
RO.0002.36.2018.ORM                           Prószków, 15.02.2018 r. 

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6 

23 luty 2018 r., godz. 9.00  

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 349), 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 350), 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 351), 

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi złożonej do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 352), 

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki (druk nr 353), 

6) przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Prószków (druk nr 354), 

7) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 355), 

8) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 356), 

9) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 357), 

10) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 358) 

11) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (druk nr 359),  

12) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole 

(druk nr 360), 

13) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w Gminie Prószków (druk nr 361), 

14) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2018 (druk nr 362), 

15) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przysiecz” (druk nr 363), 

16) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jaśkowice” (druk nr 364), 



17) uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie (druk nr 365), 

18) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania (druk nr 366), 

19) zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018 (druk nr 367), 

20) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola (druk nr 368), 

21) przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji 

XVIII Do żynek Powiatowych (druk nr 369). 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza (druk nr 370). 

6. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów zgłoszonych na  

 ostatniej sesji Rady Miejskiej (druk nr 371).  

7. Uchwała nr 721/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z  

 dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy  

 Prószków. 

8. Uchwała nr 3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z  

 dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego  

 w uchwale budżetowej Gminy Prószków na 2018 rok.  

9. Dyskusja i wolne wnioski.  

10. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, 

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

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 ze zm.) 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 Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 20-11-2017 w sprawie zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę zagrodową RM- 
"wiata", zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki wyłożonego do publicznego 
wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 

   RO.0006.318.2018.ORM                                   Druk nr 349 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. 



 

Uzasadnienie 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawniają Radę 
Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073).  

 

Niniejsza uchwała stanowi rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu w toku procedury planistycznej podjętej 
na podstawie uchwały nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 

Niniejsza uwaga wpłynęła w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Prószkowa po wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. W treści uwagi postulowano zmianę przeznaczenia terenu 
pod zabudowę zagrodową RM- "wiata" na działce 615/233. Dla tej nieruchomości w projekcie planu ustalono następujące typy 
przeznaczenia terenu: 

1) 20MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) 7RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. 
 

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ ustalenie dla całej powierzchni działki przeznaczenia terenu dopuszczającego 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych narusza ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 
grudnia 2014 r. Należy jednocześnie wskazać, że ustalenia mpzp dopuszczają lokalizację wiat na obu wymienionych  typach 
przeznaczenia terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, 

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

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 ze zm.), w zw. 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 Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany wpisania do planu, że minimalna powierzchnia działki 
budowlanej (lub działki ujętej w projekcie jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną) po podziale nie dotyczy działki 
na której wydziela się dojazd do sąsiedniej działki, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 

   RO.0006.319.2018.ORM                                   Druk nr 350 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. 



 

Uzasadnienie 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawniają Radę 
Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073).  

Niniejsza uchwała stanowi rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu w toku procedury planistycznej podjętej 
na podstawie uchwały nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

Niniejsza uwaga wpłynęła w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Prószkowa po wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. W treści uwagi postulowano wpisanie do planu, że 
minimalna powierzchnia działki budowlanej (lub działki ujętej w projekcie jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną) 
po podziale nie dotyczy działki na której wydziela się dojazd do sąsiedniej działki. Uwaga odnosi się do działki 759/221. Dla tej 
nieruchomości w projekcie planu ustalono następujące typy przeznaczenia terenu: 16MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ:  

Par. 17 mpzp dopuszcza obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo - jezdne, 
włączone do dróg publicznych, nie wyznaczone na rysunku planu. Obowiązują dla nich następujące parametry: 

1) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 6,00 m; 

2) w rejonie skrzyżowań dróg należy stosować narożne ścięcia o minimalnych wymiarach 3 x 3 m. 

Działka leży na terenie 16MN dla którego ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych w 
zabudowie: 

1) wolnostojącej: 600,00 m2,  

2) bliźniaczej: 400,00 m2. 

Działka ma powierzchnię 1202 m2 można zatem zgodnie z ustaleniami mpzp wydzielić drogę lub ciąg pieszo- jezdny z 
zachowaniem parametru minimalnej powierzchni działki budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

 

 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, 

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

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 ze zm.) 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 Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia 08-12-2017 w sprawie rozszerzenia możliwości przeznaczenia działki nr 1032/98 o usługi 
w miejscowości Górki przy ul. Polnej 17, zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 

   RO.0006.320.2018.ORM                                                        Druk nr 351 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. 



Uzasadnienie 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawniają Radę 
Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073).  

 

Niniejsza uchwała stanowi rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu w toku procedury planistycznej podjętej 
na podstawie uchwały nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 

Niniejsza uwaga wpłynęła w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Prószkowa po wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. W treści uwagi postulowano Rozszerzenie możliwości 
przeznaczenia działki nr 1032/98 o usługi w miejscowości Górki przy ul. Polnej 17. Uwaga odnosi się do działki 1032/98. Dla tej 
nieruchomości w projekcie planu ustalono następujące typy przeznaczenia terenu: 11MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

 

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ w ustaleniach mpzp dla tego terenu wskazuje się usługi jako uzupełniające 
przeznaczenie terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

Uchwała Nr .......... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ..................... 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, 

złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

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 ze zm.) 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 Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z 
dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Górki, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwag z dnia 12-12-2017, zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. w 
sprawie: 

1) zmiany przeznaczenia terenu na teren zabudowy zagrodowej; 

2) braku zgody na prowadzenie dróg dojazdowych przez obszar działki. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prószków. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 

   RO.0006.321.2018.ORM                                          Druk nr 352 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. 



Uzasadnienie 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawniają Radę 
Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073).  

 

Niniejsza uchwała stanowi rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu w toku procedury planistycznej podjętej 
na podstawie uchwały nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 

Niniejsza uwaga wpłynęła w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Prószkowa po wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. W treści uwag: 

3) postulowano zmianę przeznaczenia terenu na teren zabudowy zagrodowej; 
4) zadeklarowano brak zgody na prowadzenie dróg dojazdowych przez obszar działki. 
 

Uwagi odnoszą się do działki 927/204. Dla tej nieruchomości w projekcie planu ustalono następujące typy przeznaczenia 
terenu: 

1) 15MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) 11RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 
3) 5KDD- tereny dróg dojazdowych; 
4) 9KDW, 10KDW- tereny dróg wewnętrznych. 
 

Uwaga w sprawie zmiany przeznaczenia terenu na teren zabudowy zagrodowej nie została uwzględniona, ponieważ ustalenie 
dla całej powierzchni działki przeznaczenia terenu dopuszczającego tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych 
narusza ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, 
przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.  

 

Uwaga w sprawie braku zgody na prowadzenie dróg dojazdowych przez obszar działki nie została uwzględniona, ponieważ 
wskazany w ustaleniach planu układ drogowy jest niezbędny do obsługi komunikacyjnej terenów planowanej zabudowy, jest 
jednocześnie zgodny z przebiegiem ustalonym w obowiązującym mpzp. Na skutek składanych wcześniej uwag został on 
przeprojektowany- zrezygnowano z jednego odcinka drogi dojazdowej. Pod drogi 5KDD, 9KDW, 10KDW ustalenia projektu 
przeznaczają 1921 m2 co stanowi 7,2 % działki o powierzchni 26 498 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

Uchwała Nr ..... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ...... 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki 

 

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 ze zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 20 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 Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie 
narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, przyjętego 
uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

3. Załącznikami do uchwały są ponadto: 

1)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2; 
2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych- załącznik nr 3. 
 

§2. 1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym miejscowości Górki o powierzchni 113,20 ha. 
 

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu. 

 

§3. 1. W planie określa się: 
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność 

zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 
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udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, terenów górniczych; 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. Ze względu na brak występowania w obszarze objętym planem przedmiotu poniższych regulacji, w planie nie określa się: 

1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 
określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

 

§4. 1. Za obowiązujące uznaje się następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1)  granicę obszaru objętego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  obowiązujące linie zabudowy; 
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5)  oznaczenia określające przeznaczenie terenów; 
6)  zasięg strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego; 
7)  zasięg strefy obserwacji archeologicznej; 
8)  zasięg strefy ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości; 
9)  zasięg strefy ochrony historycznie ukształtowanego układu zieleni; 
10)  budynki i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 
11)  zasięg stref sanitarnych cmentarza komunalnego; 
12)  granice udokumentowanego złoża surowców mineralnych "Opole- Folwark"; 
13)  granice terenu górniczego "Opole- Folwark"; 
14)  przebieg dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice- Hermanowice wraz z zasięgiem jej pasa 

technologicznego; 
15)  przebieg napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV oraz stacji transformatorowych wraz z zasięgiem pasów 

technologicznych linii; 
16)  przebieg gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia wraz z zasięgiem ich stref kontrolowanych.  

 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu. 

 

§5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy- rozumie się przez to linie, które nie mogą być przekroczone przez żadną ścianę 

zabudowy, przy czym zabudowa nie musi być usytuowana na tych liniach; okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 
wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,5 m. 
Przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy nie jest wiążący dla ogrodzeń i małej architektury; 

2)  obowiązujących liniach zabudowy- należy przez to rozumieć: 
 a)  linie, na których musi być usytuowane min. 80% długości frontowej ściany budynku o funkcji określonej 

przeznaczeniem terenu, lub ściana szczytowa w nawiązaniu do historycznej zabudowy w otoczeniu (w sposób 
zdefiniowany przepisami szczegółowymi uchwały), 

 b) okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie 
mogą przekroczyć te linie o nie więcej niż 1,50 m, 

 c) obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą budynków gospodarczych, garaży i wiat jeżeli są one lokalizowane w głębi 



działki, w takiej sytuacji należy linię tą traktować jak nieprzekraczalną linie zabudowy. Przebieg obowiązujących linii 
zabudowy nie jest wiążący dla ogrodzeń i małej architektury; 

3)  usługach- należy przez to rozumieć działalności związane z pracą nieprodukcyjną, w odróżnieniu od czynności 
prowadzących do produkcji dóbr materialnych: gastronomię, handel, drobne naprawy, powierzchnie biurowe, warsztaty, 
stacje obsługi pojazdów; 

4)  usługach publicznych- należy przez to rozumieć działalności związane z wykonywaniem ogólnodostępnych usług z zakresu 
administracji publicznej, kultury, oświaty, edukacji, sportu i rekreacji; 

5)  uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niż podstawowe, które stanowi 
wyłącznie uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, jednocześnie nie kolidując z nim lub nie wykluczając możliwości 
zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym. 

 

 
Rozdział 2  

Zasady kształtowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,  

w tym krajobrazów kulturowych 

§6. 1. W granicach objętych planem ustala się zasięg stref: 
1)  obserwacji archeologicznej; 
2)  ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (Górki, stan 4. AZP: 90-37/72). 

 

2. W granicach wymienionych stref wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

§7. W granicach objętych planem ustala się zasięg strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego 
miejscowości, w granicach której obowiązuje: 
1)  zachowanie zasadniczych elementów układu przestrzennego, w tym: 

 a) rozplanowania ulic i placów, 
 b) rozplanowania i form zabudowy, 
 c) historycznych linii zabudowy i szerokości działek; 

2)  utrzymanie skali i charakteru zabudowy uzupełniającej. 
 

§8. W granicach objętych planem ustala się zasięg strefy "K" ochrony historycznie ukształtowanego układu zieleni, w 
granicach której obowiązuje zachowanie i pielęgnacja elementów założenia, w tym: 
1)  historycznych granic założenia cmentarnego; 
2)  rozplanowania dróg, alejek i kwater cmentarnych; 
3)  historycznej zabudowy cmentarnej; 
4)  małej architektury (ogrodzenia, bramy, pomniki, historyczne nagrobki). 
 

§9. 1. W obszarze objętym planem znajdują się następujące budynki i obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 
1)  budynek mieszkalny, ul. Szeroka 6a; 
2)  budynek mieszkalny, ul. Szeroka 11;  
3)  kapliczka na skrzyżowaniu, ul. Szeroka /Opolska; 
4)  kapliczka - dzwonnica, ul. Szeroka 39a; 
5)  szkoła podstawowa (dawna Szkoła Polska), ul. Szkolna. 
 

2. Dla budynków wymienionych w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz zachowania historycznej bryły budynku, w tym układu i geometrii połaci dachowych oraz zastosowanych 
tradycyjnych materiałów budowlanych, z dopuszczeniem działań mających na celu przywrócenie pierwotnego stanu 
obiektu, zakłóconego późniejszymi przebudowami; 

2) nakaz zachowania pierwotnych elewacji zabytkowych budynków wraz z detalem architektonicznym;  



3) zakaz stosowania pokryć elewacji z tworzyw sztucznych i metalu (w szczególności płyt preizolowanych, sidingu); 

4) zakaz stosowania pokryć dachowych wykonanych z: blachy, papy, gontu papowego, z wyłączeniem budynków na których 
ten typ pokrycia był stosowany historycznie oraz bieżących napraw wymienionych typów pokrycia; 

5) dopuszczenie stosowania na dachach pokryć ceramicznych oraz innych materiałów historycznie wykorzystywanych w 
regionie. 

 

Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

 

§10. 1. wyznacza się przestrzenie publiczne w granicach terenów: 
1)  usług publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UP, 2UP; 
2)  dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

 a) 1KDG- droga główna, 
 b) 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL- drogi lokalne, 
 c) 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD- drogi dojazdowe; 

3)  dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 
8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW; 

4)  ciągu pieszo- jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDpj; 
5)  cmentarza, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC. 

 

2. W granicach przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

 

Rozdział 4 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

 

§11. 1. Obszar objęty planem znajduje się w całości w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 
1)  GZWP nr 333 "Zbiornik Opole Zawadzkie"; 
2)  GZWP nr 335 "Zbiornik Krapkowice- Strzelce Opolskie"; 
3)  GZWP nr 336 "Zbiornik Niecka Opolska". 

 

2. Obszar objęty planem znajduje się w całości w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami (JCWP): 

1) "Dopływ spod Boguszyc" o kodzie PLRW600017117922; 

2) "Olszanka" o kodzie PLRW600017117924, która stanowi część scalonej części wód Odra od Osobłogi do Małej Panwii 
(SO1102). 

 

3. Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach wymienionych w ust. 1, 2 jest realizowana poprzez 
zasady gospodarki wodno- ściekowej, którą definiują przepisy rozdziału nr 8 niniejszej uchwały. 

 

§12. Część obszaru objętego planem znajduje się w granicach: 



1)  złoża wapieni i margli przemysłu cementowego "Opole- Folwark"; 
2)  terenu górniczego "Opole-Folwark I", na podstawie koncesji Wojewody Opolskiego nr 3/2002 znak ŚR.II-KM-7412/4/29-

2/02 z dnia 10 czerwca 2002 r. 
 

 

Rozdział 5 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

 

§13. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 
1)  nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości; 
2)  ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości: 

 a) minimalną wielkość działki: 20,00 m2, 
 b) minimalną szerokość frontu działki: 10,00 m, 
 c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 75°- 90°, 

3)  nie ustala się parametrów nieruchomości wydzielonych do poszerzenia pasów drogowych, dróg oraz terenów infrastruktury 
technicznej; 

4)  ustalenia wymienione w pkt 1, 2, 3 nie mają zastosowania dla gruntów rolnych. 
 

 

Rozdział 6 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

 

§14. Ustala się następujące strefy sanitarne Cmentarza Komunalnego: 
1)  zewnętrzną w zasięgu od 50 do 150 m od granic nieruchomości na której jest położony, w jej obszarze strefy obowiązuje:  

 a)  dopuszczenie lokalizacji obiektów produkcji żywności, żywienia zbiorowego, przechowywania żywności, budynków 
mieszkalnych pod warunkiem ich podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej, 

 b)  zakaz budowy studni i ujęć wody; 
2)  wewnętrzną w zasięgu 50 m od granic nieruchomości, na której jest położony, w obszarze strefy ustala się: 

 a)  zakaz lokalizacji obiektów zakładów produkcji żywności, żywienia zbiorowego, przechowywania żywności, budynków 
mieszkalnych, 

 b) zakaz budowy studni i ujęć wody. 
 

§15. W obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w 
rozumieniu przepisów odrębnych. Zakaz ten nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 
1)  których budowa i eksploatacja należy do zadań własnych gminy; 
2)  stanowiących inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

 

Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

 

§16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną obszaru 
objętego planem z: 
1)  dróg publicznych: 



 a) głównej- odcinka drogi wojewódzkiej Nr 414 (teren 1KDG), 
 b) lokalnych (tereny: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL), 
 c) dojazdowych (tereny: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD); 

2)  dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 
8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW; 

3)  ciągu pieszo- jezdnego, publicznego (teren 1KDpj). 
 

§17. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo - jezdne, 
włączone do dróg publicznych, nie wyznaczone na rysunku planu. Obowiązują dla nich następujące parametry: 
1)  minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 6,00 m; 
2)  w rejonie skrzyżowań dróg należy stosować narożne ścięcia o minimalnych wymiarach 3 x 3 m. 

 

§18. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących i budowę nowych dróg, z możliwością etapowania związanych z tym 
prac budowlanych. 

 

§19. 1. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w formie stanowisk postojowych w obrębie działki budowlanej w 
minimalnej ilości: 
1)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- 1 stanowisko postojowe na lokal mieszkalny, 1 stanowisko 

postojowe na każde 20,00 m2 powierzchni przeznaczonej na usługi; 
2)  dla terenów zabudowy usługowej- 1 stanowisko postojowe na każde 20,00 m2 powierzchni przeznaczonej na usługi; 
3)  dla terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych: 

 a) teren 1RU- 1 stanowisko postojowe na każde 200,00 m2 powierzchni wewnętrznej budynków, 
 b) teren 2RU: 

- 1 stanowisko postojowe na lokal mieszkalny, 
- 3 stanowiska dla klientów gospodarstwa ogrodniczego;  

4)  dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych- 1 stanowisko postojowe na lokal mieszkalny; 
5)  dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - 1 stanowisko postojowe na 4 pracowników zatrudnionych na 

jednej zmianie. 
 

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w miejscach 
przeznaczonych na postój pojazdów w minimalnej ilości 1 stanowiska dla terenów zabudowy usług publicznych. 

 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

 

§20. W zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1)  dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących odcinków oraz budowę nowych sieci infrastruktury technicznej; 
2)  ustala się prowadzenie nowych odcinków sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach 

przyległych. 
 

§21. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1)  ustala się zaopatrzenie w wodę użytkową z gminnej sieci wodociągowej; 
2)  dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody dla celów gospodarczych, z uwzględnieniem ograniczeń 

wymienionych w par. 15 niniejszej uchwały. 
 

§22. Dla sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:  
1)  zrzut ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
2)  utrzymanie istniejących urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy; 
3)  dopuszczenie stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów 



odrębnych; 
4)  nakaz podczyszczania ścieków przemysłowych w zakresie określonym przepisami odrębnymi. 

