
Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 52 – 3084 – Poz. 696-697 

 

§ 3.1Ł Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na o”równianie zbiorników bezod-

”Jywowych zlokalizowanych na nieruchomo-

`ciach ”oJowonych w granicach administracyjnych 

Gminy Prudnik oraz na trans”ort nieczysto`ci 
ciekJych ”ochodzących z tych zbiorników, w za-

kresie wy”osawenia technicznego ”owinien s”eJ-
niać nastę”ujące wymagania:  

1) ”osiadać ”ojazdy s”ecjalistyczne i aseniza-

cyjne:  

a) których konstrukcja lub zabudowa ”ozwala 
na zaJadunek (z odlegJo`ci do 20 metrów), trans-

port i wyJadunek nieczysto`ci ciekJych w s”osób 
nie ”owodujący zanieczyszczenia `rodowiska 
poprzez samoistne, niekontrolowane przez przed-

siębiorcę wylewanie, a takwe roznoszenie ”rzy-

krych woni (odorów),  
b) oznakowane w s”osób czytelny i widoczny, 

umowliwiający Jatwą identyfikację ”rzedsiębiorcy, 
poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo firmy, 

oraz adresu i numeru telefonu ”rzedsiębiorcy,  
c) wy”osawone w s”rzęt umowliwiający s”rzą-

tanie miejsc odbioru od”adów, w przypadku ich 

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynno-

`ci odbioru od”adów,  
d) których liczba i stan techniczny za”ewniają 

ciągJo`ć i nie”rzerwalno`ć `wiadczonych usJug  
z uwzględnieniem sytuacji s”owodowanej awarią 
jednego z ”ojazdówŁ  

2) ”osiadać bazę trans”ortową, która winna 
za”ewniać:  

a) codzienne ”arkowanie, garawowanie i serwi-

sowanie ”ojazdów ”o zakoLczeniu ”racy,  
b) mowliwo`ć mycia ”ojazdów ”o zakoLczeniu 

pracy i utrzymywania ich w nalewytym stanie 
sanitarno - higienicznym, zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  

2Ł W ”rzy”adku braku mowliwo`ci przeprowa-

dzania czynno`ci na terenie bazy trans”ortowej 
okre`lonych w § 3 pkt. 2 litŁ b ”rzedsiębiorca 

winien udokumentować korzystanie z usJug 
`wiadczonych ”rzez innego ”rzedsiębiorcę w za-

kresie mycia i dezynfekcji ”ojazdówŁ  
 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbieranie od”adów komunalnych 
od wJa`cicieli nieruchomo`ci oraz na o”równianie 
zbiorników bezod”Jywowych i transport nieczy-

sto`ci ciekJych na terenie Gminy Prudnik winien 
s”eJnić wymagania okre`lone odrębnymi ”rze”i-

sami prawa w zakresie uzyskania niezbędnych 
zezwoleL i ”ozwoleL oraz wymagania wJa`ciwe 
dla rodzaju zezwolenia okre`lone w § 2 lub 3 

niniejszej uchwaJyŁ  
 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbieranie od”adów komunalnych 
od wJa`cicieli nieruchomo`ci, zobowiązany jest 
do wywowenia od”adów komunalnych do miejsc 
odzysku i unieszkodliwiania od”adów komunal-

nych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami 

dla Województwa O”olskiego lub Gminnym Planie 
Gospodarki Odpadami - w Prudniku przy ul. Wiej-

skiej.  

 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na o”równianie zbiorników bezod”Jy-

wowych i trans”ort nieczysto`ci ciekJych, zobo-

wiązany jest do wywowenia nieczysto`ci ciekJych 
do stacji zlewnej dziaJającej na terenie Gminy 
Prudnik.  

 

§ 7. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Prudnika.  

 

§ 8. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ  
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Jacek SzczepaLski 
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UCHWAIA NR LIIIł849ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 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; 
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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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.  

