
POSTANOWIENIE NR 23/2020 
ZARZĄDU POWIATU PRUDNICKIEGO 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Prudnika. 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 
z 2020 r.  poz. 256 ze zm.) art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 38 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia  5 czerwca  
1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu w Prudniku w składzie: 

1) Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki (Przewodniczący Zarządu) 

2) Janusz Siano – (Wicestarosta) 

3) Dragomir Rudy -  (Członek Zarządu) 

4) Joachim Kosz – (Członek Zarządu) 

5) Alicja Zawiślak – (Członek Zarządu)  po rozpoznaniu zawiadomienia Nr ZP.II.6722.1.2019  z dnia 
29.05.2020 r. Burmistrza Prudnika 
w sprawie uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Prudnika w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr LXIII/879/2018 z dnia 19.10.2018 r. 
zmienionej uchwałą  nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31.01.2019 r. zmienionej uchwałą 
Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV/235/2019 z dnia 29.08.2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Prudnika 

postanawia 
uzgodnić pozytywnie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Prudnika.  

Uzasadnienie 

Przedstawiony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika 
jest zgodny w zakresie zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego oraz zmian sposobu 
ich zagospodarowania, mających wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.Pouczenie Na niniejsze 
postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za 
pośrednictwem Zarządu Powiatu w Prudniku w terminie 7 dni                      od daty doręczenia 
postanowienia (art. 106 § 5 oraz art. 141 kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona 
może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał 
postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne 
i prawomocne.Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Burmistrz Prudnika, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik. 

2. a/a.
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