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„utrzymania w naleşytym stanie zieleni znajdu-
jņcej siň na terenie nieruchomości, a w szcze-
gólności: 
a) systematycznego koszenia trawy i usuwania 

chwastów, 
b) przycinanie drzew i krzewów utrudniajņcych 

przemieszczanie siň osób na chodnikach i 
pojazdów poruszajņcych siň jezdniņ.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta Pieszyce.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Dolnoślņskiego.  
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XLIV/323/09 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część 
 „A”, obejmującej obszar w rejonie ul. Żmigrodzkiej w Prusicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z póŝniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝniejszymi zmianami) oraz w zwiņz-
ku z uchwałņ nr LXXVIII/448/06 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia  
26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňści zachodniej 
i północnej miasta Prusice – czňśń „A”,  po stwierdzeniu zgodności 
zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Prusice ” uchwalonego uchwałņ 
Rady Gminy Prusice nr XIV/145/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. z póŝniej-
szymi zmianami, Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co nastňpuje 

 
 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Uchwala siň zmianň miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego czňści zachodniej i pół-
nocnej miasta Prusice – czňśń „A”, obejmujņcņ 
obszar w rejonie ul. Şmigrodzkiej w Prusicach, 
zwanņ dalej planem, o granicach naniesionych na 
rysunku planu. 

§ 2 

Integralnņ czňściņ niniejszej uchwały sņ nastňpujņ-
ce załņczniki: 
1. Rysunek planu w skali 1:1000 − załņcznik nr 1. 
2. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu – załņcznik nr 2. 
3. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania − 
załņcznik nr 3. 

4. Uzasadnienie i podsumowanie, zawierajņce 
informacje, zgodne z wymogami przepisów 
szczególnych i odrňbnych – załņcznik nr 4. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu jest zgodny 
z art. 15 ust. 2. ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

§ 4 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1. przepisach szczególnych i odrębnych – naleşy 

przez to rozumień przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 

2. obszarze − naleşy przez to rozumień cały obszar 
objňty granicami opracowania, 

3. terenie − naleşy przez to rozumień wyodrňbnio-
nņ liniami rozgraniczajņcymi czňśń obszaru, 

4. usługach − naleşy przez to rozumień działalnośń 
takņ jak administracja, kultura, oświata i nauka, 
słuşba zdrowia, opieka społeczna i socjalna, ob-
sługa bankowa, handel, w tym sprzedaş samo-
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chodów osobowych, czňści i akcesoriów do 
samochodów osobowych, gastronomia, tury-
styka, sport, rozrywka, obsługa transportu dro-
gowego, w tym parking komercyjny, poczta 
i łņcznośń, 

5. nieprzekraczalnych liniach zabudowy − naleşy 
przez to rozumień liniň, która nie moşe zostań 
przekroczona sytuowaniem elewacji budynków, 
przy budowie nowych obiektów oraz rozbudo-
wie budynków istniejņcych. Nieprzekraczalne 
linie zabudowy nie odnoszņ siň do budowli 
i obiektów małej architektury. Okapy i gzymsy 
nie mogņ wykraczań poza nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy o wiňcej niş 0,5 m, balkony, galerie, 
werandy, tarasy lub schody zewnňtrzne o wiň-
cej niş 1 m, a wykusze i ganki o wiňcej niş  
1.5 m, i na długości nie wiňcej niş ¼ szerokości 
elewacji frontowej, pod warunkiem nieprzekra-
czania linii rozgraniczajņcych teren, 

6. obiektach i urządzeniach towarzyszących − 
naleşy przez to rozumień obiekty technicznego 
wyposaşenia i infrastruktury technicznej, go-
spodarcze i higieniczno-sanitarne, urzņdzenia 
budowlane, komunikacyjne, zaplecze parkin-
gowe i garaşowe oraz inne urzņdzenia lub 
obiekty pełniņce słuşebnņ rolň wobec przezna-
czenia podstawowego, 

7. wysokości budynku do kalenicy − naleşy przez 
to rozumień wysokośń liczonņ od projektowanej 
rzňdnej terenu przy głównym wejściu do bu-
dynku do najwyşej połoşonej krawňdzi dachu 
lub punktu zbiegu połaci dachowych. 