Nr 28 poz. 142 i poz. 146) art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu 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, z 2010 Nr 24 poz. 124), oraz uchwaJy  
Nr XXXIX/549/2009 Rady Miejskiej w Prudniku  

z dnia 30 kwietnia 2009 r. w s”rawie ”rzystą”ie-

nia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prudni-

ka, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy Prudnik Rada Miejska  

w Prudniku uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Prudni-

ka zatwierdzonego uchwaJą Nr XXVIł276ł2004 
Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004 r. 

i zmienionego uchwaJą nr XXIIł224ł2008 Rady 
Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2008 r  

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego miasta Prudnika, skJada się z:  
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale;  

2) rysunków zmiany miejscowego ”lanu, sta-

nowiących zaJączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej 

uchwaJy; w skali 1:1000;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

nik nr 4 do niniejszej uchwaJy;  
4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego zaJącznik nr 5 do niniejszej uchwaJyŁ  
 

DZIAI I 
Przepisy ogólne  

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta Prudnika w”rowadza się 
zmiany nastę”ujące:  

1) zmienia się symbol na rysunku ”lanu terenu 
A119UO na A119MW,U;  

2) w ustaleniach szczegóJowych w § 12 dopi-

suje się dodatkowo pkt. 72 dla terenu oznaczo-

nego symbolem A119MW,U przeznaczonego pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usJugo-

wą;  

3) zmienia się na rysunku ”lanu i w tek`cie 
planu symbol terenu B89aMM na B89aMN,MW,U 

oraz w”rowadza się w miejsce dotychczasowych 

nowe ustalenia w § 12 w pkt. 49;  

4) na rysunku ”lanu w”rowadza się teren  
o symbolu A94aU,P w miejsce terenu A94aKP  

(z którego z czę`ci wyznacza się teren drogi  
o symbolu KDd) i w czę`ci terenu A94UP,P;  

5) w ustaleniach szczegóJowych w § 12 dopi-

suje się dodatkowo ”ktŁ 73 dla terenu oznaczo-

nego symbolem A94aU,P przeznaczonego pod 

zabudowę usJugową, zbiorowego zamieszkania, 
”rzemysJową;  

6) w ustaleniach szczegóJowych w § 12 dopi-

suje się dodatkowo ”ktŁ 74 dla terenu oznaczo-

nego symbolem A95UH przeznaczonego pod za-

budowę usJug handluŁ  
 

§ 4.1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące:  
1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zagos”odarowania;  

2) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu;  

3) wprowadzenie dodatkowych zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury.  

2Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
okre`lonych w planie:  

1) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych;  

2) granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów;  
3) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej;  

4) zasad scalania nieruchomo`ci;  
5) stawek ”rocentowych stanowiących ”odsta-

wę do okre`lania o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

 

§ 5.1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany ”lanu są obowiązującymi ustale-

niami planu:  

1) granice terenów objętych zmianą ”lanu, ja-

ko granice obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu;  
2) linie rozgraniczające tereny;  
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) symbole okre`lające ”odstawowe zagos”o-

darowanie terenówŁ  
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny.  
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DZIAI II 
Ustalenia szczegóJowe  

§ 6.1Ł Utrzymuje się ustalenia w zakresie za-

sad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ustalonych w ”lanie uchwaJą 
Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI/276/2004  

z dnia 23 lipca 2004 rŁ zmienionego uchwaJą 
XXII/224/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.  

2Ł W § 7 ust. 4 w ustaleniach ｭw strefie ｭBｬ 
dziaJania inwestycyjno ｦ budowlane ”olegać mu-

szą na:ｬ do”isuje się ”ktŁ 6 i 7 w brzmieniu:  

"6) utrzymaniu zasadniczych elementów roz-

”lanowania istniejącej substancji o warto`ciach 
kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabu-

dowy;" 

ｭ7) dopuszczeniu modernizacji i adaptacji do 

ws”óJczesnych funkcji z ograniczoną do odbudo-

wy mowliwo`cią w”rowadzania nowych obiektów 
budowlanych." 

