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§ 1Ł W § 1 uchwaJy Nr VIII/74/2007 Rady 

Mie–s—ie– w Prósz—owie z dnia 31 ma–a 2007 rŁ  
w sprawie regulaminu udzielania pomocy material-

ne– dla uczniów zamiesz—aJych na terenie Gminy 
Prósz—ów (ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł O”ols—iego Nr 50, ”ozŁ 
1629) rozdziaJ I otrzymu–e brzmienie: 

ｭRozdziaJ IŁ S”osób ustalania wyso—o`ci sty-

pendium szkolnego. 

Sty”endium ustala się uwzględnia–ąc sytuac–ę 
materialną uczniów i ich rodzin ”rzy wystą”ieniu 
co na–mnie– –edne– o—oliczno`ci, o —tóre– mowa  
w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie o`wiaty, zwa-

nej dalej ustawą w wyso—o`ci o—re`lone– w tabeli: 
 

l.p. Dochód na osobę w rodzinie 

o —tórym mowa w art. 8  

ust. 1 pkt 2 ustawy o pomo-

cy spoJeczne– 

Wysoko`ć miesięcznego 

stypendium (procentowo 

od kwoty o które– mowa  
w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o `wiadczeniach 

rodzinnych) 

1. do 30% 200% 

2. pow. 30% - do 43% 155% 

3. pow. 43% - do 57% 145% 

4. pow. 57% - do 71% 135% 

5. pow. 71% - do 85% 120% 

6. pow. 85% - do 90% 100% 

7. pow. 90% - do 100% 81% 

 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Prósz—owaŁ 
 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Klaudia Lakwa 
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UCHWAIA NR XLIIIł65ń/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Nr 223 poz. 1458  

i z 2009 r. Nr 52 poz. 420) art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;  

z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), w związ—u 
z uchwaJą Nr XXX/406/2008 Rady Miejskiej  

w Prudni—u z dnia 25 wrze`nia 2008 rŁ w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany mie–scowego 
planu zagospodarowania miasta Prudnika, po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwa-

run—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania prze-

strzennego Gminy Prudnik, Rada Miejska w Prudni-

ku uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta Prudni—a ”rzy–ętym uchwaJą 
Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku,  

z dnia 23 lipca 2004 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego.  

Nr 62, ”ozŁ 1689) w”rowadza się nastę”u–ące zmia-

ny: 

1) w § 6Ł ustŁ 1 ”—t 12 otrzymu–e brzmienie: 
ｭ12) wy—lucza się, w obszarze o”racowania, 

realizac–ę ”rzedsięwzięć mogących zawsze zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o, z wyJączeniem 
terenów C 22 P,S,UP i C 29 P,UP,ｬ; 

2) w § 12: 
a) pkt 53 otrzymuje brzmienie: 

ｬ53) C22P,S,UP 

tereny obie—tów i urządzeL wytwórczo`ci 
”rzemysJowe– związane– infrastru—tury techniczne– 
i urządzone– zieleni izolacy–ne–, obie—tów i urządzeL 
s—Jadów i magazynów oraz obie—tów i urządzeL 
wytwórczo`ci usJugowe–, ”rzemysJowe–, obie—tów, 
urządzeL, s—Jadów, magazynów i związane– infra-

struktury technicznej. Dopuszczalna lokalizacja 

zapleczy administracyjno ｦ technicznych, socjal-

nych i sz—oleniowych oraz zieleni urządzone–Ł 
Ustala się nastę”u–ące warunki ich zabudowy  

i zagospodarowania: 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 85 – 6589 – Poz. 1266 

 

a) archite—tura zabudowy ws”óJczesna; wyso-

—o`ć budyn—ów do 30,0 m mierząc na–wywe– ”oJo-

wonych ”odstawowych elementów budyn—u (—ale-

nica, szczyty i —rawędzie `cian zewnętrznych it”Ł), 
wyso—o`ć budowli do 30,0 m, zaleca się dachy 
”Jas—ie z wewnętrznym systemem od”rowadzania 

wód o”adowych,  
b) nie”rze—raczalne linie zabudowy ”rzy–ąć 

zgodnie z rysunkiem planu,  

c) zagos”odarowanie terenu winno uwzględnić 
”ar—ing dla —orzysta–ących z usJug i dla ”racowni-