§ 5 

1. Na rysunku planu obowiņzujņcymi ustaleniami 
sņ: 
1) granica obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) nastňpujņce symbole literowe określajņce 

przeznaczenia terenu: 
a) MN,U − zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna i usługowa, 
b) WS − wody powierzchniowe śródlņdowe, 

rowy, 
c) KDD − droga dojazdowa. 

2. Nastňpujņce pozostałe elementy rysunku majņ 
charakter informacyjny i nie sņ ustaleniami pla-
nu: 
1) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prusice”, uchwalonego uchwałņ Rady 
Gminy w Prusicach nr XIV/145/99 z dnia  
17 grudnia 1999 r. z póŝniejszymi zmianami. 

§ 6 

Ustala siň zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 
1. Ustala siň, şe na obszarze nie wystňpujņ ele-

menty zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagajņ ochrony, i w zwiņzku z tym nie 
wprowadza siň ustaleń dla tych elementów. 

2. Określa siň, şe na obszarze nie wystňpujņ ele-
menty zagospodarowania przestrzennego, które 

wymagajņ rewaloryzacji, i w zwiņzku z tym nie 
wprowadza siň ustaleń dla tych elementów. 

3. Ustala siň, şe ukształtowania wymaga zabudo-
wa mieszkaniowo-usługowa. Nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowa-
niu terenów ustala siň w § 9 niniejszej uchwały. 

§ 7 

Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 
1. Ustala siň, şe terenami publicznymi sņ tereny 

dróg dojazdowych, oznaczone symbolem 
1KDD, 2KDD i 3KDD. 

2. Na terenach przestrzeni publicznych dopuszcza 
siň umieszczanie elementów informacji tury-
stycznej, plansz reklamowych i elementów ma-
łej architektury, z zastrzeşeniem punktu 3 niniej-
szego paragrafu. 

3. Nie dopuszcza siň realizacji plansz reklamowych 
o powierzchni przekraczajņcej 2 m2. 

§ 8 

Ustala się sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
Nie ustala siň, innych niş dotychczasowe, sposo-
bów i terminów tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzenia i uşytkowania terenów objňtych 
planem. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9 

Ustala się przeznaczenie terenu, warunki, zasady i 
standardy kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu oraz zasady i warunki podziału 
terenu na działki budowlane dla terenów ozna-
czonych symbolami 1MN,U, 2MN,U. 

1. Przeznaczenie terenów: 
1) przeznaczenie podstawowe − zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi 
2) przeznaczenie dopuszczalne − nie ustala 

siň. 
2. Ustala siň nastňpujņce nieprzekraczalne linie 

zabudowy: 
1) w odległości 5 m od linii rozgraniczajņcej 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
i tereny dróg dojazdowych 

2) w odległości 3 m od granicy terenu ozna-
czonego symbolem 1MN,U i terenu rowu 

3) w odległości 5 m od granicy terenu ozna-
czonego symbolem 2MN,U i terenu ozna-
czonego symbolem 1WS. 

3. Ustala siň maksymalne dopuszczalne po-
wierzchnie zabudowy (w tym tarasy, dojścia, 
dojazdy, miejsca postojowe i inne powierzch-
nie utwardzone) na 40% powierzchni działki 
lub działek objňtych jednym zamierzeniem 
inwestycyjnym. 

4. Ustala siň minimalny wskaŝnik powierzchni 
terenu biologicznie czynnego na 40%. 

5. Ustala siň zakaz realizacji budynków podpiw-
niczonych. 

6. Ustala siň minimalny poziom posadzki parteru 
budynków mieszkalnych i usługowych na  
1,5 m nad poziomem terenu. 
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7. Na kaşdej z działek dopuszcza siň realizacjň 
jednego budynku mieszkalnego, jednego bu-
dynku usługowego, jednego garaşu i jednego 
budynku gospodarczego oraz obiektów towa-
rzyszņcych, spełniajņcych warunki określone 
w punkcie 8. i 9. niniejszego ustňpu. 