 

§ 7.1Ł W ustaleniach dla dróg ”ublicznych kla-

sy dojazdowej KDd w § 9 ust. 3 pkt. 42 dopisuje 

się ”od”unkt z lit. ｬhｬ w brzmieniu:  

"h) dla dziaJki nr 912ł182 w ciągu ulŁ Wandy - 

nakazuje się ograniczenie ruchu drogowego wy-

Jącznie dla ruchu ”ieszych lub ruchu pieszo-

rowerowego" 

2Ł W § 12 ”ktŁ 49 w szczególnych warunkach 
zagospodarowania dotychczasowe ustalenia dla 

terenu B89aMM zastę”uje się nastę”ującymi:  
"49) B89aMN,MW,U - teren o podstawowym 

”rzeznaczeniu ”od zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną, wielorodzinną i usJugowąŁ Śla terenu 
ustala się nastę”ujące warunki zabudowy i zago-

spodarowania oraz parametry i standardy ksztaJ-
towania zabudowy:  

a) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
zgodne z rysunkiem planu;  

b) nakazuje się dla terenu ”owierzchnię biolo-

gicznie czynną - min. 40%, a ”owierzchnię zabu-

dowy - max 55%;  

c) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej:  

- nakazuje się wyksztaJcić budynki w zabudo-

wie szeregowej;  

- nakazuje się maxŁ wysoko`ć zabudowy nie 
”rzekraczającą 5 m do okapu dachu i 11,0 m do 

kalenicy;  

- liczbę kondygnacji nadziemnych ｦ do 3, przy 

wbudowaniu jednej kondygnacji w poddasze 

uwytkowe;  
- do”uszcza się gJówny dach budynków 

mieszkalnych ”Jaski o nachyleniu do 10° lub 
dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu ”oJaci  
w granicach 30°÷45°; kryty dachówką lub ma-

teriaJami dachówko”odobnymi w kolorze czerwo-

nym, brązowym, szarym lub czarnym, z zastrze-

weniem utrzymania jednolitego wystroju architek-

tonicznego, w tym ksztaJtu dachu, dla wydzielo-

nych zes”oJów mieszkaniowych;  
- nakazuje się elewacje `cian tynkowane  

(z do”uszczeniem elementów z klinkieru, cegJy, 
drewna, kamienia);  

d) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej:  

- nakazuje się maxŁ wysoko`ć zabudowy nie 
”rzekraczającą 9 m do okapu dachu i 15 m do 

kalenicy; do 4 kondygnacji nadziemnych, przy 

wbudowaniu jednej kondygnacji w poddasze 

uwytkowe;  
e) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie ”arterów bu-

dynków mieszkalnych na cele usJugowe;  
f) nakazuje się za”ewnienie miejsc ”ostojo-

wych na terenie dziaJki wg wskaunika minŁ 1 

miejsce postojowe na mieszkanie, dla korzystają-
cych z usJug wg minŁ wskaunika ｦ 1 miejsce po-

stojowe na 20 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug;  
g) zakazuje się lokalizacji obiektów handlo-

wych wielkopowierzchniowych o powierzchni 

”owywej 400 m2;  

h) dopuszcza się utrzymanie lub likwidację 
obiektów i urządzeL elektroenergetycznych;  

i) do”uszcza się budowę oraz ”rzebudowę  
i rozbudowę obiektów i urządzeL elektroenerge-

tycznych o maxŁ wysoko`ci nie ”rzekraczającej 
4,0 m;  

j) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci usJugowej do granic te-

renu okre`lonego tytuJem ”rawnym do uwytko-

wania;  

k) nakazuje się uzbrojenie terenu w sieć elek-

troenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej oraz docelowo gazową;  
l) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji ”odstawowej tere-

nu; obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 
oraz zieleL urządzoną na niezabudowanej czę`ci 
terenu;  

m) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci, ”od 
warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJek 
obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi ”ublicznej lub drogi wewnętrznej o szero-

ko`ci w liniach rozgraniczających minŁ 6,0 m,  

z jezdnią o ruchu pieszo-jezdnym szeroko`ci 5 m 

z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 

w odlegJo`ci 4,5 m od krawędzi tej jezdniŁｬ " 