 

§23. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 
1)  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy: 

 a) w granicach działki, z zastosowaniem studni chłonnych, zbiorników retencyjno-odparowujących lub innych urządzeń 
hydrotechnicznych służących ich zagospodarowaniu, 

 b) dopuszczenie zrzutu wód opadowych do odbiorników położonych poza granicami działki;  
2)  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg: 

 a)  do rowów, 
 b) poprzez odwodnienie powierzchniowe, 
 c)  do kanalizacji deszczowej. 

 

§24. Dla sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia:  
1)  ustala się przebieg dwutorowej linii energetycznej 110 kV relacji Groszowice- Hermanowice; 
2)  ustala się strefę oddziaływania linii (pas technologiczny), obejmującą pasy terenu o szerokości 15,00 m od osi linii; 
3)  w pasie technologicznym linii obowiązują następujące ustalenia: 

 a) zakaz sadzenia roślinności wysokiej, 
 b) budowa i rozbudowa budynków i budowli wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa, w tym minimalnych 

odległości od elementów znajdujących się pod napięciem oraz zachowania wymagań dotyczących dopuszczalnego 
natężenia pola elektrycznego emitowanego przez linię 110 kV, 

 c) lokalizacja budynków i budowli nie może ograniczać dostępu do stanowisk słupowych sprzętem budowlanym, 
 d)  do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić możliwość dojazdu oraz 

dostępu dla ich zarządcy w celu prowadzenia eksploatacji, modernizacji i przebudowy, 
 e) dopuszcza się możliwość przebudowy linii na wielotorową, wielonapięciową. 

 

§25. Dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia ustala się: 
1)  zaopatrzenie w energię elektryczną z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej; 
2)  możliwość: 

 a) przebudowy, rozbudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych, 
 b) budowy nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych, 
 c) skablowania istniejących odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

3)  wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się: 
 a) strefy oddziaływania linii (pasy technologiczne), obejmujące pasy terenu o szerokości, licząc od osi linii: 

- 6,00 m dla linii 15 kV, 
- 3,00 m dla linii 0,4 kV; 

 b) w pasach technologicznych linii obowiązuje zakaz sadzenia roślinności wysokiej; 
4)  dla linii kablowych usytuowanych poza pasami drogowymi należy przewidzieć pasy technologiczne szerokości 1,00 m; 
5)   do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić możliwość dojazdu oraz dostępu 

dla ich zarządcy w celu prowadzenia eksploatacji, modernizacji i przebudowy. 
 

§26. W zakresie paliw gazowych ustala się: 
1)  przebudowę, rozbudowę istniejących sieci i urządzeń; 
2)  budowę nowych sieci i urządzeń; 
3)  lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych.  

 

§27. 1. W obszarze objętym planem zlokalizowane są odcinki:  
1)  gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 MPa; 
2)  nieczynnego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350; 

 

2. Ustala się przebieg planowanego odcinka przesyłowego gazociągu strategicznego DN1000 MOP 8,4 MPa. 

 



3. Dla wymienionych wyżej sieci ustala się strefy kontrolowane o szerokości: 

1) dla gazociągów wymienionych w ust. 1: 

a) 70,00 m dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, 

b) 50,00 m dla wolnostojących budynków niemieszkalnych, 

2) 12,00 m dla gazociągu wymienionego w ust. 2. 

 

4. W zasięgu stref kontrolowanych, wymienionych w ust. 3: 

1) operator gazociągu uprawniony jest do zapobiegania wszelkiej działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i 
prawidłową eksploatację gazociągu; 

2) ustala się obowiązek zapewnienia służbom technicznym swobodnego dojazdu do gazociągu w celu bieżącej obsługi, 
napraw lub przebudowy oraz przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej; 

3) dopuszcza się wykonywanie przejazdów i przejść przez teren strefy kontrolowanej gazociągu w celu obsługi komunikacyjnej 
obszaru objętego planem; 

4) wprowadza się zakaz nasadzania drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 3 m od osi gazociągu; 

5) ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych. 

 

§28. Dla istniejących sieci telekomunikacyjnych ustala się ich utrzymanie oraz możliwość przebudowy, rozbudowy. Plan 
dopuszcza budowę nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.  
 

§29. Dla zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie indywidualnych źródeł energii cieplnej zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

§30. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują przepisy odrębne.  
 

§31. W obszarze objętym planem znajdują się rowy melioracji szczegółowych oraz obszary, na których występują urządzenia 
drenarskie. Dopuszcza się realizację nowych rowów melioracyjnych oraz poszerzanie, zmianę przebiegu, zarurowywanie, 
likwidację odcinków istniejących rowów na warunkach określonych w przepisach odrębnych.  

 

 

Rozdział 9 

stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, 

o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

§32. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1)  dla terenów oznaczonych symbolami: MN, U, RU, RM, P, PG w wysokości 30%; 
2)  dla terenów oznaczonych symbolami: UP, R, ZC, ZP, KDG, KDL, KDD, KDW, KDpj, E w wysokości 0,1%. 
 

Rozdział 10 

Przepisy szczegółowe 

 



§33. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 6MN, 12MN, 14MN, 15MN, 23MN, 24MN, 25MN, 
26MN, 27MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) budynki gospodarcze, garaże, wiaty,  
 c) komunikacja wewnętrzna, 
 d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 e) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna:  

- teren 1MN z drogi 1KDL, 
- teren 2MN z drogi 2KDD, 
- teren 6MN z dróg: 4KDD, 8KDW,  
- teren 12MN z dróg: 2KDL, 5KDD, 10KDW, 
- teren 14MN z dróg: 5KDD, 10KDW,  
- teren 15MN z dróg: 2KDL, 4KDL, 5KDD, 9KDW, 10KDW,  
- teren 23MN z dróg: 3KDD, 1KDW, 
- teren 24MN z drogi 3KDD,  
- teren 25MN z dróg: 3KDD, 1KDW, 
- teren 26MN z dróg: 3KDD, 1KDW, 
- teren 27MN z dróg: 3KDL, 1KDW, 3KDW, 
- teren 32MN z dróg: 1KDD, 1KDW, 3KDW, 4KDW, 
- teren 33MN z dróg: 1KDD, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
- tereny 34MN, 35MN z dróg: 1KDL, 1KDD, 6KDW, 

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 d) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 e) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części tereny: 24MN, 26MN, 32MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części tereny: 24MN, 26MN, 

32MN) - zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 
- wolnostojącej: 0.40,  
- bliźniaczej: 0.70,  

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.20,  
- bliźniaczej: 0.40, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym równolegle do 

przyległej drogi publicznej (tereny: 1MN, 2MN), 



 f) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 
wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
- wolnostojącej: 600,00 m2,  
- bliźniaczej: 400,00 m2; 

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
 a) dla terenów: 1MN, 2MN, 26MN, 32MN, 34MN w zakresie położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza 

komunalnego- zgodnie z par. 14 niniejszej uchwały, 
 b) dla terenu 6MN: 

- w zakresie położenia w zasięgu strefy kontrolowanej gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji 
Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 MPa- zgodnie z par. 27 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, ust. 4 
niniejszej uchwały, 

- w zakresie położenia w zasięgu stref kontrolowanych planowanego odcinka gazociągu strategicznego DN1000 
MOP 8,4 MPa - zgodnie z par. 27 ust. 3 pkt 2, ust. 4 niniejszej uchwały. 

 

§34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 8MN, 9MN ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna:  

- teren 3MN z dróg: 2KDD, 7KDW, ciągu pieszego 1KDpj,  
- teren 4MN z dróg: 2KDD, 4KDD, 7KDW, ciągu pieszego 1KDpj, 
- teren 5MN z ciągu pieszego 1KDpj, 
- teren 7MN z dróg: 4KDD, 8KDW, 
- teren 8MN z dróg: 1KDG, 4KDD, 8KDW, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj, 
- teren 9MN ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj,  

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 d) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich adaptacji dla 
potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 e) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 f) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części tereny: 8MN, 9MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 



 b) strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (w części tereny: 7MN, 8MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 
niniejszej uchwały, 

 c) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części tereny: 8MN, 9MN) - 
zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 

- wolnostojącej: 0.60,  
- bliźniaczej: 0.70,  

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.10,  
- bliźniaczej: 0.40, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu: 
- obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy (tereny: 3MN, 4MN, 8MN), 
- obowiązujących linii zabudowy, z wymogiem lokalizowania na nich ścian szczytowych budynków w nawiązaniu 

do historycznej zabudowy w otoczeniu (tereny: 5MN, 9MN), 
 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym równolegle do 

przyległej drogi publicznej (teren 8MN), 
 f) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 35° do 

45°, 
 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2; 

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
 a) dla terenów: 3MN, 4MN, 5MN w zakresie położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza komunalnego- zgodnie z par. 

14 niniejszej uchwały, 
 b) dla terenu 4MN: 

- w zakresie położenia w zasięgu strefy kontrolowanej gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji 
Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 MPa- zgodnie z par. 27 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, ust. 4 
niniejszej uchwały, 

- w zakresie położenia w zasięgu stref kontrolowanych planowanego odcinka gazociągu strategicznego DN1000 
MOP 8,4 MPa - zgodnie z par. 27 ust. 3 pkt 2, ust. 4 niniejszej uchwały. 

 

§35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 10MN, 13MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 28MN, 29MN, 
30MN, 31MN ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna:  

- teren 10MN z dróg: 1KDG, 11KDW, 
- teren 13MN z drogi 2KDL, 
- tereny 17MN, 18MN z drogi 4KDL, 
- tereny 19MN, 21MN z drogi 3KDL, 
- teren 22MN z dróg: 3KDL, 1KDW, 
- teren 28MN z dróg: 3KDL, 2KDW, 3KDW, 



- teren 29MN z dróg: 3KDL, 2KDW, 3KDW, 5KDW, 
- teren 30MN z dróg: 1KDL, 1KDD, 1KDW, 
- teren 31MN z dróg: 1KDL, 1KDD, 

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 d) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich adaptacji dla 
potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 e) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 f) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części tereny: 10MN, 30MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części tereny: 10MN, 30MN) - 

zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 
- wolnostojącej: 0.40,  
- bliźniaczej: 0.70,  

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.10,  
- bliźniaczej: 0.40, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym równolegle do 

przyległej drogi publicznej (teren 10 MN), 
 f) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 

wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2; 

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: w zakresie 
położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza komunalnego- zgodnie z par. 14 niniejszej uchwały (tereny: 30MN, 31MN). 

 

§36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11MN ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 



 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z dróg: 2KDL, 11KDW,  
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 

- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 d) nakaz stosowania na dachach budynków pokryć w kolorze ceglastym matowym lub szarym, ceramicznych lub 
blachodachówki, 

 e) nakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych cegły, kamienia lub mas tynkarskich, o stonowanej kolorystyce 
zbliżonej do tradycyjnych materiałów budowlanych, 

 f) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich adaptacji dla 
potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 g) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 h) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości - zgodnie z par. 7 niniejszej 

uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 
- wolnostojącej: 0.60,  
- bliźniaczej: 0.70, 

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.10,  
- bliźniaczej: 0.40,  

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 

wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2. 

 

§37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16MN, 20MN ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 



 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna:  

- 16MN- z dróg: 1KDG, 4KDL, 9KDW, 
- 20MN- z dróg: 1KDG, 3KDL, 3KDD, 

 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie: 
- wolnostojącej, 
- bliźniaczej, 

 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 
- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 d) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich adaptacji dla 
potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 e) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 f) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części teren 16MN) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części teren 16MN) - zgodnie 

z par. 7 niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 
- wolnostojącej: 0.40,  
- bliźniaczej: 0.70,  

 b) minimalna intensywność zabudowy:  
- wolnostojącej: 0.10,  
- bliźniaczej: 0.40, 

 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie:  
- wolnostojącej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
- bliźniaczej: 30% powierzchni działki budowlanej, 

 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz lokalizacji głównych kalenic dachów budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym równolegle do 

przyległej drogi publicznej, 
 f) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 35° do 

45°, 
 g) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 h) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie: 
 a) wolnostojącej: 600,00 m2,  
 b) bliźniaczej: 400,00 m2. 

 

§38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 36MN, 37MN ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 



 b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDL, 
 b) dopuszczenie utrzymania funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich adaptacji dla potrzeb 

funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 c) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy na cele mieszkalne i usługowe, 
 d) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie wolnostojącej, 
 e) dopuszczenie lokalizacji usług: 

- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 f) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, ze wskazaniem ich adaptacji dla 
potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 g) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 h) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości - zgodnie z par. 7 niniejszej 

uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.60,  
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.10,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- w zakresie od 30° do 45°, 
- dla zabudowy usługowej i gospodarczej- w zakresie od 15° do 30°, 

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m,  
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m.  

 

§39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38MN ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 c) komunikacja wewnętrzna, 
 d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 e) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z drogi 5KDD, 9KDW, 
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w formie wolnostojącej, 
 c) dopuszczenie lokalizacji usług: 

- wbudowanych, realizowanych jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

- realizowanych w formie wolnostojącego budynku na działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 



jednorodzinną, jako funkcja uzupełniająca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami 
odrębnymi, dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac 
budowlanych związanych z ich przebudową,  

 d) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 e) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (część terenu) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (część terenu) - zgodnie z par. 7 

niniejszej uchwały; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.60,  
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.10,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 

wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m, 
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 18,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 600,00 m2.  
 

§40. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże, wiaty, 
 b) komunikacja wewnętrzna, 
 c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 d) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna: 

- teren 1U z drogi 1KDL,  
- teren 2U z dróg: 1KDL, 2KDD, 
- teren 3U z drogi 1KDG, 
- teren 4U z drogi 1KDG, 
- teren 5U z drogi 3KDL, 

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (tereny: 1U, w części 2U, 3U) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (tereny: 1U, w części 2U, 3U) - 

zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały; 
5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.20, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.80,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 20%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 

wymienionych typów): 



- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 15,00 m;  
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 36,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy- zgodnie z 
par. 15 niniejszej uchwały (teren 2U). 

 

§41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6U, 7U, 8U, 9U ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże, wiaty, 
 b) komunikacja wewnętrzna, 
 c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 d) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna: 

- teren 6U z drogi 2KDD, 
- teren 7U z drogi 2KDD, 
- teren 8U z drogi 8KDW, 
- teren 9U z drogi 8KDW,  

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.20, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.80,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 20%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 

wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 15,00 m;  
 g) dopuszczenie lokalizacji wiat, spełniających następujące parametry:  

- maksymalnej powierzchni do 36,00 m2,  
- maksymalnej wysokości do 5,00 m;  

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
 a) w zakresie położenia w zasięgu strefy sanitarnej cmentarza komunalnego- zgodnie z par. 14 niniejszej uchwały (tereny: 

6U, 7U), 
 b) dla terenu 8U: 

- w zakresie położenia w zasięgu strefy kontrolowanej gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji 
Zdzieszowice- Brzeg Opolskie DN350 PN 4,0 MPa, MOP 3,6 MPa- zgodnie z par. 27 ust. 3 pkt 1 lit. a, b, ust. 4 
niniejszej uchwały, 

- w zakresie położenia w zasięgu stref kontrolowanych planowanego odcinka gazociągu strategicznego DN1000 
MOP 8,4 MPa - zgodnie z par. 27 ust. 3 pkt 2, ust. 4 niniejszej uchwały, 

6)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1200,00 m2.  
 

§42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UP, 2UP ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usług publicznych; 
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) mieszkania komunalne, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 



 d) obiekty małej architektury, 
 e) komunikacja wewnętrzna, 
 f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 g) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna: 

- teren 1UP z ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj, 
- teren 2UP z drogi 1KDG, 

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

 d) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych, szyldów oraz urządzeń reklamowych; 
4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej; 
5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie: 

 a) położenia w zasięgu: 
- strefy obserwacji archeologicznej - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
-  strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości - zgodnie z par. 7 

niniejszej uchwały, 
 b) ochrony budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (teren 1UP) - zgodnie z par. 9 ust. 1, 2 niniejszej uchwały; 

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.20, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 1.00,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 20%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 35° do 

45°, 
 f) maksymalna wysokość zabudowy: 15,00 m.  

 

§43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
2)   uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) drogi transportu rolnego, 
 b) obiekty i urządzenia melioracji wodnych, 
 c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna: 

- teren 1R z dróg: 2KDD, 4KDD, 
- tereny 2R z drogi 8KDW,  
- teren 3R z drogi 1KDG, 

 b) zakaz zabudowy. 
 

§44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) zabudowa zagrodowa,  
 c) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
 d) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 e) komunikacja wewnętrzna, 
 f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 g) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z dróg 1KDL, 2KDD, 
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków w formie wolnostojącej, 



 c) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 d) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 2.40, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.40, 
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 

wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 15,00 m;  
5)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2000,00 m2.  

 

§45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RU ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych- zabudowa obsługi gospodarstwa ogrodniczego 

specjalizującego się w produkcji roślin ozdobnych i rozsady roślin warzywnych; 
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi; 
 b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty,  
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDL, 
 b) dopuszczenie lokalizacji budynków w formie wolnostojącej, 
 c) dopuszczenie lokalizacji usług w formie: 

- wbudowanej, 
- wolnostojącej, 

 d) ustala się obowiązek strefowania zabudowy tak, aby obiekty i urządzenia służące do uprawy roślin związane z 
przeznaczeniem podstawowym nie powodowały uciążliwości dla sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

 e) obiekty do uprawy roślin związane z przeznaczeniem podstawowym w postaci szklarni, tuneli foliowych i budynków 
pomocniczych powinny spełniać wymogi właściwych przepisów odrębnych, 

 f) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 g) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu: 
 a) strefy obserwacji archeologicznej (w części terenu) - zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 niniejszej uchwały, 
 b) strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (w części terenu) - zgodnie z par. 

7 niniejszej uchwały; 
5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0,60, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.40,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 

wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  

 f) maksymalna wysokość zabudowy: 15,00 m;  
6)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 2000,00 m2.  