8. Budynek mieszkalny i usługowy 
1) Maksymalna wysokośń budynku do kaleni-

cy – 10,5 m 
2) Ilośń połaci dachowych – dwie lub wiele 

o takim samym nachyleniu wszystkich po-
łaci 

3) Kņt nachylenia połaci dachowych − 35–55o 
4) Pokrycie dachowe z dachówki lub materia-

łu dachówkopodobnego w kolorze cegla-
stym matowym 

5) Dopuszcza siň realizacjň dachu o parame-
trach niespełniajņcych wymogów ustalo-
nych w podpunktach 2), 3) i 4) niniejszego 
punktu na powierzchni stanowiņcej nie 
wiňcej niş 20% powierzchni rzutu dachu 
budynku. 

9. Garaş, budynek gospodarczy, obiekty towa-
rzyszņce – obiekty wolno stojņce lub przylega-
jņce do budynku mieszkalnego lub usługowe-
go 
1) Maksymalna wysokośń budynku do kaleni-

cy – 9,0 m 
2) Ilośń połaci dachowych – jedna, dwie lub 

wiele o takim samym nachyleniu wszyst-
kich połaci 

3) Kņt nachylenia połaci dachowych − 35–55o 
4) Pokrycie dachowe z dachówki lub materia-

łu dachówkopodobnego w kolorze cegla-
stym matowym 

5) Dopuszcza siň realizacjň dachu o parame-
trach niespełniajņcych wymogów ustalo-
nych w podpunktach 2), 3) i 4) niniejszego 
punktu na powierzchni stanowiņcej nie 
wiňcej niş 20% powierzchni rzutu dachu 
budynku. 

10. Ustala siň obowiņzek wydzielenia w obrňbie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uşytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo w ilości nie mniejszej niş: 
1) 2 miejsca postojowe na 1 dom jednoro-

dzinny, 
2) 1 miejsce postojowe na kaşde rozpoczňte 

25 m2 powierzchni uşytkowej funkcji usłu-
gowej. 

11. Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki po-
działu terenu na działki budowlane: 
1) minimalna powierzchnia działki − 800 m2, 
2) minimalna szerokośń frontu działki: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 
1MN,U − 15 m, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 
2MN,U − 20 m, 

3) dopuszcza siň odstňpstwo od warunków 
określonych w podpunkcie 1) i 2) niniejsze-
go paragrafu w przypadku wydzielania 
działek niezbňdnych dla lokalizacji urzņdzeń 
infrastruktury technicznej, przeznaczonych 
na powiňkszenie nieruchomości sņsiedniej 
lub wydzielanych dla potrzeb regulacji gra-
nic miňdzy nieruchomościami sņsiednimi. 

§ 10 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów, 
warunki, zasady i standardy kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów 
oznaczonych symbolami 1WS, 2WS. 
1. Przeznaczenie terenów – wody powierzchniowe 

śródlņdowe, rowy. 
2. Nie dopuszcza siň realizacji zabudowy kubatu-

rowej, za wyjņtkiem urzņdzeń wodnych. 

§ 11 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu dla terenów ozna-
czonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD. 
1. Przeznaczenie terenów – drogi publiczne, do-

jazdowe 
2. Szerokośń dróg w liniach rozgraniczajņcych: 

1) dla drogi oznaczonej symbolem 1KDD – od 0 
do 3,6 m, zgodnie z załņcznikiem graficznym 
do planu. 

2) dla drogi oznaczonej symbolem 2KDD − 
zgodnie z załņcznikiem graficznym do planu. 

3) dla drogi oznaczonej symbolem 3KDD – od 8 
do 25 m, zgodnie z załņcznikiem graficznym 
do planu. 

