020, wystąpiono do ZDW w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego o powierzenie zadania polegającego na opracowaniu programu funkcjonalno-
użytkowego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe; 

26. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z wnioskiem o podjęcie 
działań umożliwiających gminie Prószków ubieganie się o dofinansowanie ze środków EFRR 



RPO WO 2014-2020 w ramach przewidzianego na grudzień 2017r. naboru wniosków dla 
działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi; 

27. Zawarto umowę na realizację zadania publicznego Gminy Prószków, realizowanego przez 
podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych; 

28. Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
29. Zapewniono realizację 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 
30. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 104836O i nr 

104840O w miejscowości Prószków (ul. Zielona oraz ul. Rudnicka) w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019; 

31. Zainicjowano 2 postępowania i wydano 3 decyzje administracyjne w przedmiocie 
przeznaczenia osób do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony;  

32. Zainicjowano postępowanie w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych 
na rzecz obrony; 

33. Koordynowano działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym m.in. skutkom 
negatywnych warunków atmosferycznych (obfite opady, podmuchy wiatru); 

34. Przeprowadzono trening obronny pn. SUDETY’17; 
35. Przeprowadzono trening stałego dyżuru i GSK Burmistrza Prószkowa; 
36. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz obsługę 

Rady Miejskiej; 
37. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań powierzanych 

podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 
38. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana 

korespondencji i obsługa klienta); 
39. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich, 

sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu, obsługi finansowej itp.; 
40. W ramach wydatków inwestycyjnych zaopatrzono OSP w zestaw podpór do stabilizacji;  
41. Kontynuowano przygotowania do planowanych na 2018r. uroczystości 10-lecie Prószkowskiej 

Parady Orkiestr z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec 
(nawiązano kontakt z Konsulatem RFN, Starostwem Powiatowym w Raciborzu oraz 
Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, celem ustalenia 
możliwości współfinansowania przedsięwzięcia); 

42. Podjęto przygotowania do uroczystości Złotych Godów; 
43. Podjęto przygotowania do planowanej na sierpień 2018r. wizyty przedstawicieli 

partnerskiego miasta Ternberg (Austria); 
44. Podjęto współpracę z Opolską Izbą Gospodarczą oraz lokalnymi przedsiębiorcami celem 

wyłonienia kandydatów do wyróżnienia Laurem Umiejętności i Kompetencji; 
45. Podjęto  przygotowania do corocznego spotkania z miastem partnerskim Hűnfeld (Niemcy) 

celem podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć i opracowania programu dalszej 
współpracy. 

 

 
Burmistrz 

       /-/ 

Róża Malik 

 

 

 

 

 