3Ł W § 12 w szczególnych warunkach zabu-

dowy do”isuje się ”ktŁ 72 w brzmieniu:  

"72) A119MW,U ｦ teren o podstawowym 

”rzeznaczeniu ”od zabudowę mieszkaniową wie-

lorodzinną i usJugowąŁ Śla terenu ustala się na-

stę”ujące warunki zabudowy i zagospodarowania 

oraz parametry i standardy ksztaJtowania zabu-

dowy:  

a) nakazuje się na terenie ”owierzchnię biolo-

gicznie czynną - min. 40%, a ”owierzchnię zabu-

dowy- max 50%;  
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b) utrzymuje się istniejącą zabudowę, ”rzy 
czym istniejące budynki mogą ulegać ”rzebudo-

wie i rozbudowie;  

c) utrzymuje się istniejącą zabudowę s”rzed 
1945 roku, ”rzy czym obejmuje się je ochroną 
konserwatorską;  

d) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkal-

nej:  

- maxŁ wysoko`ć nie ”rzekraczającą wysoko-

`ci istniejącej zabudowy;  
- liczbę kondygnacji nadziemnych - do 3;  

- dachy gJówne budynków ”Jaskie lub mansar-

dowe;  

- elewacje `cian tynkowane (z do”uszczeniem 
elementów z klinkieru, cegJy, drewna, kamienia);  

e) do”uszcza się budowę nowych budynków 
usJugowych;  

f) nakazuje się dla nowej zabudowy usJugowej 
wolnostojącej:  

- maxŁ wysoko`ć zabudowy nie wywszą niw 
5,0 m;  

- 1 kondygnację nadziemną;  
- wystrój architektoniczny nawiązujący do bu-

dynku gJównego;  
g) zakazuje się lokalizacji obiektów handlo-

wych wielkopowierzchniowych o powierzchni 

”owywej 400 m2;  

h) nakazuje się za”ewnienie miejsc ”ostojo-

wych na terenie dziaJki wg wskaunika minŁ 1 

miejsce postojowe na mieszkanie, dla korzystają-
cych z usJug wg minŁ wskaunika ｦ 1 miejsce po-

stojowe na 20 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug;  
i) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci usJugowej do granic te-

renu okre`lonego tytuJem ”rawnym do uwytko-

wania;  

j) nakazuje się ochronę konserwatorską wg za-

sad okre`lonych w § 8 ust. 1;  

k) utrzymuje się istniejącą zieleL wysoką;  
l) do”uszcza się obiekty i urządzenia towarzy-

szące funkcji ”odstawowej terenu oraz obiekty  
i urządzenia infrastruktury technicznejŁｬ " 

4Ł W § 12 w szczególnych warunkach zabu-

dowy do”isuje się ”ktŁ 73 w brzmieniu:  

"73) A94aU,Pｦ teren o podstawowym prze-

znaczeniu ”od zabudowę usJugową, zbiorowego 
zamieszkania, ”rzemysJowąŁ Śla terenu ustala się 
nastę”ujące warunki zabudowy i zagospodaro-

wania oraz parametry i standardy ksztaJtowania 
zabudowy:  

a) nakazuje się dla terenu ”owierzchnię biolo-

gicznie czynną - min. 20%, a ”owierzchnię zabu-

dowy- max 70%;  

b) nakazuje się wielko`ć ”owierzchni zieleni 
ogólnodostę”nej związanej z zabudową mieszka-

niową wielorodzinną wg aktualnych warunków 
technicznych;  

c) utrzymuje się istniejącą zabudowę ”rzemy-

sJową, ”rzy czym istniejące budynki mogą ulegać 

przebudowie i rozbudowie, obiekty o zJym stanie 
technicznym lub kolidujące z funkcją ”odstawową 
”rzeznacza się do wyburzenia;  

d) do”uszcza się budowę nowych budynków 
funkcji podstawowych;  

e) nakazuje się dla nowej zabudowy i istnieją-
cej ”odlegającej rozbudowie:  