3. W liniach rozgraniczajņcych drogi dopuszcza siň 
lokalizacjň obiektów małej architektury oraz 
elementów infrastruktury technicznej niezwiņ-
zanej z drogņ, zgodnie z przepisami odrňbnymi i 
w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi. 

§ 12 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
1. Na całym obszarze obowiņzuje wymóg powia-

damiania przez Inwestora wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków o terminie rozpoczňcia i za-
kończenia prac ziemnych, z co najmniej  
7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizo-
wania nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego. W przypadku wystņpienia 
zabytków i obiektów archeologicznych zostanņ 
podjňte ratownicze badania wykopaliskowe, 
prowadzone przez uprawnionego archeologa, 
za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

2. Ze wzglňdu na brak dóbr kultury współczesnej 
wymagajņcych ochrony na obszarze nie obej-
muje siň ochronņ dóbr kultury współczesnej. 

§ 13 

Ustala się następujące zasady ochrony środowi-
ska: 
1. Obszar znajduje siň w zasiňgu czwartorzňdowe-

go Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP 303) – Pradolina Barycz − Głogów. 

2. Wyznacza wymóg zachowania poziomów hała-
su na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1MN,U i 2 MN,U ponişej dopusz-
czalnego lub na poziomie określonym w przepi-
sach odrňbnych, jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. 
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R O Z D Z I A Ł   III 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej i systemów  

komunikacji 

§ 14 

1. Dopuszcza siň rozbudowň wszystkich syste-
mów infrastruktury technicznej. Zaleca siň lo-
kalizowanie sieci i urzņdzeń infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych dróg. 

2. Na obszarze zakazuje siň budowy linii energe-
tycznych wysokiego napiňcia i gazociņgów 
wysokiego ciśnienia. 

3. Na całym obszarze planu dopuszcza siň bu-
dowň urzņdzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej, z zastrzeşeniem ustňpu 2 niniejszego pa-
ragrafu. 

4. W uzasadnionych wzglňdami technicznymi sy-
tuacjach dopuszcza siň lokalizacjň naziemnych 
kubaturowych urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej, jako obiektów wbudowanych w bu-
dynki w granicach jednostek terenowych, 
przeznaczonych na inne funkcje. 

5. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 
z istniejņcej i projektowanej sieci energetycz-
nej. 

6. Ustala siň zaopatrzenie w wodň do celów by-
towych z istniejņcej i projektowanej sieci miej-
skiej. 

7. Ustala siň nastňpujņce zasady odprowadzania 
ścieków: 
1) ścieki bytowe i komunalne: 

a) do oczyszczalni ścieków poprzez projek-
towanņ sień kanalizacji sanitarnej, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, 
ścieki naleşy odprowadzań do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych, 

2) wody opadowe: 
a) do oczyszczalni ścieków poprzez projek-

towanņ sień kanalizacji deszczowej, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 
wody opadowe naleşy odprowadzań do 
gruntu, zgodnie z wymogami przepisów 
odrňbnych. 

8. Ustala siň zaopatrzenie w ciepło z indywidual-
nych lub zdalnych ŝródeł ciepła, zgodnie  
z wymogami przepisów odrňbnych. 

9. Stałe odpady bytowo-gospodarcze naleşy 
gromadziń w szczelnych pojemnikach, przy 
zapewnieniu ich segregacji i systematycznego 
wywozu, zgodnie z odpowiedniņ uchwałņ Ra-
dy Miasta i Gminy. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Przepisy końcowe 

§ 15 

Na obszarze ustala siň stawkň procentowņ do 
określenia jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ści nieruchomości, (o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym) w nastňpujņcych wysokościach: 
1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN,U, 

1KDD, 2KDD, 3KDD, 1WS i 2WS − 1% 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN,U − 

30%. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Prusice. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Dolnoślņskiego. 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta 
i Gminy Prusice nr XLIV/324/09 z dnia 
22 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta 
i Gminy Prusice nr XLIV/324/09 z dnia 
22 kwietnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póŝniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Prusice 
uchwala, co nastňpuje: 
 

