
UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego 

Gminy Prószków 

Podstawą sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego była uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXIX/251/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Prószków. 

Obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Prószków, uchwalone w 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie 

Nr III/13/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.. Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonymi na potrzebę 

„Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków” (z 2018 r.) Studium gminy 

Prószków jest nieaktualne. Wynika to przede wszystkim ze zmian w granicach administracyjnych gminy, 

tj. utraty sołectwa Winów na rzecz miasta Opola. Utrata aktualności studium wynika również z nowych 

potrzeb inwestycyjnych, uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, aktualizacji innych dokumentów 

stanowiących źródła do opracowań urbanistycznych. Studium obecnie nie spełnia z wymogów 

wynikających z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, ponieważ nie zawiera pełnego zakresu 

uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w szczególności: analiz 

ekonomicznych, możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej, infrastruktury 

technicznej i infrastruktury społecznej, oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Stąd 

konieczność uchwalenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Prószków.  

Zakres zmian dotyczący ogółu ustaleń studium i nowe uwarunkowania prawne skłoniły 

sporządzającego studium do opracowania go na nowo oraz zredagowania całości dokumentu zgodnie 

z wymaganiami obecnie obowiązujących przepisów. 

W związku ze zmianą redakcji studium, przyjęto inne niż dotychczas oznaczenia terenów, nieco 

inną ich strukturę, odpowiadającą wymogom nowych przepisów i praktyce sporządzania planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Procedura sporządzania studium przeprowadzona została zgodnie z art. 11 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności zebrane wnioski, opiniowanie, 

uzgodnienia, publiczna dyskusja nt. przyjętych rozwiązań i modyfikacje zapisów elaboratu studium 

uzasadniają także przyjęte rozwiązania. 

Zmiana Studium nie wiąże się z przyszłymi zobowiązaniami gminy wynikającymi z nabycia 

nieruchomości pod drogi publiczne, wykonania infrastruktury technicznej a także infrastruktury 

społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy.   

Projekt studium przeszedł całą obligatoryjną procedurę. Przed podjęciem prac planistycznych 

przystąpiono do zbierania wniosków do projektu studium zawiadamiając instytucje oraz ogłaszając 

o przystąpieniu do sporządzania studium w prasie lokalnej, tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej 

Urzędu. Po uzyskaniu wniosków przystąpiono do przeprowadzenia analiz możliwości i warunków 



zagospodarowania terenów, które miały podlegać zmianom zasad inwestycyjnych. W wyniku tej analizy 

określono zakres możliwych zmian uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wybranych terenów funkcjonalno - przestrzennych wyznaczonych w obowiązującym studium. 

Przygotowany projekt Studium został przedłożony właściwym organom do zaopiniowania oraz uzyskał 

wszystkie wymagane uzgodnienia. W czasie wyłożenia do publicznego wglądu zorganizowana była 

debata publiczna. Do projektu zmiany studium wniesiono 122 uwagi.  

W trakcie procedury sporządzania studium przeprowadzona została również strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko.  

  Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, projekt studium jest przedstawiony w formie ujednoliconej, tj. w formie 

jednolitego tekstu studium oraz jednolitego rysunku studium.  

 

 