- maxŁ wysoko`ć nie ”rzekraczającą 13,0 m 

do kalenicy;  

- minŁ wysoko`ć obiektów do oka”u (attyki) 
ｦ 6,0 m;  

- liczbę kondygnacji nadziemnych - do 4;  

- gJówne dachy budynków ”Jaskie o nachyle-

niu do 10°;  
- elewacje `cian tynkowane (z do”uszczeniem 

elementów z klinkieru, cegJy, drewna, kamienia, 
okJadzin metalowych);  

f) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych 
wielkopowierzchniowych o ”owierzchni s”rzedawo-

wej Jącznej ”owywej 2000 m2, jednocze`nie nakazu-

je się ”owierzchnię s”rzedawową ”ojedynczych 
lokali handlowych nie większych niw 300 m2;  

g) nakazuje się za”ewnienie miejsc ”ostojo-

wych na terenie dziaJki dla zatrudnionych wg 
wskaunika minŁ 0,3 miejsca ”ostojowego na  
1 zatrudnionego; dla korzystających z usJug wg 
minŁ wskaunika ｦ 1 miejsce postojowe na 20 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug;  
h) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci usJugowej do granic te-

renu okre`lonego tytuJem ”rawnym do uwytko-

wania;  

i) do”uszcza się lokalizację inwestycji (”rzed-

sięwzięć), dla których obowiązek s”orządzenia 
raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko mowe być 
wymagany z wyJączeniem skJadowisk od”adów  
i zJomowisk;  

j) zakazuje się lokalizacji na otwartej ”rzestrze-

ni skJadów na materiaJy sy”kie, w s”osób ”owo-

dujący wtórne ”ylenie, zanieczyszczenie gleby  
i wód gruntowych;  

k) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 

zabudowę i inne urządzenia, z wyJączeniem tere-

nu ”od niezbędną komunikację wewnętrzną, ”o-

winna być zagos”odarowana zielenią urządzoną;  
l) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji ”odstawowej tere-

nu, obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 
oraz zieleL urządzoną izolacyjną jedynie z gatun-

ków rodzimych zgodnych z siedliskiem;  

m) dopuszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci, ”od 
warunkiem za”ewnienia dla wydzielonych dziaJek 
obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających minŁ  
8,0 m. i szeroko`ci jezdni minŁ 5,5 mŁ, s”eJniają-
cymi wymogi dróg ”owarowych i dróg pieszo-

jezdnych;  

n) obsJugę komunikacyjną nakazuje się wy-

Jącznie drogą KŚd od strony ulicy MorcinkaŁ " 
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5Ł W § 12 w szczególnych warunkach zabu-

dowy do”isuje się ”ktŁ 74 w brzmieniu:  

"74) A95UHｬ - teren o podstawowym prze-

znaczeniu ”od zabudowę usJug handlu. Dla terenu 

ustala się nastę”ujące warunki zabudowy i zago-

spodarowania oraz parametry i standardy ksztaJ-
towania zabudowy:  

a) nakazuje się dla terenu ”owierzchnię biolo-

gicznie czynną - min. 20%, a ”owierzchnię zabu-

dowy- max 70%;  

b) do”uszcza się budowę nowych budynków 
funkcji podstawowych;  

c) nakazuje się dla nowej zabudowy i istnieją-
cej ”odlegającej rozbudowie:  

- maxŁ wysoko`ć nie ”rzekraczającą 7 m do 

kalenicy;  

- minŁ wysoko`ć obiektów do oka”u (attyki) 
ｦ 6,0 m;  

- liczbę kondygnacji nadziemnych - do 2;  