—ów; ”owierzchnia ”ar—ingu nie mowe za–mować 
mnie– niw 5% ”owierzchni terenu,  

d) do”uszczalna realizac–a ogrodzeL o ”eJnym 
wy”eJnieniu i o wyso—o`ci do 2,0 m,  

e) czę`ć zabudowana dziaJ—i inwestycy–ne– nie 
mowe ”rze—roczyć 80%, a zieleL urządzona sta-

nowić winna od 10 do 15 % –e– ogólne– ”o-

wierzchni, 

f) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia  

w sieć ele—troenergetyczną —ablową NłN i SN, sieć 
wodociągową, sieć —analizac–i sanitarne–, —analiza-

c–i deszczowe–, tele—omuni—acy–ną i gazową, 
g) do”uszcza się lo—alizac–ę —ablowych linii 

elektroenergetycznych, 

h) do”uszcza się lo—alizowanie nowych stac–i 
transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi, 

i) planowane kubaturowe stacje transformato-

rowe ”owinny być wy—onane –a—o obie—ty na-

ziemne, wolnosto–ące, 
j) gos”odar—ę cie”lną ”rowadzić w o”arciu o ni-

s—oemisy–ne uródJa cie”Ja, 
k) gos”odar—ę `cie—ami ”rzemysJowymi i byto-

wo - gos”odarczymi ”rowadzić zgodnie z obowią-
zu–ącymi ”rze”isami, minimalizu–ąc ich ilo`ć i za-

”ewnia–ąc zachowanie norm –a—o`ci wód,  
l) wody deszczowe od”rowadzić ”o ich ”od-

czyszczeniu do kanalizacji deszczowej, a w przy-

”ad—u bra—u mowliwo`ci ta—iego od”rowadzenia 
stosować wewnętrzne systemy ich gromadzenia 
za”ewnia–ące zgodno`ć stanu gos”odar—i `cie—o-

we– z ”rze”isami szczególnymi, 

m) do”uszcza się ”rowadzenie handlu detalicz-

nego –eweli nie ma innych za—azów wyni—a–ących  
z unormowaL technologicznych lub branwowych, 

n) do”uszczalne wtórne ”odziaJy terenów oraz 
ich scalenia, 

o) za—azu–e się lo—alizac–i ferm wiatrowych, 
p) za—azu–e się inwestyc–i z za—resu s—Jadowa-

nia i uniesz—odliwiania od”adów, 
 

b) ”o ”—t 53 doda–e się pkt 53a, w brzmieniu: 

ｭ53a) C29P,UP 

tereny obie—tów i urządzeL wytwórczo`ci 
”rzemysJowe– związane– infrastru—tury technicznej 

i urządzone– zieleni izolacy–ne– oraz obie—tów  
i urządzeL wytwórczo`ci usJugowe–, ”rzemysJowe– 
i związane– infrastru—tury technicznej. Dopuszczal-

na lokalizacja zaplecz administracyjno ｦ technicz-

nych, socjalnych i szkoleniowych oraz zieleni 

urządzone– (w tym zieleni izolacy–ne–)Ł Ustala się 
nastę”u–ące warun—i ich zabudowy i zagos”oda-

rowania: 

a) archite—tura zabudowy ws”óJczesna; wyso-

ko`ć budyn—ów do 30,0 m mierząc na–wywe– ”oJo-

wonych ”odstawowych elementów budyn—u (—ale-

nica, szczyty i —rawędzie `cian zewnętrznych it”Ł), 
wyso—o`ć budowli do 30,0 m, zaleca się dachy 
”Jas—ie z wewnętrznym systemem od”rowadzania 

wód o”adowych,  
b) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzy–ąć 

zgodnie z rysunkiem planu,  

c) zagos”odarowanie terenu winno uwzględnić 
”ar—ing dla —orzysta–ących z usJug i dla ”racowni-