 



§46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 
11RM, 12RM, 13RM ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b) usługi, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) obiekty związane z produkcją rolną, hodowlaną, 
 e) komunikacja wewnętrzna, 
 f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
 g) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
 a) obsługa komunikacyjna: 

- teren 1RM z drogi 1KDL, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj, 
- teren 2RM z drogi 1KDL,  
- teren 3RM z drogi 1KDL, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj,  
- teren 4RM z dróg: 1KDL, 3KDD,  
- teren 5RM z drogi 1KDG, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj,  
- teren 6RM z dróg: 1KDG, 1KDL, ciągu pieszo- jezdnego 1KDpj,  
- teren 7RM z dróg: 1KDG, 1KDL, 3KDD, 
- teren 8RM z drogi 1KDG, 2KDL, 11KDW 
- teren 9RM z dróg: 1KDG, 2KDL, 
- teren 10RM z dróg: 2KDL, 5KDD,  
- teren 11RM z drogi 4KDL, 
- teren 12RM z drogi 4KDL, 
- teren 13RM z dróg: 3KDL, 1KDW, 

 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 
związanych z ich przebudową,  

 c) dopuszcza się utrzymanie funkcji istniejących obiektów zabudowy zagrodowej, z możliwością ich adaptacji dla potrzeb 
funkcji mieszkaniowej, 

 d) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 
wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nakaz zachowania standardów akustycznych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie: 
 a) położenia w zasięgu: 

- strefy obserwacji archeologicznej (część terenu 1RM, teren 2RM, część terenu 3RM, teren 4RM, cześć terenu 
5RM, teren 6RM, część terenu 7RM, teren 8RM, część terenu 9RM, teren 10RM)- zgodnie z par. 6 ust. 1, 2 
niniejszej uchwały, 

- strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości (część terenu 1RM, teren 
2RM, część terenu 3RM, teren 4RM, cześć terenu 5RM, teren 6RM, część terenu 7RM, teren 8RM, część 
terenu 9RM, teren 10RM)- zgodnie z par. 7 niniejszej uchwały, 

 b) ochrony budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (tereny: 1RM, 5RM, 6RM, 7RM) - zgodnie z par. 9 ust. 1, 2 
niniejszej uchwały; 

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 0.70, 
 b) minimalna intensywność zabudowy: 0.40,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu: 

- obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy (teren 10RM), 
- obowiązujących linii zabudowy, z wymogiem lokalizowania na nich ścian szczytowych budynków w nawiązaniu 

do historycznej zabudowy w otoczeniu (tereny: 1RM, 3RM, 5RM, 6RM, 7RM, 9RM), 
- nieprzekraczalnych linii zabudowy (tereny: 2RM, 4RM, 8RM, 11RM, 12RM, 13RM), 

 e) nakaz stosowania dachów o wymienionych niżej parametrach (dopuszcza się stosowanie jednego lub drugiego z 
wymienionych typów): 
- płaskich, 
- symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 30° do 45°,  



 f) maksymalna wysokość zabudowy: 12,00 m; 
7)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1200,00 m2.  

 

§47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) usługi, 
 b) mieszkanie właściciela, 
 c) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, 
 d) komunikacja wewnętrzna, 
 e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
 f) zieleń; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDL, 
 b) dopuszcza się utrzymanie parametrów kształtowania zabudowy istniejących budynków w toku prac budowlanych 

związanych z ich przebudową,  
 c) w przypadku prac budowlanych związanych z odbudową, rozbudową, nadbudową obowiązuje stosowanie 

wymienionych niżej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 
4)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: ustala się zakaz powodowania ponadnormatywnego wpływu na 

środowisko przyrodnicze, w tym emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, promieniowania 
elektromagnetycznego, zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntu w zakresie zdefiniowanym w przepisach 
odrębnych; 

5)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  
 a) maksymalna intensywność zabudowy: 1.40,  
 b) minimalna intensywność zabudowy: 1.00,  
 c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%, 
 d) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 e) nie ustala się wymagań w zakresie form, nachylenia dachów oraz rodzajów ich pokrycia, 
 f) maksymalna wysokość zabudowy: 15,00 m.  

 

§48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny cmentarzy;  
2)  uzupełniające przeznaczenie terenu: 

 a) zabudowa związana z obsługą cmentarza, 
 b) zieleń urządzona, 
 c) komunikacja piesza, 
 d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- obsługa komunikacyjna z drogi 2KDD, z ciągu pieszo- jezdnego 
1KDpj; 

4)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie położenia w zasięgu strefy "K" ochrony historycznie 
ukształtowanego układu zieleni- zgodnie z par. 8 niniejszej uchwały; 

5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 a) dla budynku kaplicy cmentarnej: 

- maksymalna intensywność zabudowy: 4.00, 
- minimalna intensywność zabudowy: 0.40,  
- nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
- nakaz stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu połaci w zakresie od 

35° do 45°, nie ustala się parametrów nachylenia dachu wieży, dzwonnicy, 
- maksymalna wysokość zabudowy: 9,00 m;  

 b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 20%, 
6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy- zgodnie z 

par. 15 niniejszej uchwały. 
 

§49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej;  



2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
 a) obsługa komunikacyjna z drogi 3KDL, 
 b) zakaz zabudowy. 

 

§50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych- droga główna (odcinek drogi wojewódzkiej Nr 414);  
2)  szerokość w liniach rozgraniczających od 11,00 do 29,00 m w granicach władania zarządcy; 
3)  ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków - zgodnie 

z par. 9 ust. 1, 2 niniejszej uchwały. 
 

§51. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych- drogi lokalne;  
2)  szerokość w liniach rozgraniczających: 

 a) teren 1KDL- od 10,00 do 24,00 m, 
 b) teren 2KDL- od 8,00 do 10,00 m, 
 c) teren 3KDL- 10,00 m, 
 d) teren 4KDL- od 6,00 do 10,00 m. 

 

§52. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych- drogi dojazdowe; 
2)  szerokość w liniach rozgraniczających:  

 a) teren 1KDD- od 7,00 do 10,00 m, 
 b) teren 2KDD- od 5,00 do 14,00 m 
 c) teren 3KDD- od 9,00 do 15,00 m, 
 d) teren 4KDD- od 4,00 do 10,00 m, 
 e) teren 5KDD- 10,00 m, 
 

§53. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 
9KDW, 10KDW, 11KDW ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2)  szerokość w liniach rozgraniczających: 

 a) teren 1KDW- od 10,00 do 11,00 m, 
 b) tereny: 2KDW, 3KDW, 4KDW - 10,00 m, 
 c) teren 5KDW- od 12,00 do 13,00 m, 
 d) teren 6KDW- 12,00 m, 
 e) teren 7KDW- od 8,00 do 12,00 m, 
 f) teren 8KDW- 10,00 m, 
 g) tereny: 9KDW , 10KDW - 10,00 m; 
 h) teren 11KDW- od 4,00 do 19,00 m, 

 

§54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDpj ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: ciąg pieszo- jezdny; 
2)  szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu, w granicach władania zarządcy. 
 

§55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury elektroenergetycznej;  
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

 a) obsługa komunikacyjna z dróg: 2KDL, 
 b) dopuszczenie eksploatacji istniejących urządzeń,  
 c) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejącej stacji transformatorowej oraz budowę nowych stacji 

transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi, 
 d) wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV ustala się strefę techniczną o szerokości 1,50 

m, 



 e) planowane kubaturowe stacje transformatorowe powinny być wykonane jako obiekty naziemne, wolnostojące. 
 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 

 

§56. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 
 

§57. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 
podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 (graficzny) znajduje się w osobnym pliku. 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



Uzasadnienie 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia którego uprawniają Radę 
Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073). 

 

Niniejsza uchwała jest zakończeniem procedury planistycznej sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, podjętej na podstawie uchwały nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy: 

 

W zakresie wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury ustalenia planu określają parametry kształtowania 
zabudowy w dostosowaniu do istniejącego zainwestowania. Przeważającym typem przeznaczenia terenu w obszarze objętym 
planem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której wysokości i intensywność dostosowano do lokalnych walorów 
architektonicznych i krajobrazowych.  

 

Projekt miejscowego planu wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne dla części terenów, dla których nie uzyskano stosownej zgody w przebiegu prowadzonych wcześniej prac 
planistycznych. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Prószkowa z dnia 9 sierpnia 2016 r.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
decyzją GZ.tr.602.471.2016 z dnia 25 października 2016 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze części 
wnioskowanych terenów. W tym zakresie przyjęcie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypełnia 
wymogi ochrony gruntów rolnych i leśnych, zapisane w przepisach ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). 

 

W zapisach planu uwzględniono wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 
ujmując w nim ustalenia dla: 

1)  strefy obserwacji archeologicznej; 
2)  strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego (Górki, stan 4. AZP:90-37/72); 
3)  strefy "A" ochrony historycznie ukształtowanego układu przestrzennego miejscowości; 
4)  strefy "K" ochrony historycznie ukształtowanego układu zieleni; 
5)  budynków i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 
 

W obszarze objętym ustaleniami planu nie stwierdzono występowania dóbr kultury współczesnej.  

 

W zakresie wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia w planie zawarto zapisy dotyczące zakazu realizacji 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych.  Zapisy planu w zakresie  
wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową uwzględniają potrzeby osób 
niepełnosprawnych na terenach publicznie dostępnych, w zakresie dostępności dla tych osób terenów zabudowy przyjęto 
ustalenia w zakresie kształtowania układu komunikacyjnego obszaru, zapewniającego dojazd do wszystkich nieruchomości w 
jego granicach. Jednocześnie położenie obszaru objętego planem w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej Nr 414 
zapewnia możliwość dojazdów do pobliskich większych ośrodków osadniczych- siedziby Gminy Prószków oraz obszaru 
aglomeracji opolskiej, w tym także przy użyciu transportu zbiorowego. 



 

Ustalenia planu wykorzystują walory ekonomiczne przestrzeni. W przedmiotowym obszarze odnotowuje się tendencję 
rezygnacji z rolniczego wykorzystania terenów i stopniowego przekształcania ich w tereny zabudowy. Dotychczasowa funkcja 
terenu ustępuje funkcji mieszkaniowej w związku ze zmniejszeniem opłacalności prowadzenie upraw, przy jednoczesnym 
atrakcyjnym położeniu obszaru względem pobliskiej aglomeracji opolskiej. 

 

W przepisach planu uwzględniono zagadnienia prawa własności, zgodnie z treścią wniosków złożonych przez zainteresowane 
osoby fizyczne oraz inne podmioty. 

 

W obszarze objętym planem nie występują tereny, dla których należałoby ująć zapisy uwzględniające potrzeby obronności i 
bezpieczeństwa państwa. 

 

Potrzeby interesu publicznego uwzględniono przyjmując w planie zapisy pozwalające na optymalizację skutków finansowych 
uchwalenia planu, w szczególności w zakresie rozbudowy i budowy dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
których budowa i utrzymanie należy do zadań własnych gminy. 

 

Określone w ustaleniach planu zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
dotyczą: 

1)  zaopatrzenia w wodę dla celów bytowo- gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych dla zapewnienia odpowiedniej 
ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności; 

2)  odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych; 
3)  melioracji wodnych szczegółowych; 
4)  odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych; 
5)  sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia; 
6)  paliw gazowych i zaopatrzenia w ciepło; 
7)  sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowych; 
8)  gromadzenia i usuwania odpadów. 
 

Udział społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zapewniono zgodnie z 
przepisami art. 17 pkt 1, 9 i 11 ustawy, poprzez możliwość składania wniosków do projektu.  W dalszej części procedury 
planistycznej zapewniono dwukrotne wyłożenie projektu do publicznego wglądu, organizację dyskusji publicznych nad 
przyjętymi w projekcie ustaleniami, wyznaczenie przez Burmistrza terminów na składania uwag do projektu. Informacje o tych 
działaniach były przekazywane do publicznej wiadomości w sposób określony w przywołanych wyżej przepisach ustawy, w tym 
także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja prac planistycznych pozostaje dostępna do wglądu w celu 
zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy: 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy gmina ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i 
korzystania z terenu, waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do 
ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. Interes prywatny został uwzględniony w szerokim zakresie, w szczególności w zakresie 
przeznaczenia pod zabudowę gruntów we władaniu osób fizycznych, z uwzględnieniem ich wniosków. Zabezpieczenie interesu 
publicznego polegało na zapewnieniu rezerwy terenu pod budowę elementów układu drogowego oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, których budowa i utrzymanie należy do zadań własnych gminy.  



 

W ustaleniach projektu w następujący sposób zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy: 

 

Zakłada się zmniejszenie transportochłonności układu przestrzennego, poprzez wykorzystanie do obsługi komunikacyjnej 
obszaru przede wszystkim istniejących elementów układu drogowego, w drugiej kolejności uzupełniając go o pozostałe 
elementy.  

 

Nowa zabudowa mieszkaniowa została zlokalizowana w sposób umożliwiający mieszkańcom wykorzystanie publicznego 
transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu, w zakresie istniejącego systemu komunikacji zbiorowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 414 przebiegającej przez obszar opracowania.  

 

Część obszaru opracowania należy do terenów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w 
granicach jednostki osadniczej miejscowości Górki, w granicach tych terenów zapisy planu służą uzupełnianiu istniejącej 
zabudowy. Możliwości w tym zakresie są jednak ograniczone, zważywszy na małą liczbę wolnych od zabudowy działek 
budowlanych. Stąd celowe wydaje się wyznaczenie terenów nowej zabudowy w ich otoczeniu. Obszary te należy uznać za 
przygotowane w najwyższym stopniu do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się dostępem do sieci 
komunikacyjnej oraz wyposażeniem w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci 
i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatne dla nowej, planowanej zabudowy. 

 

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1. ustawy 

 

Podejmując uchwałę Nr IX/60/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, Rada Miejska w Prószkowie dokonała analizy dotyczącej zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, wieś Górki jest obszarem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Obszar ten położony 
jest w zasięgu oddziaływania miasta Opola. Duże zainteresowanie wyrażone jest między innymi w ilości złożonych wniosków o 
zmianę przeznaczenia gruntów, przede wszystkim na cele mieszkaniowe. 

 

Stwierdza się, że przewidywane rozwiązania planu nie będą naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, przyjętego uchwałą Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 
grudnia 2014 r.  

 

Ustalenia planu są zgodne z treścią analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, przyjętą uchwałą Nr XLV/367/2014 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r. 

 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

 

Analizę wpływu ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy przeprowadzono w toku sporządzania prognozy 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, wykonanej na podstawie przepisu art. 17 pkt 5 ustawy. Zgodnie z 



wynikami prognozy bilans wydatków i dochodów gminy z tytułu realizacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego może być dodatni, pod warunkiem: 

1)  uzyskania maksymalnego dochodu z tytułu podatków od nieruchomości,  
2)  uzyskania maksymalnego dochodu z tytułu opłat planistycznych,  
3)  uzyskania maksymalnego dochodu z tytułu opłat adiacenckich. 
 
Dochody gminny jak wyżej będą zależeć przede wszystkim od tempa rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
obszarze objętym projektem. Pozostałe typy przeznaczenia terenu pozostają bez wpływu na dodatni bilans skutków 
finansowych uchwalenia planu. Duży obszar niepewności co do uzyskania potencjalnych dochodów występuje w zakresie 
możliwych wpływów z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

Przebieg prac planistycznych 

 

Procedurę sporządzania planu przeprowadzono wg przepisów przywoływanej na wstępie ustawy: 

1)  ogłoszono i obwieszczono o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu oraz zawiadomiono organy i 
instytucje określone ustawą, w wyniku tych publikacji i zawiadomień zostały wniesione wnioski do planu, 

2)  wskazania zawarte w odpowiedziach na zawiadomienia i wnioskach zostały odpowiednio wykorzystane w opracowywaniu, 
3)  projekt planu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko), dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń 

wykonawczych i przepisów odrębnych, został poddany opiniowaniu i uzgadnianiu. 
 

Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r. Dyskusję 
publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zorganizowano w dniu 16 marca 2016 r. W ustalonym na dzień 25 
kwietnia 2016 r. terminie do projektu wpłynęły uwagi. Ich uwzględnienie wymagało wprowadzenia zmian w projekcie planu i 
ponowienia w niezbędnym zakresie części uzgodnień i opinii. 

 

Projekt planu wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dla części terenów 
objętych jego ustaleniami. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Prószkowa z dnia 9 sierpnia 2016 r.  Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi decyzją GZ.tr.602.471.2016 z dnia 25 października 2016 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 
części wnioskowanych terenów.  W związku z zawartą w treści decyzji odmową w zakresie zgody na zmianę przeznaczenia na 
cele nierolnicze części terenów objętych wnioskiem, nie była możliwa realizacja części zamierzeń projektowych w zakresie 
przeznaczenia pod zabudowę niektórych terenów w obszarze objętym projektem planu. W związku z tym zdecydowano o tym, 
by tereny te wyłączyć z opracowania. Decyzja o możliwości wyłożenia projektu obejmującego zmniejszony zasięg przestrzenny 
wynika z przekonania, że uzyskane wcześniej opinie i uzgodnienia są wiążące również dla pomniejszonego obszaru 
opracowania. 

 

Projekt planu obejmujący tereny w pomniejszonym obszarze opracowania został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
zorganizowano w dniu 30 listopada 2016 r. W ustalonym na dzień 16 stycznia 2017 r. terminie do projektu wpłynęły uwagi. 
Zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza nie zostały one uwzględnione. 

 



Rada Miejska w Prószkowie przyjęła plan miejscowy uchwałą Nr XXVII/231/2017 z dnia 31 marca 2017 r., rozstrzygając 
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu w dwóch opisanych wyżej okresach 
wyłożenia do publicznego wglądu. 

 

Wojewoda Opolski, rozstrzygnięciem IN.I.743.33.2017.MK z dnia 5 maja 2017 r. stwierdził nieważność uchwały Nr 
XXVII/231/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017 r. W celu doprowadzenia ustaleń planu do zgodności z 
przepisami w zakresie wskazanym w uzasadnieniu do przywołanego powyżej rozstrzygnięcia nadzorczego projekt planu: 

1) został skorygowany o wymagane ustalenia; 
2) wysłano go do  ponownego opiniowania i uzgodnień. 
 

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. 
Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zorganizowano w dniu 16 października 2016 r. W 
ustalonym na dzień 12 grudnia 2017 r. terminie do projektu wpłynęły uwagi.  