§ 1 

W zwiņzku z tym, şe w ustawowym terminie, to jest do dnia 27 marca 2009 r., nie wniesiono şadnych 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňści zachodniej 
i północnej miasta Prusice – czňśń „A”, obejmujņcego obszar w rejonie ul. Şmigrodzkiej w Prusicach, 
wyłoşonego do publicznego wglņdu, nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia uwag. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta 
i Gminy Prusice nr XLIV/324/09 z dnia 
22 kwietnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, 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 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, ze zmianami ) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzņdzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592, ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miasta i Gminy Prusi-
ce uchwala, co nastňpuje: 
 

§ 1 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňści zachodniej i północ-
nej miasta Prusice – czňśń „A”, obejmujņcego obszar w rejonie ul. Şmigrodzkiej w Prusicach, ze wzglňdu 
na zwiňkszenie powierzchni terenów planowanej zabudowy, wprowadza siň nastňpujņce inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, nieprzyjňte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go czňści zachodniej i północnej miasta Prusice – czňśń „A”: 
− budowň dróg publicznych, 
− budowň sieci wodociņgowej, 
− budowň sieci kanalizacji sanitarnej, 
− budowň sieci kanalizacji deszczowej. 

§ 2 

Koszt wykonania inwestycji wyniesie około 221.230,00 zł. 
Wpływy gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu wyniosņ około 243.423,00 zł. 

§ 3 

Powyşsze inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zostanie wykonana zgodnie z Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym na lata 2015−2020. 

§ 4 

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, bňdņ zgodne z wymogami przepisów, w tym bňdņ pochodziń z budşetu gminy oraz dotacji. 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta 
i Gminy Prusice nr XLIV/324/09 z dnia 
22 kwietnia 2009 r. 

 
UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE 

 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008 r. o udostňpnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co nastňpuje: 

§ 1 

Ustalenia zawarte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňści 
zachodniej i północnej miasta Prusice – czňśń „A”, obejmujņcej obszar w rejonie ul. Şmigrodzkiej w Pru-
sicach, sņ zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prusice”, wnioskami do planu, złoşonymi zarówno przez instytucje, jak i osoby fizyczne oraz poli-
tykņ przestrzennņ gminy. 
Zapewniajņ zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikajņcych z potrzeb ochrony środowiska 
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych 
i leśnych.  
Rozpatrywanym rozwiņzaniem alternatywnym było niezmienianie obowiņzujņcego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Rozwiņzanie to jest niezgodne z interesem społecznym mieszkańców gminy, wy-
raşonym poprzez złoşone wnioski do zmiany planu. 

§ 2 

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wziňte pod uwagň i w całości 
uwzglňdnione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piśmie przekazujņcym 
projekt planu wraz z „Prognozņ...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeşeń do przesłanego pro-
jektu dokumentu. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŚ-02-WSI-7041-2/18/09/ja 
z 19.02.2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu, nie wnoszņc uwag. 
Tym samym, nie wystņpiła potrzeba uwzglňdniania, w projekcie zmiany planu, stanowiska wyşej wy-
mienionych organów.  
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice zapewnił moşliwośń udziału społeczeństwa w postňpowaniu, poprzez 
ogłoszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikacjň w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej zawiadomienia o wyłoşeniu do publicznego wglņdu projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czňści zachodniej i północnej miasta Prusice – czňśń „A”, obejmujņcej 
obszar w rejonie ul. Şmigrodzkiej w Prusicach, wraz z „Prognozņ...” i ustalił termin składania uwag 
i wniosków na dzień 27 marca 2009 r. 
W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynňły şadne uwagi i wnioski i tym samym, nie wystņpiła 
potrzeba uwzglňdniania w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków. 

§ 3 

Proponuje siň przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji 
ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie analizy ogólnodostňp-
nych zdjňń satelitarnych i lotniczych, obserwacji terenowej oraz dokumentacji fotograficznej zmian 
w strukturze zagospodarowania terenu. 
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