—ów; ”owierzchnia ”ar—ingu nie mowe za–mować 
mnie– niw 5% ”owierzchni terenu,  

d) dopuszczalna realizacja ogrodzeL o ”eJnym 
wy”eJnieniu i o wyso—o`ci do 2,0 m,  

e) czę`ć zabudowana dziaJ—i inwestycy–ne– nie 
mowe ”rze—roczyć 80%, a zieleL urządzona sta-

nowić winna od 10 do 15 % –e– ogólne– ”o-

wierzchni, 

f) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia  

w sieć ele—troenergetyczną —ablową NłN i SN, sieć 
wodociągową, sieć —analizac–i sanitarne–, —analiza-

c–i deszczowe–, tele—omuni—acy–ną i gazową, 
g) do”uszcza się lo—alizac–ę —ablowych linii 

elektroenergetycznych, 

h) do”uszcza się lo—alizowanie nowych stac–i 
transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi, 

i) planowane kubaturowe stacje transformato-

rowe ”owinny być wy—onane –a—o obie—ty na-

ziemne, wolnosto–ące, 
j) gos”odar—ę cie”lną ”rowadzić w o”arciu o ni-

s—oemisy–ne uródJa cie”Ja, 
k) gos”odar—ę `cie—ami ”rzemysJowymi i byto-

wo-gos”odarczymi ”rowadzić zgodnie z obowiązu-

–ącymi ”rze”isami, minimalizu–ąc ich ilo`ć i za”ew-

nia–ąc zachowanie norm –a—o`ci wód,  
l) wody deszczowe od”rowadzić ”o ich ”od-

czyszczeniu do kanalizacji deszczowej, a w przy-

”ad—u bra—u mowliwo`ci ta—iego od”rowadzenia 
stosować wewnętrzne systemy ich gromadzenia 

za”ewnia–ące zgodno`ć stanu gos”odar—i `cie—o-

we– z ”rze”isami szczególnymi, 

m) do”uszcza się ”rowadzenie handlu detalicz-

nego –eweli nie ma innych za—azów wyni—a–ących  
z unormowaL technologicznych lub branwowych, 

n) do”uszczalne wtórne ”odziaJy terenów oraz 
ich scalenia, 

o) za—azu–e się lo—alizac–i ferm wiatrowych, 
p) za—azu–e się inwestyc–i z za—resu s—Jadowa-

nia i uniesz—odliwiania od”adówŁ 
 

§ 2Ł Integralną czę`cią ”lanu –est: 
1) rysune— ”lanu w s—ali 1:2000 stanowiący 

zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy; 
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2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do ”ro–e—tu ”lanu stanowi zaJączni— 
nr 2 do ninie–sze– uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych stanowi za-

Jączni— nr 3 do ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

§ 3Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Prudnika. 

 

§ 4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa O”ols—iegoŁ 

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Jacek SzczepaLski 

 

ZaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XLlIIł651ł2009 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o roz”atrzeniu uwag do ”rojek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prudnika 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; 

z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220 poz. 

1413), Rada Miejska w Prudniku, rozstrzyga, co 

nastę”uje: 

 

Biorąc ”od uwagę stanowis—o Burmistrza o nie-

zgJoszeniu uwag do ”ro–e—tu ”lanu wyJowonego do 
”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”osobie 
ich rozpatrzenia. 

 

ZaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XLIIIł651ł2009 

         Rady Miejskiej w Prudniku 

                    z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Prudnika, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, —tóre nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 2  

i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458  

i z 2009 r. Nr 52, poz. 420.) i art. 167 ust. 2  

pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 

poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 

1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 

560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, 

poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, 

poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 

1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 

504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada 

Mie–s—a w Prudni—u rozstrzyga, co nastę”uje: 

 

1. Na terenie ob–ętym zmianą mie–scowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Prudni—a nie ”rzewidu–e się realizac–i nowych in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej  

i dróg, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 
2. W związ—u z bra—iem zadaL wJasnych gminy 

na terenie ob–ętym zmianą ”lanu odstę”u–e się od 
rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizac–i i zasadach 

ich finansowania. 
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