 

Projekt planu przedłożono następnie do uchwalenia przez Radę Miejską. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

Wytyczne wynikające z przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

 

W przyjętym do uchwalenia projekcie uwzględniono następujące wytyczne wynikające z przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.): 

1)  ustalenia prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko; 
2)  opinie organów: 

 a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Opolu, 
 b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

 

W wymienionych powyżej terminach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zawiadamiano o możliwości zapoznania 
się z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanymi w 
toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionego dokumentu. W 
ustalonych przez Burmistrza terminach nie wpłynęły wnioski lub uwagi do treści prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr ........................ 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ....................... 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu  
 
 

Na podstawie 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) Rada Miejska w Prószkowie przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
miejscowego planu zagospodarowania wsi Górki: 
1) nie uwzględnia się następujących uwag, zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 

2016r do 5 kwietnia 2016 r.:  
a) z dnia 01-04-2016 w sprawie przywrócenia dotychczasowego przeznaczenia terenu- zabudowy mieszkaniowej w 

granicach działki 1156/298 oznaczonej w projekcie jako droga dojazdowa, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/220/2017 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

b) z dnia 04-04-2016 w sprawie: 
- przeznaczenia działki 453/197 pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/221/2017 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki, 

- przeznaczenia działki 455/196 pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/222/2017 
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki, 

c) z dnia 04-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki 452/197 w całości pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z 
uchwałą Nr XXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Górki, 

d) z dnia 05-04-2016 w sprawie przekształcenia przeznaczenia działki  1072/93 z rolnej na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną na IV klasie gruntu, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/224/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 
marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

e) z dnia 05-04-2016 w sprawie wytyczenia drogi wewnętrznej i działek budowlanych dla terenu obejmującego 
działkę 188/47, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/225/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w 
sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

f) z dnia 07-04-2016 w sprawie: 
- przekształcenia przeznaczenia działki 927/204 z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

towarzyszeniem usług na tereny zabudowy zagrodowej, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/226/2017 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Górki, 

- braku zgody na prowadzenie dróg dojazdowych przez działkę 927/204, zgodnie z uchwałą Nr 
XXVII/227/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

g) z dnia 15-04-2016 w sprawie przeznaczenia działki 216/52 pod budownictwo jednorodzinne, zgodnie z uchwałą Nr 
XXVII/228/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Górki; 



2) nie uwzględnia się uwag z dnia 13-01-17, zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 
listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.w sprawie: 

a) przesunięcia przebiegu planowanej sieci poza obszar nieruchomości stanowiących własność autora uwagi oraz 
obszar objęty ustaleniami planu- zgodnie z przebiegiem istniejącego gazociągu, zgodnie z uchwałą Nr 
XXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Górki, 

b) ograniczenia zakazów w tym zakresie zgodnie z uchwałą Nr XXVII/230/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
31 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki; nie uwzględnia się uwag z dnia 13-01-17, 
zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 
r.w sprawie: 

3) nie uwzględnia się następujących uwag, zgłoszonych do projektu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 
października 2017 r. do 13 listopada 2017 r.: 

a) z dnia 20-11-2017 w sprawie zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę zagrodową RM- "wiata", zgodnie z 
uchwałą Nr ................ Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ................ w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Górki, 

b) z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany wpisania do planu, że minimalna powierzchnia działki budowlanej (lub działki 
ujętej w projekcie jako tereny pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną) po podziale nie dotyczy działki na której 
wydziela się dojazd do sąsiedniej działki, zgodnie z uchwałą Nr ................ Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
................ w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

c) z dnia 08-12-2017 w sprawie rozszerzenia możliwości przeznaczenia działki nr 1032/98 o usługi w miejscowości 
Górki przy ul. Polnej 17, zgodnie z uchwałą Nr ................ Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia ................ w sprawie 
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej do projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, 

d) z dnia 12-12-2017 w sprawie: zmiany przeznaczenia terenu na teren zabudowy zagrodowej, braku zgody na 
prowadzenie dróg dojazdowych przez obszar działki, zgodnie z uchwałą Nr ................ Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia ................ w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi, złożonej 
do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



Załącznik Nr 3 
do uchwały ..................... 

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 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073) Rada Miejska w Prószkowie rozstrzyga, co następuje: 

 
§ 1. Zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania wsi Górki inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej służącymi 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) należą do zadań własnych gminy, jest: 
1) budowa, rozbudowa i modernizacja drogi gminnej w obszarze objętym ustaleniami planu, 
2) budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej: 

 a) wodociągowych,  
 b) kanalizacji deszczowej. 

 
§ 2. Finansowanie zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 
2077), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy 
na dany rok. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



   RO.0006.323.2018.ORM                                                          Druk nr 354 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. 

 
 

 
 
 
 

UCHWAŁA NR …………… 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ……lutego 2018 r. 
 

w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji  
dla gminy Prószków 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 
ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 
 
§1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Prószków o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 
 
 
 
 

  

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 
Uzasadnienie  

 
Rewitalizacja stanowi – zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1023 ze zm.) oraz wytycznymi Ministra Rozwoju z 2016 r. – zaplanowany i prowadzony w sposób zintegrowany proces 
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie 
przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno- funkcjonalne, lub techniczne, lub 
środowiskowe). 
 
W  uchwale Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. wyznaczono w granicach obszaru 
zdegradowanego w mieści Prószków wyznaczono dwa podobszary rewitalizacji:  

1)  podobszaru I Stare Miasto z zabudową otaczającą rynek i plac przed zamkiem w Prószkowie, z terenami zamku i 
towarzyszącego parku oraz z nie zharmonizowanymi z historycznym otoczeniem budynkami wielorodzinnymi i 
usługowymi oraz przestrzeniami publicznymi;  

2)  podobszaru II Pomologia, z wymagającą poddania remontom zabudową mieszkalną, usługową i gospodarczą, nie 
wykorzystywaną zgodnie z jej historycznym przeznaczeniem oraz ze zdewastowanymi zespołami zieleni oraz dawnych 
sadów, a także terenami oświaty.  

 
Program opracowany na podstawie uchwały Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prószków, stanowi podstawę do działań w 
granicach wskazanych w Uchwale Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków.  
 
Program stanowi zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, przyjętego uchwałą Nr XXIV/186/2016 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. Konieczność dokonania zmian w obowiązującym dokumencie wynikała z 
przeprowadzenia dodatkowych analiz, których wynikiem były zmiany w delimitacji granic obszaru zdegradowanego i 
podobszarów rewitalizacji. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



   RO.0006.324.2018.ORM                                                          Druk nr 355 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. 
UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do 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, z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  29.01.2018r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2017 

r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 2018r.) w sprawie: 

1) §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; 

2) §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; 

3) §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; 

4) Braku określenia zasad i warunków podziału nieruchomości . 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

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 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu 
miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. 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 Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, gmina Prószków został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 30 stycznia 
2018 r. wpłynęła uwaga będąca przedmiotem rozstrzygnięcia.  

 

Decyzję o nieuwzględnieniu uwagi uzasadnia się tym, iż wszelkie parametry kształtowania zabudowy zostały określone 
precyzyjnie w dostosowaniu do obowiązujących przepisów oraz lokalnych potrzeb. Nie zachodzi konieczność 
odsuwania zabudowy od cieków wodnych oraz zbiorników na odległość większą niż ustalona w planie miejscowym 
4m, gdyż jest ona wystarczająca do celów konserwacji cieków, oraz ewentualnych lokalnych wystąpień wody z koryta.  

Nie wprowadzono obowiązku lokalizacji sieci infrastruktury technicznej podziemnej na obszarze całego miasta ze 
względu na wysokie koszty dla późniejszych inwestorów oraz miasta związane z uzbrajaniem terenów pod konkretne 
inwestycje. Projekt planu miejscowego został zaopiniowany pozytywnie przez Polskie Sieci Energetyczne w zakresie 
linii 400 kV.  

Dla każdego terenu, na którym przewiduje się lokalizację inwestycji wymagających ustalenia minimalnej powierzchni 
działki wprowadzono takie zapisy. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwia – zgodnie z art. 
17 ust. 3 pkt 10 – jedynie określenie (jako fakultatywne) minimalnej powierzchni nowowydzielonych działek 
budowlanych. Ustawa nie pozwala na określenie dodatkowych parametrów – takich jak np. szerokość frontu działki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



   RO.0006.325.2018.ORM                                                          Druk nr 356 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do 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, z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  30.01.2018r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2017 

r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 2018r.) w sprawie: 

naruszenia art. 1 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie 

uwzględnienie faktycznego zagospodarowania działki nr 1390 k.m.11 oraz wprowadzenie przebiegu obwodnicy 
przecinającego przedmiotową działkę (przebieg zmieniony w stosunku do obowiązującego planu miejscowego oraz w 
stosunku do uzgodnień pomiędzy Wnioskodawcą a Zarządem Dróg Wojewódzkich). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

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 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu 
miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. 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 Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, gmina Prószków został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 30 stycznia 
2018 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.  W toku prac projektowych szczegółowo przeanalizowano 
obecny stan zagospodarowania terenu, obowiązujące dokumenty planistyczne. W wyniku tych analiz przeważył interes 
publiczny nad prywatnym.  

Projekt planu miejscowego został uzgodniony z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który ustalił przebieg projektowanej 
drogi i wskazał jako aktualny ten, który został przewidziany w przedmiotowym planie miejscowym. Przebieg ten 
uzyskał również wydaną decyzję środowiskową, w związku z czym niemożliwe jest zmienienie jej przebiegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



   RO.0006.326.2018.ORM                                                          Druk nr 357 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do 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, z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  30.01.2018 r.  zgłoszonej do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2017 

r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 2018r.)  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  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

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 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu 
miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. 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 Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, gmina Prószków został wyłożony do publicznego wglądu w 
od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. We wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 30 stycznia 2018 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



   RO.0006.327.2018.ORM                                                          Druk nr 358 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………..…..  
 

 

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi,  

złożonej do 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, z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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, Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi z dnia  29.01.2018r. (data wpływu: 31.01.2018 r.)  zgłoszonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 

od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 2018r.)  w sprawie przeznaczenia 
całej  dz. Nr 573 na teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



 

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 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu 
miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag o których mowa w art. 17 pkt. 11. 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 Nr VI/42/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków, gmina Prószków został wyłożony do publicznego wglądu w 
od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. Po wskazanym przez Burmistrza terminie do dnia 30 stycznia 2018r.  
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. Część działki przylegająca do drogi została przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



   RO.0006.328.2018.ORM                                                          Druk nr 359 

Projekt z dnia 14.02.2018 r. 
 

 

 

UCHWAŁA NR …..………. 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia ………………lutego 2018 r.  
 

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 z późn. zm.) 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; 
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 8UN – tereny usług nauki; 
h) od 1P do 19P – tereny produkcji; 
i) od 1R do 47R – tereny rolnicze; 
j) od 1RU do 11RU – 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 49KDD– 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 26KDW – 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 12IT – 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. Rynek 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 – Rynek 1, 
n) Dom mieszkalny – Rynek 13, 
o) Dom mieszkalny – Rynek 15, 
p) Dom i poczta – Rynek 16, 
q) Dom mieszkalny – Rynek 26, 
r) Dom mieszkalny – Rynek 27, 
s) Dom mieszkalny – Rynek 28, 
t) Dom mieszkalny – Rynek 29, 
u) Dom mieszkalny – Rynek 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 tylnych  
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. 

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 zmiany 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 49KDD– tereny dróg publicznych – dojazdowych; 
e) od 1KDPj do 4KDPj – tereny ciągów pieszo-jezdnych; 
f) od 1KDPp do 3KDPp – tereny ciągów pieszych; 
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. 

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. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej o maksymalnie 20%.  

 

§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, 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  1KS, 2KS, od 5RU do 7RU  ustala się zakaz lokalizacji 
zabudowy kubaturowej; 

2. na terenach oznaczonych symbolami 1RU, 1RM, 1P, 2P, 3P, 8P, 12P, 3R, 9R, 17R, 23R, 24R, 25R, 
26R, 46R 47R, 1IT, 1KDG, 1KDZ, 1KDL, 1KDD, 3KDD, 19KDD, 20KDD, 5KDW, od 11KDg do 
13KDg, 2WS, 3WS 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, od 5UN do 7UN, od 1P do 4P, od 8P do 15P, 19P, od 1RU do 

3RU, od 8RU do 10RU 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 pozostałych terenów: 0,1%. 

 c) Rozdział 2 
 d) 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: od 9MN do 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 12m; 
7) wysokość budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może przekroczyć 6m; 
8) wysokość pozostałej zabudowy nie może przekroczyć 12m; 
9) minimalną ilość miejsc postojowych (w tym miejsca w garażach): 1 na 1 lokal mieszkalny, 
10)  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, od 39MN do 41MN, 62MN 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 15MN, 50MN obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  

5. Na terenach oznaczonych symbolami: 14MN, 15MN, 17MN 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, 27MN obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: 19MN, 20MN, 24MN, 25MN, 27MN, 28MN, od 35MN do 44MN,  
od 46MN do 50MN, od 54MN do 56MN, od 59MN do 62MN, od 64MN do 76MN, od 84MN do 89MN 
(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. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami od 14MN do 17MN obowiązują ustalenia wynikające z 
wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Na terenach oznaczonych symbolami od 1MN do 16MN, od 18MN do 30MN, od 43MN do 61MN, od 
63MN  do 101MN 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 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) wysokość pozostałej zabudowy nie może przekroczyć 12m; 
9) 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, 

10) 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): od 6MN/U do 8MN/U, 
35MN/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 21MN/U, 34MN/U obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  

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 terenach oznaczonych symbolami: od 5MN/U do 9MN/U, od 12MN/U do 18MN/U, od 21MN/U do 
23MN/U, 32MN/U, 33MN/U, 35MN/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. 

7. Na terenie oznaczonym symbolem 34 MN/U obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru 
przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami: od 2MN/U do 4MN/U, 21MN/U, 34MN/U,  obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 
pkt 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: 21MN/U, 34MN/U obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, od 10MN/U do 28MN/U, od 32MN/U do 34MN/U 
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 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): 
− 1,5 na 1 lokal mieszkalny,  
− 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: 4,0, 

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): 
− 1 na 1 lokal mieszkalny,  
− 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) wysokość pozostałej zabudowy nie może przekroczyć 12m; 
8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości - zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany 

planu. 
9) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1500m2, 

3. Na terenach oznaczonych symbolami 2MW, 7MW, 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, od 8MW do 10MW, 18MW 20MW obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o 
których mowa w §7 ust. 2.  

5. Na terenach oznaczonych symbolami 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, 23MW 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 2MW obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru 
przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: od 2MW do 7MW, od 9MW 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: od 2MW 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) na terenach: 4U, 6U, 11U, 13U, 15U, 16U, 17U: 

a) wysokość budynków usługowych nie może przekroczyć:  trzech kondygnacji nadziemnych oraz 
12m, 

b) wysokość pozostałej zabudowy nie może przekroczyć 12m; 
6) na terenach: od 1U do 3U, 5U, od 7U do 10U, 12U, 14U:  

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

b) wysokość pozostałej zabudowy nie może przekroczyć 15m; 
7) wysokość budynków garażowych i gospodarczych (w tym wiat i altan) nie może przekroczyć 6m; 
8) minimalną ilość miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni usług, 
9) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
10) 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 4U, 10U obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 
zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  

5. Na terenach oznaczonych symbolami: od 4U do 14U, 17U (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. 

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

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

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



10. 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. 

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 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 zabudowy 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 zabudowy 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, oraz 1 miejsce na 20m2 powierzchni 

wewnętrznej usług. 
3) Dla terenów oznaczonych symbolami 1UP, 7UP: 

a) wysokość zabudowy 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 zabudowy 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, oraz 1 miejsce na 20m2 powierzchni 
wewnętrznej usług. 

5) Dla terenu oznaczonego symbolem 3UP, 8UP: 
a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 15 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 oraz 1 miejsce na 20m2 powierzchni wewnętrznej usług. 

6) Dla terenu oznaczonego symbolem 9UP, 11UP: 
a) wysokość zabudowy 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, 
f) minimalna ilość miejsc postojowych: 1 oraz 1 miejsce na 20m2 powierzchni wewnętrznej usług. 

7) 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 terenach oznaczonych symbolami 2UP, 7UP, 8UP obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji 

zabytków  nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  
5. 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. 
6. Na terenach oznaczonych symbolami: 2UP, 3UP obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia 

obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 
7. Na terenach oznaczonych symbolami: od 2UP 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. 

8. Na terenie oznaczonym symbolem 12UP obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji chronionych 
stanowisk archeologicznych, o których mowa w §7 ust. 8. 

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

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

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

12. 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. 



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

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

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

8. 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. 

9. 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 8UN, 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, od 5UN do 7UN: 
- 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 zabudowy 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 1UN obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji zabytków  
nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w §7 ust 1. 

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

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

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

8. Na wszystkich terenach obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru 
zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: od 1UN do 5UN, 7UN, 8UN obowiązują ograniczenia wynikające z 
lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami od 1UN do 5UN, 7UN, 8UN 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. 

 

§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 zabudowy nie może przekroczyć 15m (nie dotyczy elementów technologicznych, 

których maksymalna wysokość to 20m), 
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 zabudowy nie może przekroczyć 12m (nie dotyczy elementów technologicznych, 

których maksymalna wysokość to 15m),  
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 5P obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji zabytków  

nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków, o których mowa w §7 ust. 2.  
4. 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. 

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

6. 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. 

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

8. Na terenach oznaczonych symbolami: od 1P do 5P, od 14P do 19P obowiązują ograniczenia wynikające 
z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, o którym mowa w §10 
ust 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami od 1P do 3P, 8P, 12P 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. 



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 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) dopuszczalna kolorystyka dachów: czerwony, ceglasty, brązowy, szary, czarny, 
3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 6m,  
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%, 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 0,2 
6) intensywność zabudowy: 

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

3. Na terenach oznaczonych symbolami 16R, 35R, 40R 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 9R obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach 
obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

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

6. 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. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami 3R, 9R, 17R, od 23R do 26R, 46R, 47R 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. 

8. 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 11RU, dla których obowiązuje przeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny obsługi produkcji rolnej i leśnej; 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa zagrodowa na terenach 1RU, 2RU, 3RU, 4RU, 11RU, 
b) na terenach 1RU, 2RU, 3RU, 8RU, 9RU, 10RU, 11RU: 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, 6RU, 7RU  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, 11RU ustala się maksymalną wielkość DJP: 30; 
3) na terenach 1RU, 2RU, 3RU, 4RU, 11RU obowiązują następujące ustalenia: 

a) wysokość zabudowy 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 8RU, 9RU, 10RU obowiązują następujące ustalenia: 
a) wysokość zabudowy 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 8RU 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 10RU obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

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

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

9. Na terenach oznaczonych symbolami od 1RU do 3RU, od 5RU do 7RU, 11RU  obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, o którym 
mowa w §10 ust 1. 

10. 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. 

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 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 zabudowy 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 terenie znaczonym symbolem 9RM 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 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7.  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 zabudowy 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, 7ZL 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 zabudowy 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, wpisanych do ewidencji zabytków, 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 5ZP obowiązują ograniczenia wynikające z 
wyznaczenia obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

7. 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. 

8. Na terenie oznaczonym symbolem 1ZP obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji chronionych 
stanowisk archeologicznych, o których mowa w §7 ust. 8. 

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

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

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

12. 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. 

13. 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 nowej zabudowy (nie dotyczy nagrobków oraz kolumbarium o maksymalnej wysokości 2.5m); 
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. 
4. Na terenach oznaczonych symbolami: 4WS, 5WS, 7WS, 11WS, 12WS 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 wszystkich terenach obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, o którym mowa w §10 ust 1. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 2WS 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. 