- gJówne dachy budynków ”Jaskie o nachyle-

niu do 10°;  
- elewacje `cian tynkowane (z do”uszczeniem 

elementów z klinkieru, cegJy, drewna, kamienia, 
okJadzin metalowych);  

d) zakazuje się lokalizacji obiektów handlo-

wych wielkopowierzchniowych o powierzchni 

s”rzedawowej Jącznej ”owywej 2000 m2;  

e) nakazuje się za”ewnienie miejsc ”ostojo-

wych na terenie dziaJki dla zatrudnionych wg 
wskaunika minŁ 0,3 miejsca ”ostojowego na  
1 zatrudnionego; dla korzystających z usJug wg 
minŁ wskaunika ｦ 1 miejsce postojowe na 20 m2 

”owierzchni uwytkowej usJug;  
f) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania dziaJalno`ci usJugowej do granic te-

renu okre`lonego tytuJem ”rawnym do uwytko-

wania;  

g) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 

zabudowę i inne urządzenia, z wyJączeniem tere-

nu ”od niezbędną komunikację wewnętrzną, ”o-

winna być zagos”odarowana zielenią urządzoną;  
h) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji ”odstawowej tere-

nu, obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządzoną izolacyjną jedynie z gatun-

ków rodzimych zgodnych z siedliskiem;  

i) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci, ”od 
warunkiem za”ewnienia dla wydzielonych dziaJek 
obsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających minŁ  
8,0 m. i szeroko`ci jezdni minŁ 5,5 m, s”eJniają-
cymi wymogi dróg ”owarowych i dróg ”ieszo-

jezdnych;  

j) obsJugę komunikacyjną nakazuje się wyJącz-

nie drogą KŚd od strony ulicy MorcinkaŁ " 

 

DZIAI III 
Przepisy koLcowe  

§ 8. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Prudnika uchwalonego uchwaJą Nr XXVIł 
276/2004 z dnia 23 lipca 2004r. zmienionego 

uchwaJą Nr XXIIł224ł2008 z dnia 28 lutego 

2008 r. w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanuŁ  
 

§ 9. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Prudnika.  

 

§ 10. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ  
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

Jacek SzczepaLski 
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źaJącznik nr 1 

do UchwaJy Nr LIII/849/2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr LIII/849/2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do UchwaJy Nr LIII/849/2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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źaJącznik nr 4 

do UchwaJy Nr LIII/849/2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obejmującego miasto 
Prudnik, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku 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, z 2010 r. Nr 24 poz. 124) i art. 216 ust. 2 

pkt. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 

Nr 28 poz. 146) Rada Miejska w Prudniku roz-

strzyga, co nastę”uje: 
 

1Ł Na terenie objętym zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-

jącego miasto Prudnik nie ”rzewiduje się realizacji 
nowych inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej i dróg, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy.  

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się 
od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania.  

 

źaJącznik nr 5 

do UchwaJy Nr LIII/849/2010 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta Prudnika  

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu 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, z 2010 r. Nr 24 poz. 124) Rada Miejska  

w Prudniku rozstrzyga, co nastę”uje: 

 

1Ł Biorąc ”od uwagę stanowisko Burmistrza  
o niezgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowo-

nego do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia.  
12 

 

 

 

698 

 
13 

UCHWAIA NR LIVł856ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

  
zmieniająca uchwaJę w sprawie podziaJu gminy na okręgi wyborcze ich granic i numerów  

oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w kawym okręgu,  
oraz w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Prudnik do stanu faktycznego 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 

”owiatów i sejmików województw (ŚzŁ UŁ  
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 

1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 

1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592,  

z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327,  

Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607,  

Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 

i poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada 

Miejska w Prudniku uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1.1. W związku ze zmianą normy przedsta-

wicielstwa obliczoną zgodnie z art. 92 ust. 2  

pkt 1 i 2 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad 

”owiatów i sejmików województw dokonuje się 
zmiany w uchwale Nr XLV/641/2002 Rady Miej-

skiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002 r. w spra-

wie ”odziaJu gminy na okręgi wyborcze ich granic 
i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybiera-

nych w kawdym okręgu ”olegającej na:  