 

§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: istniejąca droga wojewódzka nr 414 relacji Opole - Łącznik - Biała – Lubrza 
o przekroju ulicznym, 

2) 4KDG, 7KDG: projektowana obwodnica miasta Prószkowa, 
3) 5KDG, 6KDG: istniejąca droga wojewódzka nr 429 relacji  dr. 435 Wawelno - Komprachcice - 

Prószków - dr. 45 o przekroju ulicznym, 
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 (od 9,5m do 30m) - zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu ,  
b) dla drogi 5KDG: od 7m do 20m, przy czym w granicach zmiany planu zlokalizowane są lokalne 

poszerzenia oraz przewężenia - zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu, 
c) dla drogi 1KDG, 2KDG, 3KDG: od 9m do 20m, przy czym w granicach zmiany planu zlokalizowane 

są lokalne poszerzenia i przewężenia – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
d) dla  drogi 4KDG: 15m  - zgodnie  z oznaczeniem na rysunku planu, 
e) dla drogi 7KDG (w granicach planu znajduje się jedynie jej część): od 0m do 22m – zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu; 
2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

4. Na terenie oznaczonym symbolem 1KDG, 5KDG obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru ochrony ekspozycji, o którym mowa w §7  ust. 6. 

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

6. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDG, 2KDG, 5KDG, 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. 

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

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

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

10. Na terenie oznaczonym symbolem 1KDG 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. 

 

§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 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: od 10m do 15m, przy czym w granicach zmiany 

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

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. 

2. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, o którym mowa 
w §8 ust. 3 pkt 1. 

3. Obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 
pkt 2. 

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

5. 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. 

 



§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 napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 400 kV relacji Dobrzeń Wielki – Wielopole, o których mowa w §13 ust. 2 pkt 4. 

 

§35 

1. Ustala się tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 
od 1KDD do 49KDD, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe - droga klasy ‘D’ dojazdowa, 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 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 znaczonych symbolami od 15KDD do 17KDD 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 6KDD, 8KDD 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: 13KDD, 15KDD obowiązują ograniczenia wynikające z 
wyznaczenia obszaru ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami od 9KDD do 13KDD, od 15KDD do 19KDD, od 22KDD do 
27KDD, od 30KDD do 34KDD, 38KDD, 39KDD, 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. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami: od 6KDD do 8KDD, 13KDD, 15KDD, 48KDD, 49KDD obowiązują 
ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

8. Na terenach oznaczonych symbolami: od 6KDD do 8KDD, od 13KDD do 15KDD, 17KDD, 18KDD, 
26KDD, 48KDD, 49KDD obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach obszaru 
zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

9. Na terenach oznaczonych symbolami: 6KDD 7KDD, 13KDD, 15KDD, 17KDD, 18KDD, 26KDD, 48KDD, 
49KDD obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 
ust. 3 pkt 2. 

10. Na terenach oznaczonych symbolami od 1KDD do 7KDD, od 9KDD do 13KDD, od 22KDD do 49KDD 
obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie”, o którym mowa w §10 ust. 1. 

11. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDD, 19KDD, 20KDD 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. 

 

§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.  
2. Na terenie oznaczonym symbolem 3KDPj 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. 

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

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

6. 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, 2KDPp obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia 
obszaru przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

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

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

8. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDPp, 3KDPp 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 
26KDW, 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.  
3. Na terenie oznaczonym symbolem 11KDW 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 terenie oznaczonym symbolem 6KDW 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 3KDW obowiązują ograniczenia wynikające z wyznaczenia obszaru 
ochrony ekspozycji o którym mowa w §7  ust. 6. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami 1KDW, 3KDW, 10KDW, 11KDW, 18KDW, 19KDW, 22KDW, 
23KDW, 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 terenie oznaczonym symbolem 2KDW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji chronionych 
stanowisk archeologicznych, o których mowa w §7 ust. 8. 

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

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

10. Na terenach oznaczonych symbolami 3KDW, 6KDW  obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w 
obszarze rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

11. Na terenach oznaczonych symbolami od 1KDW do 6KDW, od 13KDW do 16KDW, od 18KDW do 
26KDW obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Bory Niemodlińskie”, o którym mowa w §10 ust. 1. 

12. Na terenie oznaczonym symbolem 5KDW 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. 

§39 

1. Ustala się tereny dróg transportu rolnego, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami od 1KDg do 
18KDg, 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 terenie oznaczonym symbolem 9KDg 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 11KDg obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru 
przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 11KDg obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach 
obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami od 1KDg do 9KDg, od 14KDg do 18KDg obowiązują ograniczenia 
wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, o którym 
mowa w §10 ust. 1. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami 11KDg, 12KDg, 13KDg 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. 

 

§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 zabudowy 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) na terenach 1KS, 2KS: 

a)  wysokość zabudowy nie może przekroczyć 6m, 
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, 

3) stanowiska postojowe, plac manewrowy powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej 
gruntową stabilizowaną ze spadkiem zapewniającym spływ wody, 

4) 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. Na terenie oznaczonym symbolem 1KS 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. 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 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 zabudowy 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 12IT, 
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 zabudowy 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 terenie oznaczonym symbolem 12IT obowiązują ustalenia wynikające z wyznaczenia obszaru 
przestrzeni publicznej, o której mowa w §8 ust. 1. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem 12IT obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach 
obszaru zdegradowanego, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 12IT obowiązują ograniczenia wynikające z lokalizacji w obszarze 
rewitalizacji, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 2. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami 4IT, 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. 

7. Na terenach oznaczonych symbolami 1IT, 2IT, od 4IT do 8IT, od 10IT do 12IT obowiązują 
ograniczenia wynikające z lokalizacji w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory 
Niemodlińskie”, o którym mowa w §10 ust. 1. 

8. Na terenie oznaczonym symbolem 1IT 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……….…… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia ………………………………  

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

 
 

1) Uwaga z dnia  05.04.2017r.  zgłoszona 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. 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

2) Uwaga z dnia  12.04.2017r.  zgłoszona 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 dopuszczenia na 
terenie 9P przeznaczenia uzupełniającego umożliwiającego realizację budowy, przebudowy, 
remontu i modernizacji zabudowy w celu urządzenia mieszkań pracowniczych i pomieszczeń 
mieszkalnych dla pracowników. 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/267/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

3) Uwaga z dnia 18.04.2017r.  zgłoszona 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: 

 

5) §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) §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, 

7) §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, 

8) §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, 

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

10) §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). 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

4) uwaga w zakresie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (w pozostałym zakresie uwaga 
została uwzględniona) z dnia  26.04.2017r.  zgłoszona 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 
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 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

5) Uwaga z dnia  26.04.2017r.  zgłoszona 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 ponownego 
wyznaczenia i zmniejszenia północnej granicy strefy ochrony sanitarnej od cmentarza (dz. Nr 1052). 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

6) Uwaga z dnia  28.04.2017r.  zgłoszona 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: 

 

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

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

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

7) Uwaga z dnia  28.04.2017r.  zgłoszona 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 dz. Nr 
870/9 pod grunty rolne zabudowane. 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

8) Uwaga z dnia  28.04.2017r.  zgłoszona 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 wyłączenia terenu 
spod strefy historycznie ukształtowanych układów przestrzennych miejscowości (dz. Nr 1254 k.m. 
11). 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/273/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 



9) Uwaga z dnia  04.05.2017r.  zgłoszona 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: 

 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

10) Uwaga z dnia 04.05.2017r.  zgłoszona 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 uwzględnienia 
uzgodnionego z Zarządem Dróg Wojewódzkich przez wnioskodawcę przebiegu obwodnicy 
Prószkowa wraz z drogami serwisowymi, który nie dzieli centralnie działki. 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

11) Uwaga z dnia  04.05.2017r.  zgłoszona 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: 
a) 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), 

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

c) 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), 

d) 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). 



Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

12) Uwaga z dnia  05.10.2017r.  zgłoszona 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 2017r.) 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. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/277/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

13) Uwaga z dnia  06.10.2017r.  zgłoszona 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 2017r.) w sprawie zmiany 
przeznaczenia dz. Nr 369 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

14) Uwaga z dnia  06.10.2017r.  zgłoszona 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 2017r.) w sprawie zmiany 
przeznaczenia  terenu 89MN  na teren 23MW (w zakresie działek 1371/1, 1371/2 k.m. 11) 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

 

15) Uwaga z dnia  06.10.2017r.  zgłoszona 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 2017r.)  w sprawie: 
e) 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), 

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

g) 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), 

h) 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 ). 



Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr XXXI/280/2017 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 20 października 2017 r. 

16) Uwaga z dnia 29.01.2018r.  zgłoszona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2017 
r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 2018r.) w sprawie: 
a) §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; 

b) §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; 

c) §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; 

d) Braku określenia zasad i warunków podziału nieruchomości . 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr …………………….. Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23.02.2018 r. 

17) Uwaga z dnia 30.01.2018r.  zgłoszona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2017 
r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 2018r.) w sprawie: 
naruszenia art. 1 ust. 3 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – nie uwzględnienie faktycznego zagospodarowania działki nr 1390 k.m.11 oraz 
wprowadzenie przebiegu obwodnicy przecinającego przedmiotową działkę (przebieg zmieniony w 
stosunku do obowiązującego planu miejscowego oraz w stosunku do uzgodnień pomiędzy 
Wnioskodawcą a Zarządem Dróg Wojewódzkich). 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr …………………….. Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23.02.2018 r. 

18) Uwaga z dnia 30.01.2018r.  zgłoszona do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2017 
r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 2018r.)  w sprawie przeznaczenia dz. 
Nr 870/9 pod grunty rolne zabudowane. 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr …………………….. Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23.02.2018 r. 

19) Uwaga z dnia 29.01.2018r. (data wpływu: 31.01.2018 r.)  zgłoszonej do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków wyłożonego do publicznego 
wglądu w dniach od 12 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. (termin składania uwag: 30 stycznia 
2018r.)  w sprawie przeznaczenia całej  dz. Nr 573 na teren zabudowy mieszkaniowej niskiej 
intensywności. 



 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie: uchwała nr …………………….. Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23.02.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 o finansach publicznych 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm), art. 3 i 4 ustawy z dnia 
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (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. 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 



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/14/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Prószków. Przedmiotowy plan miejscowy został w przedłożonej formie (korekcie uległ układ 
komunikacyjny w Pomologii) uchwalony przez Radę Miejską w Prószkowie uchwałą nr XXXI/281/2017 
z dnia 20 października 2017 r. Następnie Wojewoda Opolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 
IN.I.743.103.2017.KD z dn. 24.11.2017r. stwierdził nieważność uchwały w całości. Po dokonaniu 
niezbędnych korekt ponowiono, zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym procedurę w niezbędnym zakresie. Zwrócono się ponownie o zaopiniowanie i 
uzgodnienie projektu planu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Zarządu Dróg 
Wojewódzkich oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt planu wyłożono również 
ponownie do publicznego wglądu. 
 
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. Obecnie trwają prace projektowe nad lokalizacją 
na terenie Pomologii ośrodka badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego, na którą to inwestycję 
pozyskano już środki finansowe z UE. 
 

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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. 



zm.), 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; 
 
Dokonując ustaleń w zakresie układu komunikacyjnego – stanu istniejącego oraz możliwości 
projektowych dla terenu miasta Prószkowa wysunięto następujące wnioski: 
 
 Obszar planu stanowi obszar zabudowany (w rozumieniu przepisów prawa drogowego) oraz 
teren zabudowy w rozumieniu §3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 124). W związku z powyższym za słuszne uznano przyjęcie ulicznego 



przekroju terenów dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1KDG do 7KDG oraz 1KDZ. Jednakże ze względu na uwarunkowania przestrzenne – 
istniejące zagospodarowanie – uniemożliwiające zastosowanie szerokości linii rozgraniczających 
zgodnie z w/w rozporządzeniem przyjęto możliwie jak najszersze linie rozgraniczające 
przedmiotowych dróg. W trakcie projektowania uwzględniono istniejące zagospodarowanie, jak 
również plan miejscowy, który dla tych terenów obowiązuje i również wprowadza pewne 
ograniczenia. Droga oznaczona symbolem 1KDG przebiega przez teren Pomologii, który jest wpisany 
do rejestru zabytków oraz na terenach od 5RU do 7RU znajduje się zdziczały sad, który jest 
przedmiotem badań m.in. ekologów ze względu na unikatowość roślin tam zlokalizowanych. Ponadto 
z tego względu wprowadzono na tych terenach zakaz lokalizacji zabudowy, by ograniczyć ingerencję 
człowieka. 
Drogi 2KDG, 3KDG, 5KDG, 6KDG oraz 1KDZ zlokalizowane są również na terenach już 
zainwestowanych oraz na terenach przeznaczonych pod inwestycje w obowiązującym planie 
miejscowym. W związku z tym nie było możliwości wprowadzenia szerszych ulic, niż te, które 
zostały zaprojektowane w niniejszym planie miejscowym.  
Droga 7KDG stanowi poszerzenie projektowanej obwodnicy Prószkowa i jedynie w części znajduje 
się w granicach objętych niniejszym planem miejscowym. 
Droga 4KDG stanowi obwodnicę Prószkowa, odciążając w przyszłości ruch z dróg 5KDG oraz 6KDG 
(co stanowi dodatkowy argument za tym, by pochopnie nie poszerzać i nie ingerować w istniejące 
zagospodarowanie). Przebieg drogi oraz jej linie rozgraniczające, które zostały przyjęte w planie 
miejscowym wynikają z otrzymanych materiałów od Zarządu Dróg Wojewódzkich – pokrywa się on 
z przebiegiem określonym w Decyzji środowiskowej dla ww. inwestycji. Przyjęta szerokość jest 
wystarczająca by prawidłowo zaprojektować tę drogę, jednak należy również uwzględnić fakt, iż 
wzdłuż drogi 4KDG zostały wprowadzone drogi dojazdowe, które mają na celu obsługę 
komunikacyjną terenów przyległych do przyszłej obwodnicy miasta w granicach których powinny 
znaleźć się ciągi piesze, rowerowe, przystanki autobusowe, zieleń – wszystkie niezbędne elementy 
ulicy.  
Podkreślić należy fakt, że projekt planu miejscowego został poddany uzgodnieniu przez zarząd dróg 
powiatowych (zarząd powiatu)  oraz kilkukrotnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obie te 
instytucje nie wniosły uwag co do szerokości zaprojektowanych ulic na terenie przedmiotowego 
planu miejscowego. 
 

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 4 wnioski zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
778), które zostały rozpatrzone przez Burmistrza Prószkowa w ustawowym terminie, 
natomiast sporządzając projekt planu miejscowego kierowano się ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków oraz 
istniejącym stanem użytkowania i zagospodarowania terenów, które zostały rozpatrzone przez 
Burmistrza Prószkowa w ustawowym terminie, 

d) w terminach określonych w ogłoszeniach o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków i ponownym 



wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Prószków złożono w sumie 26 uwag 

e) projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został trzykrotnie 
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 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późniejszymi zmianami) 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 13.11.2014 r. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Z up. Burmistrza               
       Anna Wójcik 
 Zastępca Burmistrza 
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UCHWAŁA NR ………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

                                            z dnia ………………  

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji 
obszaru i granic aglomeracji Opole 
 
W związku z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. 2017, poz. 1566), na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 
216 ust. 2 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w 
Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Miejska w Prószkowie wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
gminami: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, 
wchodzącymi w skład aglomeracji Opole, wyznaczonej w związku z realizacją  Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 
przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. 
U.2017, poz. 1566) polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole.  

 
§ 2 

1. Gmina Prószków – uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w 
kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole. 

2. Udział Gminy Prószków w kosztach, o których mowa w ust. 1 będzie określony na podstawie udziału 
równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Prószków w równoważnej liczbie mieszkańców 
(RLM) całej aglomeracji Opole. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Prószkowa. 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

UZASADNIENIE: 

 

 W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

w  dniu  24.06.2005 r. na podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/6/05 została wyznaczona 

aglomeracja Opole, w skład której wchodzą gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, 

Prószków i Tarnów Opolski. W roku 2008 obszar i granice aglomeracji zostały zaktualizowane na mocy 

Rozporządzenia Wojewody Opolskiegonr 0151/P/39/08 z dnia 27.08.2008 r. 

Gmina Opole pełni w ww. aglomeracji funkcję wiodącą, ponieważ charakteryzuje się największą równoważną 

liczbą mieszkańców (RLM).  Artykuł 92 znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nakłada na 

Prezydenta Miasta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian 

równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miasta o konieczności zmiany obszaru i 

granic aglomeracji. 

Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wykazuje 

konieczność zaktualizowania aglomeracji Opole zarówno w zakresie obszaru i granic, jak i w zakresie 

równoważnej liczby mieszkańców. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Prawa wodnego, w celu przeprowadzenia procedury 

zmiany obszaru i granic aglomeracji Opole, Gminy tworzące aglomerację winny zawrzeć porozumienie o 

współdziałaniu. 

Podstawą do zawarcia porozumienia międzygminnego – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym  - będą stosowne uchwały podjęte przez Rady wszystkich Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 
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UCHWAŁA NR .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia .................... 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w Gminie Prószków. 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 328) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), uchwala się, co następuje 

: 

§ 1. 

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących 

w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z/s w Prószkowie, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Plan określony w § 1 ma zastosowanie dla zadań inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. z/s w Prószkowie na lata 2018-2021. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Prószków 

 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

zobowiązane jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, uwzględniającego planowany zakres usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 

przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w 

poszczególnych latach; sposoby finansowania planowanych inwestycji. Realizując powołaną regulację 

prawną gminne przedsiębiorstwo komunalne tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Prószkowie Sp. z o.o. w grudniu 2017r. opracowało stosowny dokument na lata 2018-2021 i po myśli art. 

21 ust. 4 wskazanej ustawy przedłożyło Burmistrzowi Prószkowa celem określenia, czy zgodny jest z 

kierunkami rozwoju gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Prószków, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku ze stwierdzeniem zgodności planu z dokumentami, o których 

mowa powyżej, zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 
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                                                                  WSTĘP 

 

     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Prószkowie ul. 

Daszyńskiego 13a, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000134245, prowadzi statutową działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 r. Nr 

123 poz.858, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt 1) zezwolenie Burmistrza Prószkowa  w formie 

decyzji z dnia 18 sierpnia 2008 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 25 lipca 2008 r. na czas 

nieoznaczony. 

Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do 

niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, 

spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej 

działalności. 

Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Prószków Regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków (zgodnie z art. 19 ustawy, uchwalony przez Radę Miejską w 

Prószkowie 13.10.2006 r.), warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

Na podstawie odrębnych umów Spółka dzierżawi od Gminy Prószków, znajdujące się na jej 

terenie sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków w Prószkowie.  

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane 

zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie 

uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”. Nie zwalnia to jednak Gminy z 

realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na 

przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań ze środków 

będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.  



Niniejszy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych dzierżawionych od Gminy Prószków, został opracowany na podstawie art. 21 

ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych 

i ekonomicznych Spółki.   

 

Zakres tematyczny Planu zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy określa w szczególności: 

2) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
3) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 
4) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 
5) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 
6) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
 

Plan ten obejmuje okres 4 lat od 2018-2021 roku. Plan ma charakter otwarty i może być 

sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i 

czasowych planowanych przedsięwzięć, oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, 

których wcześniej nie można było przewidzieć. 

Na podstawie planu Wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które 

uwzględniać będą w/w korekty. 

 

     AKTUALNY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

1.1. Zbiorowe zaopatrywanie w wodę  

 

ZGKIM Sp. z o.o. w Prószkowie wykonuje, na podstawie uzyskanego zezwolenia Burmistrza 

Prószkowa w formie decyzji z dnia 18 sierpnia 2008 r., usługę zbiorowego zaopatrywania w 

wodę na terenie gminy Prószków.  Zbiorowe zaopatrywanie mieszkańców gminy Prószków w 

wodę realizowane jest przez ZGKiM Sp. z o.o., gminnymi sieciami wodociągowymi, które są 

własności Gminy Prószków. ZGKIM Sp. z o.o. dzierżawi sieci na podstawie obowiązującej umowy 

dzierżawy. Woda do gminnego systemu sieci wodociągowych dostarczana jest sieciami 

tranzytowymi będącymi własnością międzygminnego Związku Gminy „Prokado” i 

międzygminnego związku Aqua Silesia .  

W ramach posiadanych środków oraz w zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego,  ZGKIM Sp. z o.o. wykonuje doraźną wymianę istniejących urządzeń 

wodociągowych takich jak: hydranty, zasuwy, nawiertki.   

W zakresie zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę dla wszystkich odbiorców dostaw wody 

ZGKIM Sp. z o.o. wykonuje takie czynności jak: odczyty wodomierzy, rozliczanie ilości 

dostarczonej wody, okresową i doraźną wymianę wodomierzy i zaworów przy wodomierzu, 

usuwanie awarii powstałych na sieciach i przyłączach wodociągowych, systematyczne 



sprawdzanie sieci sondami dźwiękowymi i geofonem (co pozwala na wykrywanie wycieków i 

uszkodzeń sieci nie widocznych powierzchniowo), usuwanie skutków awarii, zamykanie i 

otwieranie przyłączy wodociągowych oraz naprawa uszkodzeń, serwisowanie urządzeń 

wodociągowych sieciowych, kontrolowanie jakości dostarczanej wody, kontrolowanie jakości i 

poprawności wykonania przyłączy i nowych fragmentów sieci wodociągowych, zaopatrywanie w 

wodę na podstawie odrębnych zleceń odbiorców z terenu gminy Prószków.  

 

1.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 

Na podstawie uzyskanego zezwolenia Burmistrza Prószkowa w formie decyzji z dnia 

18 sierpnia 2008 r. ZGKIM Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania 

i oczyszczania ścieków.  

Zbiorowe odbieranie ścieków od dostawców ścieków z terenu gminy Prószków, realizowane jest 

gminnym system kanalizacji sanitarnej. Odbierane ścieki sanitarne sieciami kanalizacyjnymi 

transportowane są do oczyszczalni w Prószkowie, oczyszczalni w Krapkowicach i oczyszczalni w 

Opolu, gdzie następuję proces ich oczyszczania. 

W ramach oczyszczania ścieków prowadzi się, oprócz utrzymania ciągłości procesu oczyszczania i 

sprawności urządzeń oczyszczalni, systematyczne czynności monitorujące     i sprawdzające.    

W ramach wykonywanej działalności  zbiorowego odprowadzania ścieków ZGKIM           Sp. z o.o. 

wykonuje takie czynności jak: nadzór nad wykonaniem sieci i przyłączy, odbieranie wykonanych 

sieci i przyłączy kanalizacyjnych, dokonywanie odczytów i rozliczanie urządzeń pomiarowych i 

wodomierzy będących podstawą rozliczeń należności za dostarczane ścieki sanitarne, doraźne i 

prewencyjne czyszczenie sieci kanalizacyjnej, usuwanie zatorów i przywracanie drożności, 

kontrola jakości odprowadzanych ścieków, konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacyjnych, 

wymiana zużytych elementów kanalizacji sanitarnej, monitorowanie i systematyczne 

wykonywanie czynności serwisowych. przepompowni ścieków.  

ZGKIM Sp. z o.o. w ramach prowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków planuje jej dalsze 

kontynuowanie.  

Głównym kryterium istotnie wpływającym na koszt odbioru i oczyszczenia ścieków jest 

kryterium jakościowe ścieków, tzn. wielkość i rodzaj ładunku zanieczyszczeń skumulowanych w 

1 m3 ścieku, które pozwoliło na wyodrębnienie 2 grupy dostawców ścieków (ścieki przemysłowe 

i bytowe). Zakres świadczonych usług w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków dla 

poszczególnych grup dostawców ścieków obejmuje następujące czynności: odczyty wodomierzy, 

rozliczanie odczytów, okresowe czyszczenie i płukanie sieci kanalizacyjnych, okresowe i 

systematyczne czyszczenie i serwisowanie przepompowni sieciowych, kontrolowanie 

prawidłowości wykonania przyłączy kanalizacyjnych oraz fragmentów sieci kanalizacyjnych, 

usuwanie zatorów i awarii sieciowych, serwisowanie 

i utrzymywanie sprawności przyłączy kanalizacji ciśnieniowej.  



Z uwagi na wielkość ładunku zanieczyszczeń, skład chemiczny i zawartość poszczególnych 

składników roztworu oraz traktowanie sieci kanalizacyjnej jako miejsca zrzutu odpadów stałych 

wymaga zwiększania częstotliwość czyszczenia sieci kanalizacyjnych i przepompowni oraz 

wprowadzenia dodatkowych substancji wspomagających proces oczyszczania związków 

biogennych. Duża zawartość składników biologicznych: takich jak tłuszcze, resztki pożywienia, 

odpady z przerobu materii organicznej i upraw roślin  przyczyniają się również do wzrostu 

zakłócania pracy sieci kanalizacyjnej.  

Dla wszystkich grup odbiorców i dostawców wykonywane są również takie czynności jak: 

zamykanie i otwieranie przyłączy. 

       

 

     Standardy jakościowe obsługi odbiorców dostaw wody i dostawców ścieków.   

 

          Woda dostarczana do wszystkich odbiorców z terenu Gminy Prószków kupowana jest u 

tego samego dostawcy wody i rozprowadzana jest gminą siecią wodociągową. Istniejący system 

umożliwia dostawy wody o takiej samej  jakości do wszystkich odbiorców. Zastosowane 

urządzenia oraz wysoka jakość wody sprawiają, że woda w trakcie transportu nie jest zubożana 

oraz nie traci na swojej jakości.  

Wykonane modernizacje urządzeń wodociągowych (wizualizacja, dozór) umożliwiają    

docelowe podniesienie jakości świadczonych usług. 

Systematyczna konserwacja, przeglądy, urządzeń kanalizacyjnych zdecydowanie 

zmniejszają ilość awarii i uszkodzeń przepompowni. Możliwość szybkiego reagowania 

wynikająca z utrzymywania ciągłej gotowości serwisu ZGKiM, zmniejsza skutki powstających 

awarii do nieuniknionego minimum. Rygorystyczne podejście do przestrzegania i zachowania 

obowiązujących norm w trakcie wykonywania sieci i przyłączy kanalizacyjnych jest dodatkowym 

gwarantem utrzymania wysokiej sprawności urządzeń kanalizacyjnych.  

Podejmowane czynności i ich wysoki standard sprawiają, że dominującymi awariami 

powstającymi na sieci wodociągowych i kanalizacyjnych to awarie wynikające z uszkodzeń sieci 

podczas wykonywania robót ziemnych przez firmy zewnętrzne lub awarie powstałe na skutek 

niewłaściwej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych przez poszczególnych dostawców ścieków, 

którzy traktują urządzenia kanalizacyjne jako miejsca zrzutu śmieci. 

 

     PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 

                       PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE             

                                           W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 



W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczenia 

usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Celem Planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz 

spełnienie krajowych wymogów (Polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej uwzględniają wymogi UE). 

Najważniejsze polskie akty prawne to: 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz.858) 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019) 

3. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2015 poz. 122) 

oraz wynikające z powyższych ustaw rozporządzenia. 

 

Dobrze rozwinięta na terenie Gminy Prószków sieć wodociągowa umożliwia korzystanie z usług 

dostawy wody prawie 100%  mieszkańcom. Budowa nowych fragmentów sieci będzie 

realizowana dla nowo powstających budynków i firm. 

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej obecnie skanalizowana jest Gmina Prószków 

niemal w 100%. Realizacja nowych odcinków kanalizacji podobnie jak wodociągi odbywać się 

będzie dla nowych inwestorów. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Prószkowie planuje kontynuację 

zadań w zakresie: 

1.  dostawy i sprzedaży wody,    

2. odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym ścieków gromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych dzięki stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków  w Prószkowie, 

3. w ramach utrzymania i podwyższania jakości i standardów świadczonych usług  w zakresie,                                                                                                                  

 3.1 zbiorowego zaopatrywania w wodę planuje się: 

a) systematyczną wymianę istniejącej zużytej armatury wodociągowej typu: zasuwy, 

hydranty, nawiertki, wodomierze sieciowe, wodomierze indywidualne, pozwalającą na  

podnoszenie lub co najmniej utrzymanie standardów świadczonych usług zbiorowego 

zaopatrywania  w wodę, 

b) modernizację urządzeń wodociągowych takich jak, np.: strefowa przepompownia wody, 

c) udoskonalanie systemu monitorującego pracę sieci wodociągowych, 



d) zakup sprzętu pozwalającego na szybką interwencję i usuwanie awarii, wykrywanie 

nielegalnych przyłączy wodociągowych i podłączeń poza wodomierzem, zakup korków 

hydrantowych lub stosowanie innych mechanizmów zabezpieczających przed kradzieżami 

wody z hydrantów,  

e) prowadzenie systematycznego monitoringu sieci pozwalającego na wykrywaniu  

niewidocznych na powierzchni gruntu nieszczelności i wycieków wody w sieciach 

wodociągowych,                                                                                                                   

 f) prowadzenie systematycznego płukania, czyszczenia i odkażania sieci wodociągowych 

pozwalającego na utrzymanie wysokiej jakości dostarczanej wody,                                       

 g) monitorowanie i analizowanie zużyć wody dla poszczególnych sołectw pozwalających na 

zawężanie obszarów, w których występują największe straty wody. Zawężenie obszaru 

strat pozwoli na sprawniejsze odszukanie przyczyny straty i jej likwidację.                          

h) w ramach posiadanych i wygospodarowanych środków finansowych, planuje się:  

-budowę fragmentów sieci wodociągowych, 

- odkupienie wykonanych przez prywatnych inwestorów sieci, 

- w ramach realizowanych projektów przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych 

wymianą istniejącej infrastruktury wodociągowej lub budowę nowych urządzeń 

wodociągowych, 

Realizowana będzie budowa sieci lub ich wykupienie od prywatnych inwestorów na 

terenach objętych miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, 

uzgodnieniami i obowiązującymi normami branżowymi. W przypadku sieci wykonanych 

przez Prywatnych inwestorów odkupione zostaną tylko sieci posiadające kompletną 

dokumentację odbiorową.  

Uwzględniając planowane środki finansowe, Gmina Prószków realizująca projekt, w 

ramach którego przewidziana jest wymiana, modernizacja istniejącej infrastruktury 

wodociągowej lub budowa nowych urządzeń wodociągowych, z co najmniej 6 

miesięcznym wyprzedzeniem, powiadamia przedsiębiorstwo o zamiarze wykonania 

inwestycji.              

3.2 zbiorowego odprowadzania ścieków planuje się:    

a) systematyczne monitorowanie pracy sieci kanalizacyjnych,  

b) wymianę zużytej armatury kanalizacyjnej. Rodzaj i ilość wymienianych lub 

modernizowanych urządzeń kanalizacyjnych będzie zgodny z warunkami dzierżawy.  

c) wykonywanie czyszczenia sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków,                       

d) likwidację przyczyn awarii a w szczególności likwidację nieszczelności 

i bezumownych podłączeń, 



e) prowadzenie, w ramach potrzeb działań edukacyjnych w zakresie informowania o 

podstawowych zasadach korzystania z urządzeń kanalizacyjnych,                                  

f) nadzorowanie i odbiory wykonywanych sieci i przyłączy,  

g) zakup sprzętu umożliwiającego utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w gotowości i 

sprawności oraz w razie konieczności szybkie i skuteczne reagowania w przypadku 

zaistnienia awarii,   

h) w ramach posiadanych i wygospodarowanych środków finansowych, planuje się:  

- budowę fragmentów sieci kanalizacyjnych,  

- odkupienie wykonanych przez prywatnych inwestorów sieci kanalizacyjnych,  

- w ramach realizowanych projektów przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych 

wymianę istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej lub budowę nowych urządzeń. 

Realizowana będzie budowa sieci lub ich wykupienie od prywatnych inwestorów na 

terenach objętych miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, 

uzgodnieniami i obowiązującymi normami branżowymi. W przypadku sieci wykonanych 

przez Prywatnych inwestorów odkupione zostaną tylko sieci posiadające kompletną 

dokumentację odbiorową.  

Uwzględniając planowane środki finansowe, Gmina Prószków realizująca projekt, w 

ramach którego przewidziana jest wymiana, modernizacja istniejącej infrastruktury 

kanalizacyjnej lub budowa nowych urządzeń kanalizacyjnych, z co najmniej 6 

miesięcznym wyprzedzeniem, powiadamia przedsiębiorstwo o zamiarze wykonania 

inwestycji. 

3.3 dalszą modernizacje Oczyszczalni Ścieków w Prószkowie. Zakres modernizacji lub 

wymiany urządzeń oczyszczalni będzie zgodny z warunkami dzierżawy.  

4. wydawania warunków technicznych dotyczących zasilania w wodę i odbioru ścieków oraz 

uzgadniać dokumentację projektową w tym zakresie. 

5. świadczenia usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie budowy sieci i 

przyłączy wody i kanalizacji. 

6. wynajmu specjalistycznego sprzętu.  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY  

ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 



Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków w spółce ZGKiM 

realizowane jest poprzez: 

1. wymianę starych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,  
2. modernizację urządzeń i armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
3. zakup sprzętu transportowo-budowlanego do prowadzenia prac sieciowych, 
4. modernizację oczyszczalni ścieków w części mechanicznej i sterowania, 
5. eliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz 

wykrywanie nielegalnych przyłączy, 
6. stałą dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz wprowadzanie 

nowoczesnych technik pomiarowych i rozliczeń z klientami, 
7. bieżącą wymiana wodomierzy na wodomierze nowej generacji w wysokiej klasie 

pomiarowej, 
 

Głównym celem powyższych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług 

dostarczanych przez Spółkę. 

Poza oczywistym faktem właściwego opomiarowania sprzedawanych mediów, działania te 

powodują zmniejszenie strat na sprzedaży wody i odbiorze ścieków oraz wymuszają bardziej 

racjonalne korzystanie z  wody 

       

   NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 

W poniższej tabeli ujęto szacunkowe nakłady inwestycyjne ze wskazaniem zewnętrznych źródeł 

finansowania    

 

 

Lp. 

 

 2018 

[zł] 

2019 

[zł] 

2020 

[zł] 

2021 

[zł] 

1 Środki własne 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

2 Źródła zewnętrzne 100 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 

3 Nakład inwestycyjne 

razem 
300 000,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 

 

 

W 2018 roku realizowane będą zadania inwestycyjne budowy sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej dla nowych inwestorów w następujących miejscowościach: 

Rok 
Źródła 

finansowania 



1. Górki, ulica Stawowa- sieć wodociągowa o dł.- 720 mb, kanalizacyjna o dł. – 640 
mb, 

2. Górki, ulica Słoneczna- sieć wodociągowa o dł. – 45mb,  
3. Chrząszczyce, ulica Leśna - sieć wodociągowa o dł. – 85 mb ,  
4. Zimnice Wielkie, ulica Prószkowska – sieć wodociągowa o dł. – 80 mb, 

kanalizacyjna – 67 mb. 
  

Zadania ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji mają na celu zabezpieczenie trwałej 

i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak         i rozbudowę 

systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru 

ścieków dla nowych obszarów rozwojowych Gminy Prószków. 

Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne z dysponowanymi i możliwymi do uzyskania  w 

poszczególnych latach środkami finansowymi. 

 

                 SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI  

 

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony 

środowiska realizowanych przez przedsiębiorstwo w latach 2018-2021 będą środki własne. 

Inwestycje odtworzeniowe planuje się realizować z odpisów amortyzacyjnych, a inwestycje 

rozwojowe ze środków  z wypracowanego zysku. 

Jednocześnie Spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania środków do realizacji 

inwestycji z innych źródeł, takich jak: dotacje, pożyczki i kredyty.  
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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2018 

Na podstawie § 37 ust.1 w związku z § 31 uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (t.j. Dz. Urz. Woj. Opols. z 2016 r., poz. 930) 
oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  

1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich stanowiący 
załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła 
i Handlu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2018 r. 

Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2018. 

1.Kontrola wybranych zamówień publicznych (w tym zleceń na rzecz spółek gminnych), 

2.Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem sal wiejskich na terenie gminy Prószków w 2016-2017 
roku, 

3.Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem lokali komunalnych i ocena ich wykorzystania w latach 
2015-2017, 

4.Kontrola wydatków poniesionych na wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miejskiego za 2017 rok, 

5.Ocena realizacji wniosków składanych przez Sołtysów na posiedzeniach Rady Miejskiej, 

6.Analiza wykonania budżetu za rok 2017, 

7.Opiniowanie projektu budżetu na rok 2019, 

8.Inne kontrole zlecone przez radnych, 

9.Bieżące opiniowanie projektów uchwał.



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2018 r. 

Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich na rok 2018. 

TERMINY 
SPOTKAŃ 

TEMAT UWAGI 

I kwartał 1.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Prószkowie  – formy i sposoby pomocy  
potrzebującym,   uzależnionym. 

2.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 

3.Sprawy bieżące. 

Kierownik MOPS-u 

II kwartał 1.Analiza ocena stanu bezpieczeństwa na terenie  gminy 
Prószków. 

2.Struktura organizacyjna placówek oświatowych- arkusze 
organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 

3.    Opiniowanie projektów uchwał Rady 

Miejskiej (m.in. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Prószkowa.) 

Komendant policji 

Dyrektor Biura Oświaty 
Samorządowej 

III kwartał 1.Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do 
rozpoczęcia roku szk.2018/2019 

2.Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018. 

3.Opiniowanie projektów uchwał Rady 

Miejskiej. 

4.Sprawy bieżące. 

 

IV kwartał 1.Projekt budżetu gminy Prószków na 2019 rok – wyrażenie 
opinii, wniosków przed podjęciem uchwały budżetowej. 

2.Zaopiniowanie wniosków do budżetu na 2019 rok złożonych 
przez dyrektorów placówek oświatowych, klubów sportowych, 
OKiS, rady sołeckie, stowarzyszenia, radnych. 

3.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 

4.Sprawy bieżące. 

 



 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2018 r. 

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2018. 

Terminy spotkań komisji realizowane będą na bieżąco w nawiązaniu do terminów sesji Rady Miejskiej 
w Prószkowie. 

1. Bieżąca analiza przedstawionych projektów uchwał podatkowych, finansowych i około budżetowych oraz 
wnoszonych zmian w budżecie Gminy na rok 2018 przy udziale Burmistrza Gminy i Skarbnika Gminy. Termin 
– wszystkie posiedzenia komisji. 

2. Opiniowanie wieloletniego programu inwestycyjnego. Termin – bieżąco 2018 rok. 

3. Analiza i wnioski nad wykonaniem budżetu za rok 2017. Termin – marzec – czerwiec 2018. 

4. Analiza dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za pierwsze półrocze 2018. Termin – sierpień, 
wrzesień 2018 rok. 

5. Opiniowanie prac związanych z konstrukcją Budżetu na 2019  rok, planu inwestycyjnego oraz 
przedstawienie wniosków do w/w budżetu. Termin – październik – listopad 2018 rok. 

6. Analiza projektu budżetu Gminy na 2019 rok. Termin – listopad, grudzień 2018 rok.



 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia....................2018 r. 

Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu na  

rok 2018. 

1. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza 

Prószkowa dotyczących m. in.: 

a) nabycia, zbycia, wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych 

będących własnością gminy, 

b) spraw opracowania, zmian planów zagospodarowania przestrzennego 

poszczególnych miejscowości, 

c) stawek podatków dla przedsiębiorców i rolników, 

d) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, 

e) stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

2. Analiza wpływów z podatku rolnego. 

3. Formułowanie wniosków dotyczących polityki podatkowej związanej 

z rolnictwem i działalnością gospodarczą, rzemiosłem i handlem, ochroną 

środowiska. 

4. Analiza wydatków środków finansowych na ochronę środowiska, utrzymanie 

czystości i porządku, rolnictwo i melioracje. 

5. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców gminy należących do 

zakresu kompetencji działania Komisji. 

6.Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami 

należącymi do zakresu działania Komisji. 

7. Podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej.



 

 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisje Rady Gminy przedkładają 
Radzie  swój plan pracy, który Rada zatwierdza. Komisje wykonują swoje zadania zgodnie 
z obligatoryjnie przedkładanym planem pracy. Komisje podlegają Radzie, zatem podjęcie przez 
Radę uchwały przyjmującej plan pracy jest delegowaniem uprawnień Rady dla podejmowania 
przez Komisje ściśle określonych zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

  RO.0006.332.2018.ORM                                                          Druk nr 363 

Projekt z dnia 13.02.2018 r. 

 

 
 
 
 

UCHWAŁA NR /…………/2018 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

z dnia ……………………2018 roku  

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Przysiecz” 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody(Dz. U. z 2018 r., poz. 142, z późn. Zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następujące: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Przysiecz” stanowiący załącznik nr. 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

Uzasadnienie. 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 7 lutego 2018 r. 
zwróeił się do Rady Miejskiej w Prószkowie o zaopiniowanie projektu planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody „Przysiecz". W przedłożonym projekcie, celem ochrony rezerwatu 
jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych pozostałości starodrzewu 
modrzewia sudeckiego Lar ix decidua var. Sudetina naturalnego pochodzenia. 

Przedstawiony plan ochrony jest zasadny i z tych względów konieczne jest podjęcie 

niniejszej uchwały. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 
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UCHWAŁA NR /…………/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 
 

z dnia ……………………2018 roku  

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
„Jaśkowice” 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 

2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) , art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(Dz. 

U. z 2018 r., poz. 142, z późn. Zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następujące: 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jaśkowice” stanowiący załącznik nr. 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały znajduje się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

Uzasadnienie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 7 lutego 2018 r. zwrócił się 
do Rady Miejskiej w Prószkowie o zaopiniowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu 
przyrody „Jaśkowice". W przedłożonym projekcie, celem ochrony rezerwatu jest zachowanie 
ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego modrzewia sudeckiego 
oraz dębów bezszypułkowego i szypułkowego, zaproponowano działania w obszarze ochrony 
czynnej w tym: 

• Ograniczanie ekspansji gatunków obcych: rdestowca ostrokończystego, tawuły 
kutnerowatej, czeremchy amerykańskiej 

• Monitoring skuteczności prowadzonych działań oraz ewentualnej dalszej ekspansji 

gatunków obcych 

Przedstawiony plan ochrony jest zasadny i z tych względów konieczne jest podjęcie niniejszej 

uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 
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Uchwała Nr…………… 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia……………………….. 

 

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15,art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  ( tj. Dz.U. 2017 poz. 1875/, art. 11 ust.2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 

poz.2077),  Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Prószkowa. 

                                                                                         § 3 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 marca 2014r.  w 

sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie . 

 

§ 4 

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

Województwa  Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

       do projektu uchwały Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

                                                  z dnia ……………………….. 

W sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Prószkowie. 

 

W związku z tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie realizuje 

nowe  zadania związane min. z realizacją porozumień zawartych między jednostkami 

samorządu oraz innymi podmiotami, realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, ustawą o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należało dostosować statut do 

obecnego stanu faktycznego, stąd podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

                                                                                                                      Zał. do uchwały Nr……….. 

                                                                                                                Rady Miejskiej w Prószkowie 

                                                                                                       z dnia ………………….. 

 

STATUT                                        

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 W PRÓSZKOWIE 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na 
podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
3) niniejszego statutu. 

§ 2 

Ośrodek jest  jednostką organizacyjną Gminy Prószków. 

 

§ 3 

Ośrodek mieści się przy ul. Opolskiej 17 w Prószkowie. 

 

§ 4 

Ośrodek działa na terenie miasta i Gminy Prószków. 

 

 

§ 5 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: 

Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

46-060 Prószków ul. Opolska 17 

tel.077 464 80 66 wew.115-116 

tel/fax 077 464 30 53 

 

II. Cel i zadania  O środka 

 



 

§ 6 

Ośrodek  wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w szczególności umożliwiając osobom i 

rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji  życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 

§ 7 

1. Ośrodek realizuje zadania własne  gminy obejmujące  w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego, 

5) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  i możliwości uzyskania świadczeń na 

podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej  opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi  matką, ojcem lub 

rodzeństwem, 

8) praca socjalna, 

9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

10) dożywianie dzieci, 

11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

12) kierowanie do domu pomocy społecznej i   ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w 

tym domu,   

13)  przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie    zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, 

14)  kierowanie osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia, 

15)   realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,   

16) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

17) realizację zadań dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,  

18) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie 

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z porozumień zawartych między jednostkami 

samorządu terytorialnego, a także z innymi podmiotami, które zostały przekazane do realizacji na 

rzecz Ośrodka. 



 

                                                                    § 8  

Ośrodek realizuje zadania zlecone  gminie  w szczególności poprzez: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną, 

2) realizację innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin, 

3)  realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, 

5) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne. 

6) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

7) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, 

8) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin,, Za życiem”. 

III. Zarządzanie i organizacja O środka 

§ 9 

Ośrodkiem kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz. 

 

§ 10 

Strukturę organizacyjną,  określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Ośrodka. 

 

IV.  Gospodarka Finansowa 

§ 11 

1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą 

o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan finansowo – rzeczowy ustalony na rok 

budżetowy. 

§ 12 

 
Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków: 
1) budżetu gminy – dla realizacji zadań własnych gminy 
2) budżetu państwa – dla realizacji zadań zleconych i powierzonych gminie. 

 
 

§ 13 

Obsługa kasowa prowadzona jest w Urzędzie Miejskim w Prószkowie zgodnie z podpisanym 
porozumieniem. 
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Uchwała Nr………….                                                                                                              

Rady Miejskiej w Prószkowie  

z dnia…………………… 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

 (tj. Dz.U. 2017 poz.1875), art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tj. Dz.U 2015 poz.1390), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 

następuje:  

§ 1 

1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego: 

1) członków zespołu interdyscyplinarnego po wcześniejszym podpisaniu porozumień,  

powołuje Burmistrz spośród przedstawicieli podmiotów wskazanych w ustawie o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

2) Burmistrz odwołuje członków zespołu interdyscyplinarnego: 

a) na wniosek członka zespołu interdyscyplinarnego,  

b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 

c) z własnej inicjatywy w przypadku przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i przedstawicieli oświaty.  

3) odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia go członkowi zespołu 

interdyscyplinarnego.  

4) każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego 

następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Prószkowa. 

2.  Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków 

będący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 



 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLIV/389/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2010r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

§ 4 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

    Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

 

                                                                                                                                           Zał. Nr 1 do uchwały …………………………………... 

 W  sprawie trybu i sposobu powoływania i      odwoływania      

członków zespołu interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

 

Regulamin Zespołu  Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Gminie Prószków 

 

§ 1. 
                                                               Postanowienia ogólne 
1. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gmina podejmuje w 
szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym . 
2. Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz spośród podmiotów wymienionych w 
ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych 
pomiędzy Burmistrzem a tymi podmiotami. 
3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 
4.  Zespół interdyscyplinarny stanowi grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą w 
skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę i umiejętności, zapewniając skuteczne 
reagowanie na problem stosowania przemocy w rodzinie. 
5. Zespół realizuje zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
6. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:  
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;  
2)podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu 
przeciwdziałania temu zjawisku;  
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym;  
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  
7. Regulamin określa warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prószków.  
 
 
                                                                          § 2. 
                                                     Zespół interdyscyplinarny 
 
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 
2. Posiedzenia zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego lub 
jego zastępca. 
3. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ustala porządek obrad oraz  termin 
posiedzeń o których zawiadamia członków zespołu interdyscyplinarnego. 



 

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenia zwołuje i prowadzi zastępca. 
5. Uchwały zespołu zapadają większością głosów. 
6. Z posiedzeń zespołu sporządza się protokół i listę obecności. Protokół podpisują wszyscy 
członkowie  obecni na posiedzeniu zespołu.  
7.  W przypadku rezygnacji z pracy w zespole przewodniczącego, do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego funkcję tą pełni zastępca.  
8. Wybór nowego przewodniczącego zapada większością głosów  na posiedzeniu zespołu . 
9. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca może zapraszać do udziału w pracy Zespołu 
osoby spoza jego składu, bez prawa głosowania.  
10. Członków Zespołu obowiązuje zasada zachowania poufności informacji które uzyskali 
przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w 
zespole interdyscyplinarnym. 
11. Obsługę organizacyjno - techniczną zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Prószkowie. 
12. Przewodniczący Zespołu przedkłada sprawozdanie z prac zespołu Burmistrzowi do końca 
pierwszego kwartału za rok poprzedni.  
                                             
                                                                     § 3 
                                                            Grupy robocze 
 
1.Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z 
występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 
2. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy w szczególności:  
   1) opracowanie i realizowanie planu pomocy w indywidualnych przypadkach 
występowania przemocy w rodzinie;  
   2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 
zagrożonych wystąpieniem przemocy;  
   3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 
przemocy oraz efektów tych działań. 
3. Grypy robocze realizują zadania przede wszystkim przez: 
    1) podejmowanie interwencji w przypadku podejrzenia występowania przemocy w 
rodzinie i uruchomienie procedur mających na celu jej powstrzymanie, 
     2) ocenę sytuacji problemowej rodziny, względem której istnieje podejrzenie 
występowania przemocy, 
     3) opracowanie wspólnie z rodziną strategii rozwiązywania problemów w niej 
występujących, 
     4) udzielenie pomocy członkom rodziny w formach poradnictwa socjalnego, pomocy 
psychologicznej i interdyscyplinarnej  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby 
zabezpieczenia w pierwszej kolejności dzieci, 
     5) podejmowanie odpowiednich do sytuacji działań wobec osób co do których istnieje 
podejrzenie że stosują przemoc. 
4. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb. 
5. Wszystkie działania podejmowane przez członków grupy roboczej są dokumentowane.  
6. Każda rodzina w której prowadzona jest procedura Niebieska Karta dla której powołano 
grupę roboczą, posiada koordynatora tej grupy, który jest osobą odpowiedzialną za 
prowadzenie dokumentacji w sprawie, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz 
monitorowanie wszelkich działań podejmowanych w rodzinie . 
7. Z posiedzeń grup roboczych sporządza się protokoły oraz listę obecności. Protokoły 
podpisują wszyscy członkowie grupy roboczej. 



 

8. Protokół o zakończeniu procedury Niebieska Karta sporządza się w przypadku: 
1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo 
2) rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowanych działań. 
9. Po zakończeniu procedury  Niebieska Karta, okres monitoringu rodziny określa grupa 
robocza. 
10. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc 
w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych 
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy 
osób, których te dane dotyczą.  
11. Członkowie Zespołu i grup roboczych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o 
następującej treści „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które 
uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, 
że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub 
umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”. 
12.  Oświadczenie składa się przed przystąpieniem do prac w Zespole lub grupie roboczej.  
13.   Przewodniczący zespołu  zapoznaje wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego z 
niniejszym regulaminem. 
 

 

 

 

                                              Uzasadnienie 

 

Do uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

W związku z tym, iż do kompetencji Rady Miejskiej należy określenie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenie 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania należało dostosować funkcjonującą 

dotychczas uchwałę do obowiązujących przepisów. 

 

 

 

 

       Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 
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UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 23 lutego 2018 r. 
 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 213, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Prószków na rok kalendarzowy 2018 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 59 z późn. zm.)  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) dokonuje się zmian w planie wydatków i przychodów budżetu stanowiących załączniki nr 2 i 3 
do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz  
w zestawieniu planowanych kwot dotacji stanowiącym załącznik nr 6 uchwały  
Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków 
na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 
 

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik  
nr 7 do uchwały Nr XXXIV/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Prószków na rok kalendarzowy 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 
 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

        Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

           Burmistrz 
 
          Róża Malik 



 

 

 

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  23 lutego 2018  r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Prószków na  rok kalendarzowy 2018 

 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r. – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW  
I ROZDZIAŁÓW   

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 135.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 111.000,00 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 111.000,00 zł 

Wydatki majątkowe o kwotę 111.000,00 zł  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 24.000,00 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 24.000,00 zł 

Wydatki majątkowe  

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24.000,00 zł 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 216.500,00 zł w tym: 

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 210.000,00 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  50.000,00 zł 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 160.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 160.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  160.000,00 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.000,00 

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 5.000,00 zł 

Wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tego: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  5.000,00 zł 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.500,00 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.500,00 zł 

Dotacje na zadania bieżące o kwotę  1.500,00 zł 

 

Dział Rozdział Nazwa 
Wydatki 

majątkowe 
PLAN 

w tym: 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

zakup i objęcie 
akcji i 

udziałów 

wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

600   Transport i łączność 5 815 913 1 474 600   4 341 313 

  60013 
Drogi publiczne 
wojewódzkie 

4 376 313 35 000   4 341 313 

  60016 Drogi publiczne gminne 1 439 600 1 439 600     

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

28 000 28 000     

  75412 Ochotnicze straże pożarne 28 000 28 000     

801   Oświata i wychowanie 123 483 123 483     

  80101 Szkoły podstawowe 83 100 83 100     



 

  80104 Przedszkola 40 383 40 383     

851   Ochrona zdrowia 30 000 30 000     

  85154 
Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

30 000 30 000     

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

849 880 216 880 633 000   

  90001 
Gospodarka  ściekowa i 
ochrona wód 

333 000   333 000   

  90002 Gospodarka odpadami 300 000   300 000     

  90008 
Ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 

68 880 68 880     

  90015 
Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 

148 000 148 000     

921   
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

541 400 541 400   
  

  92109 
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

324 000 324 000   
  

  92195 Pozostała działalność 217 400 217 400     

 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 7 388 676 2 414 363 633 000 4 341 313 

 
 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r.– PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2018 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 351.500,00 zł 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 351.500,00 zł 

 

Dokonuje  się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r.– ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 
PRÓSZKÓW NA ROK 2018 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach: 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

lp Dz Rozdz Podmiot dotowany plan 

DOTACJE  CELOWE 

1 921 92120 Miasto Opole 50 000 

Dotacja celowa przekazana na podstawie umowy dla Miasta Opola na 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami. 

50 000 

2 801 80146 Województwo Opolskie 17 615 

   

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego na wspólną organizację doradztwa metodycznego 

17 615 

3 900 90008 Województwo Opolskie 68 880 

  
 

    
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

68 880 

4 900 90001 Miasto Opole 1 500 

 
  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących 

1 500 

5 921 92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 24 000 

 
  

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych 

24 000 

  DOTACJE  PODMIOTOWE 



 

6 921 92109 OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE 1 189 900,00 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 189 900,00 

      RAZEM 1 351 895,00 

     
 

 

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr…………………………….. Rady Miejskiej w Prószkowie  z  23 lutego 2018  r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Prószków na  rok kalendarzowy 2018 

 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ  

na 2018 rok 

 

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja 
Koszt zadania 
pozostały do 

realizacji 
Nakłady w 2018 roku Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 8 780 913,00 5 815 913,00   

  Dział 600 rozdz. 60013 7 341 313,00 4 376 313,00   

1 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
DW 414  na odcinku Złotniki-Prószków 
obejmująca również budowę parkingu 
BIKE &RIDE w m. Prószków 

4 341 313,00 4 341 313,00 kontynuacja 
zadania 

2 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej Nr 415 na terenie 
miejscowosci  Zimnice Wielkie i Zimnice 
Małe  

3 000 000,00 35 000,00   

  Dział 600 rozdz. 60016 1 439 600,00 1 439 600,00   

1 
Przebudowa ul. Wolności wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem 

840 000,00 840 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 
Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie 
Prószkowskiej 

300 000,00 300 000,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Remont umocnienia skarpy przydrożnej 
przy ul. Jędrzejczyka w miejsowości 
Źlinice 

240 000,00 240 000,00 kontynuacja 
zadania 

4 
Przebudowa ul. Strażackiej w Przysieczy - 
projekt techniczny 

32 000,00 32 000,00   

5 
Przebudowa drogi i budowa oświetlenia na 
ulicy Stawowej w Nowej Kuźni - projekt 
techniczny 

27 600,00 27 600,00   

II. 
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

28 000,00 28 000,00   

  Dział 754 rozdz.75412 28 000,00 28 000,00   

1 Zakup pompy szlamowej OSP Jaśkowice 8 000,00 8 000,00   

2 Zakup aparatów tlenowych 20 000,00 20 000,00   

III. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 123 483,00 123 483,00   

  Dział 801 rozdz.80101 83 100,00 83 100,00   



 

1 
Zakup i montaż klimatyzacji centralnej 
dla PSP w Prószkowie 

33 000,00 33 000,00 
  

2 
Zakup i montaż klimatyzacji dla PSP w 
Zimnicach Wielkich 

9 500,00 9 500,00 
  

3 
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w PSP 
Zimnice Wielkie 

15 000,00 15 000,00 
  

4 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Boguszycach 

13 400,00 13 400,00 
  

5 
Zakup kserokopiarki dla ZSP w 
Boguszycach 

5 000,00 5 000,00 
  

6 Zakup maszyny do czyszczenia dywanów 7 200,00 7 200,00   

  Dział 801 rozdz.80104 40 383,00 40 383,00   

1 
Zakup i montaż klimatyzacji dla ZSP w 
Złotnikach 

5 326,00 5 326,00 
  

2 
Zakup szafy metalowej dla ZSP w 
Boguszycach 

10 057,00 10 057,00 
  

3 Zakup szafy chłodniczej dla PP Prószków 7 000,00 7 000,00   

4 
Zakup pieca konwencyjno-parowego z 
wyposażeniem dla PP Prószków 

18 000,00 18 000,00 
  

IV. OCHRONA ZDROWIA 30 000,00 30 000,00   

  Dział 851 rozdz.85154 30 000,00 30 000,00   

1 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 30 000,00 30 000,00   

V. GOSPODARKA KOMUNALNA 849 880,00 849 880,00   

  Dział 900 rozdz. 90001 333 000,00 333 000,00   

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o 333 000,00 333 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90002 300 000,00 300 000,00   

1 
Objęcie udziałów GPW w Prószkowie sp.z 
o.o 

300 000,00 300 000,00   

  Dział 900 rozdz. 90008 68 880,00 68 880,00   

1 
Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego 

68 880,00 68 880,00 dotacja dla 
województwa 

  Dział 900 rozdz. 90015 148 000,00 148 000,00   

1 Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach 37 000,00 37 000,00   

2 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w 
miejscowości Złotniki 

40 000,00 40 000,00   

3 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa 
w miejscowości Ligota Prószkowka 

20 000,00 20 000,00   

4 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia 

25 000,00 25 000,00   

5 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. 
Cegielniana w miejscowości Ligota 
Prószkowska 

26 000,00 26 000,00   

VI. 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2 541 400,00 541 400,00   

  Dział 921 rozdz. 92109 2 324 000,00 324 000,00   



 

1 

Zwiększenie efektywności energetycznej 
w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie 
termomodernizacji, przebudowy oraz 
nadbudowy 

2 300 000,00 300 000,00 kontynuacja 
zadania 

2 Zakup kotłów koncertowych 24 000,00 24 000,00 
dotacja celowa 
dla Instytucji 

Kultury 

  Dział 921 rozdz. 92195 217 400,00 217 400,00   

1 
Utworzenie stref aktywności fizycznej na 
terenie gminy Prószków - projekt 
techniczny 

15 000,00 15 000,00   

2 
Zagospodarowanie terenu parku we wsi 
Jaśkowice 

101 200,00 101 200,00 kontynuacja 
zadania 

3 
Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Korfantego w Prószkowie 

101 200,00 101 200,00 kontynuacja 
zadania 

  RAZEM 12 353 676,00 7 388 676,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  DO  BUDŻETU : 

Zwiększa się budżet po stronie: 

Wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00 zł w tym: 

Wprowadza się do budżetu gminy następujące inwestycje: 

Dz. 900 Rozdz. 90015 o kwotę 111.000,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Złotniki o kwotę 40.000,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Ligota Prószkowska o kwotę 20.000,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cegielnianej w miejscowości Ligota Prószkowska o kwotę 26.000,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna w miejscowości Nowa Kuźnia o kwotę 25.000,00 zł 

Dz. 921 Rozdz. 92109 o kwotę 24.000,00 zł 

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu na zakup kotłów koncertowych o kwotę 24.000,00 zł 

 

Wydatków bieżących o kwotę 216.500,00 zł  

Dz. 600 Rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł na zakup materiałów do remontów dróg 

Dz. 600 Rozdz. 60017 o kwotę 160.000,00 zł na zakup materiałów do remontów dróg oraz remonty dróg 

Dz. 800 Rozdz. 80110 o kwotę 5.000,00 zł na zakup bojlera do ogrzewania wody w Gimnazjum Publicznym  
w Prószkowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum. 

Dz. 900 Rozdz. 90001 o kwotę 1.500,00 zł dotacja dla Miasta Opola na aktualizację obszaru i granic 
aglomeracji Opole, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  
Komunalnych. 

 

Przychodów o kwotę 351.500,00 zł o nadwyżki z lat ubiegłych 

 

Sporządziła: Dorota Staniów                        

Prószków, 14.02.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Skarbnik Gminy 

        Dorota Staniów 

 

           Burmistrz 
 
          Róża Malik 



 

  RO.0006.335.2018.ORM                                                          Druk nr 367 

                                                                                                                                         Projekt z dnia 13.02.2018 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR        

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 23 lutego 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z 

późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków na 2018 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Miasta Opola w wysokości do kwoty 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) z 
przeznaczeniem na sfinansowanie zadań polegających na zaktualizowaniu obszaru i granic 
aglomeracji Opole, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  
Komunalnych. 

 

§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie i 

zasady rozliczania środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą 

Prószów a Miastem Opole. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

        Radca prawny  

     Kamil Puszczewicz  

           Burmistrz 
 
          Róża Malik 



 

UZASADNIENIE: 

 W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
w  dniu  24.06.2005 r. na podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/6/05 została 
wyznaczona aglomeracja Opole, w skład której wchodzą gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, 
Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków i Tarnów Opolski. W roku 2008 obszar i granice 
aglomeracji zostały zaktualizowane na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/39/08 
z dnia 27.08.2008 r. 

Gmina Opole pełni w ww. aglomeracji funkcję wiodącą, ponieważ charakteryzuje się największą 
równoważną liczbą mieszkańców (RLM).  Artykuł 92 znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic 
aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców. 

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia po zrealizowaniu przez Gminę  Opole w/w zadania , Gmina 
Prószków pokryje swoje udziały w kosztach aktualizacji, przekazując dotację celową  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

             Burmistrz 
 
          Róża Malik 



 

  RO.0006.336.2018.ORM                                                          Druk nr 368 

                                                                                                                                         Projekt z dnia 14.02.2018 r. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego  

dotyczącego organizacji XVIII Dożynek Powiatowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Przyjmuje się do realizacji zadanie publiczne z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego 

dotyczące organizacji XVIII Dożynek Powiatowych w 2018 roku – święta nawiązującego do kultury i 

tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego. 

§ 2.  

Na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, Gmina Prószków wydatkuje środki pochodzące 

z dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Opolskiego, w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych).  

§ 3.  

Szczegółowy zakres i zasady realizacji zadania określać będzie Porozumienie zawarte 

pomiędzy Gminą Prószków a Powiatem Opolskim. 

§ 4.  

Porozumienie, o którym mowa w § 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu 

Opolskiego dotyczącego organizacji XVIII Dożynek Powiatowych 

 Uchwałą nr XXXV/258/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017r. powierzono 

Gminie Prószków prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego 

organizacji XVIII Dożynek Powiatowych. Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) gmina może wykonywać zadania z 

zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumienia zawartego z daną jednostką samorządu 

terytorialnego (art. 8 ust. 2a), a podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia tych zadań do realizacji 

należy do wyłącznej kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 11). 

 Wobec powyższego, celem umożliwienia Gminie Prószków realizacji wskazanego zadania z 

zakresu właściwości powiatu, konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Radca prawny  

     Marcin Popielski  

           Burmistrz 
 
          Róża Malik 

             Burmistrz 
 
          Róża Malik 



 

 

 

 

 

 

Druk nr 370 
RO.0057.2.2018.ORM                                                                                                       Prószków  15.02.2018 
 

Sprawozdanie międzysesyjne od 19.01.2018 do 15.02.2018 
 

1. Zlecono projekty docelowej zmiany organizacji ruchu  na lustro w Nowej Kuźni ul. Stawowa. W 

Ligocie Prószkowskiej ul. Dębowa oraz ustawienie tablic z nazwami miejscowości Górki, Folwark 

również w języku niemieckim. 

2. Zlecono utwardzenie terenu gminnego w Zimnicach Wielkich. 

3. Zamówiono i dostarczono  15 kompletów stołów biesiadnych dla sołectwa w  Zimnicach Wielkich.  

4. Wykonano demontaż oświetlenia świątecznego w Prószkowie. 

5. Zlecono naprawę oświetlenia w Parku w Prószkowie. 

6. Zamówiono i dostarczono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń sali w Źlinicach. 

7. Zakupiono węgiel ekogroszek workowany do kotłowni  świetlicy w Źlinicach. 

8. Zlecono naprawę wewnętrznej instalacji ciepłej wody  w budynku świetlicy  wiejskiej w Górkach  

9. Podpisano 9 umów na wynajęcie sal wiejskich, będących własnością Gminy Prószków. 
10. Podpisano umowę najmu na lokal użytkowy o powierzchni 91,61 m2 znajdujący się w budynku 

Rynek 16-16A w Prószkowie, który położony jest na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 
653 z k.m. 6, obręb Prószków, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00089779/3. Uchwała 
Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 06 
października 2014 r. Tryb bezprzetargowy – dotychczasowemu najemcy. Wysokość miesięcznej 
stawki czynszu z tytułu najmu 558,82 zł netto. Najem na okres 3 lat – Poczta Polska SA. 

11. Złożono wniosek do Wojewody Opolskiego zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 
roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 
872 ze zm.) o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej numerem działki 871/27 z ark.m. 4 o pow. 0,0358 ha, obręb Górki, gm. Prószków, 
jednostka rejestrowa G.79, wg ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako dr. 

12. Wydano 3 decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. 
13. Złożono 33 wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
14. Wpłynęło 5  zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew lub krzewów i 4 wnioski  o zezwolenie na wycięcie 

drzew lub krzewów. Wystawiono 2 decyzje zezwalające na wycięcie drzew lub krzewów. 

15. Wyłoniono w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Pzp i podpisano umowę  na 
dowóz dzieci do szkół i na zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników.   

16. W partnerstwie z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prószkowie wystąpiono do Urzędu 
Marszałkowskiego WO Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z wnioskiem o 
wybór operacji: Dożynki Powiatowo-Gminne do realizacji w ramach planu działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

17. We współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prószkowie wystąpiono do organizacji: Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży z wnioskiem o dofinansowanie spotkania Młodzieżowej 
Orkiestry „Kaprys” z orkiestrą Blow – Hünfeld, maj 2018; 

18. Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury 
Sportowej o dofinansowanie  budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte 
strefy aktywności na realizację zadania „Utworzenie stref aktywności fizycznej na terenie gminy 
Prószków” (dot. miejscowości: Zimnice Wielkie, Ligota Prószkowska, Folwark, Źlinice i Jaśkowice); 



 

19. W następstwie przeprowadzonego otwartego konkursu wybrano dwie oferty kwalifikujące się do 
otrzymania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej 
oraz promocji i ochrony zdrowia w 2018r., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych (dot. oferty Caritas Diecezji Opolskiej oraz Stowarzyszenia Opolskich Pielęgniarek 
Środowiskowych); 

20. W następstwie przeprowadzonego otwartego konkursu wybrano oferty kwalifikujące się do 
otrzymania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Prószków z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w 2018r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 
(dot. oferty Stowarzyszenia Bieg Opolski; Fundacji Tenis Prószków; GZLZS; Opolskiego Klubu 
Taekwon-do; Europejskiego Stowarzyszenia Aktywności Ruchowej 50+; Stowarzyszenia MKS 
Gwiazda, Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju); 

21. We współpracy z MOPS oraz Dyrektorami placówek oświatowych zebrano dane dot. ilości dzieci z 
terenu Gminy Prószków kwalifikujące się do bezpłatnego letniego wypoczynku i przekazano je 
Kuratorowi Oświaty; 

22. Sporządzono listę osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej; 
23. Przekazano Wojewodzie Opolskiemu oraz Staroście Opolskiemu dane liczbowe  

dot. osób zobowiązanych do stawienia się w roku 2018 do kwalifikacji wojskowej  
(z wyszczególnieniem liczby mężczyzn rocznika podstawowego i starszych oraz kobiet); 

24. Na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zawiadomiono właściwe miejscowo organy 
(wg miejsca stałego zameldowania) o tymczasowym zameldowaniu na terenie Gminy Prószków 
osób objętych rejestracją i ujęciu ich w rejestrze; 

25. Naliczono, pobrano i zweryfikowano opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych; 

26. Zawarto aneks do umowy użyczenia składników mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie 
Winowa z przeznaczeniem do bezpośredniego wykonywania zadań i kompetencji w/w gminy 
(przedłużenie umowy na rok 2018);  

27. Zapewniono realizację 4 wniosków o udostępnienie informacji publicznej; 
28. Zainicjowano postępowanie i wydano 2 decyzje administracyjne w przedmiocie przeznaczenia 

osób do wykonywania świadczeń na rzecz obrony;  
29. Koordynowano działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym  

m.in. skutkom negatywnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, silne podmuchy wiatru, 
spadek temperatur); 

30. Opracowano wytyczne Burmistrza Prószkowa – szefa obrony cywilnej Gminy Prószków do 
działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2018r. oraz kalendarzowy plan działania w zakresie 
planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2018r.; 

31. Zapewniono obsługę kadrową pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz obsługę 
Rady Miejskiej; 

32. Zapewniono prawne środki ochrony danych osobowych w ramach zadań powierzanych 
podmiotom zewnętrznym (umowy powierzenia danych, upoważnienia); 

33. Zapewniono obsługę kancelaryjną i organizacyjną UM w Prószkowie (w tym wymiana 
korespondencji i obsługa klienta); 

34. Prowadzono bieżący monitoring zewnętrznych źródeł dofinansowania dla planowanych przez 
Gminę przedsięwzięć; 

35. Zainicjowano procedurę wdrożenia i realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Prószków na 2018 rok; 

36. Zapewniono obsługę OSP gminy Prószków, w tym w zakresie szkoleń, badań lekarskich, 
sprawozdawczości, amortyzacji sprzętu itp.; 

37. Kontynuowano przygotowania do Gali Leopoldów 2018; 
 

 

 

       Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 
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Prószków, 15.02.2018 r. 

 

Informacja z realizacji wniosków i interpelacji radnych oraz sołtysów 

zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.  

 
1. Radny Józef Dudek zgłosił potrzebę wyremontowania budynku gminnego w Nowej Kuźni przy ul. 

Szkolnej.-kompleksowy remont wymaga opracowania dokumentacji technicznej i 
przeprowadzenia inwestycji, przedmiotowe zadania nie jest uwzględnione w budżecie na rok 
bieżący 

2. Radny Teodor Klosa zgłosił potrzebę zakupu 200 ton kamienia do wyrównania dróg w Ligocie 
Prószkowskiej-  w związku z licznymi zgłoszeniami sołtysów i mieszkańców dotyczącymi  zakupu 
kamienia do wyrównania dróg  i przeprowadzenia remontu dróg gruntowych, a co za tym idzie 
wartością zamówienia powyżej 30 tys. EURO musimy wyłonić Wykonawcę zadania w trybie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamówienie „in hause”. W związku z powyższym umowa 
na przedmiotowe zadanie zostanie podpisana  około 12 marca. 

3. Radny Joachim Kabela zgłosił:  
- potrzebę zakupu 250 ton kamienia do wyrównania dróg w Chrzowicach.  - w związku z licznymi 
zgłoszeniami sołtysów i mieszkańców dotyczącymi  zakupu kamienia do wyrównania dróg  i 
przeprowadzenia remontu dróg gruntowych, a co za tym idzie wartością zamówienia powyżej 30 
tys. EURO musimy wyłonić Wykonawcę zadania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
zamówienie „in hause”. W związku z powyższym umowa na przedmiotowe zadanie zostanie 
podpisana około 12 marca 
- potrzebę wykonania naprawy izolacji balkonów w budynku gminnym (remiza) w Źlinicach – 
dokonano z Inspektorem Nadzoru oględzin w budynku i realizacja zadania nastąpi gdy będą 
korzystne warunki atmosferyczne i temperatura będzie dodatnia, żeby po odbiciu płytek wilgotne 
ściany mogły wyschnąć 
- że, chodnik w Chrzowicach od przystanku do wsi (ul. Opolska) jest przerastany i wysadzany 
przez korzenie rosnących przy nim sosen – jak tylko poprawią się warunki pogodowe,  zostanie 
dokonana naprawa chodnika. 
- potrzebę dorobienia odcinka chodnika przy posesji p. Berger w Chrzowicach – na całej ulicy 
wiejskiej brak jest chodnika, w związku z powyższym nie jest zadanym wykonanie tego krótkiego 
fragmentu.  

4. Radny Paweł Piechaczek zgłosił wniosek żeby na wiosnę uporządkować, przyciąć istniejące   
krzewy oraz dokonać nowych nasadzeń wokół stawu w Źlinicach. – wiosną przystąpimy do 
realizacji zadania . 

5. Sołtys Elżbieta Moczko zawnioskowała aby gmina zwróciła się do starostwa w Opolu o 
wymalowanie znaków „rower” na chodniku (z kostki) z Nowej Kuźni do Prószkowa. – w dniu 6 
lutego 2018 r. wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w przedmiotowej sprawie, nie 
otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. 

6. Radny Teodor Klosa złożył zapytanie na jakim etapie jest sprawa wykonania oświetlenia ulicznego 
na ulicy Łąkowej w Ligocie Prószkowskiej – po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy w dniu 
23.02.2018 r.  zostaną zlecone prace projektowe, a następnie wykonawstwo roboty budowlanej.  

7. Sołtys Aniela Czollek zgłosiła potrzebę montażu lamp oświetleniowych na ul. Cegielnianej w 
Ligocie Prószkowskiej. - po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy w dniu 23.02.2018 r 
zostaną zlecone prace projektowe, a następnie wykonane  roboty budowlane.  



 

8. Radny Teodor Klosa zgłosił potrzebę montażu lustra drogowego na ul. Dębowej w Ligocie 
Prószkowskiej. – wystąpiono do projektanta o złożenie oferty na wykonanie projektu organizacji 
ruchu i zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej, po sporządzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentacji przez Komisję Bezpieczeństwa przystąpimy do realizacji. 

9. Radny Józef Dudek zgłosił: 
- potrzebę ustawienia lustra drogowego na końcu ul. Stawowej w Nowej Kuźni w miejscu wyjazdu 

na Pucnik - wystąpiono do projektanta o złożenie oferty na wykonanie projektu organizacji ruchu 

i zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej, po sporządzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentacji przez Komisję Bezpieczeństwa przystąpimy do realizacji. 

- potrzebę montażu lamp oświetleniowych na ul. Cmentarnej w Nowej Kuźni - po zabezpieczeniu 

środków w dniu 23.02.2018 r w budżecie gminy zostaną zlecone prace projektowe, a następnie 

wykonane roboty budowlane.   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zastępca Burmistrza 
 
          Anna Wójcik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


