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z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 

roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

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

1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

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

1203, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 

420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 

142, Nr 28, poz. 146.) Rada Gminy uchwala, co 

nastę”uje: 
 

§ 1. Ustala się nastę”ujący plan sieci publicz-

nych szkóJ podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Iambinowice:  
1. Publiczna SzkoJa Podstawowa im. Bohaterów 

walki z faszyzmem w Iambinowicach, ul. Obozowa 

13, Iambinowice;  
2. Publiczna SzkoJa Podstawowa w Jasienicy 

Dolnej, Jasienica Dolna 156;  

3. SzkoJa Podstawowa im. Tadeusza Ko-

`ciuszki w Bielicach, Bielice 102;  

 

§ 2. Ustala się nastę”ujące granice obwodów 

publicznych szkóJ podstawowych wymienionych 

w § 1, a takwe okre`la się granice obwodów pu-

blicznych szkóJ podstawowych mających siedzibę 

na obszarze gminy:  

1. Obwód szkoJy podstawowej z siedzibą  

w Iambinowicach obejmuje miejscowo`ci: Iam-

binowice, Budzieszowice, Sowin, Wierzbie, Sza-

durczyce oraz ”rzysióJek Dworzysko i soJectwo 

Okopy;  

2. Obwód szkoJy podstawowej z siedzibą w Ja-

sienicy Dolnej obejmuje miejscowo`ci: Jasienica 

Dolna i Śrogoszów;  
3. Obwód szkoJy podstawowej z siedzibą w Bie-

licach obejmuje miejscowo`ci: Bielice i Malerzowice 

Wielkie;  

4. Obwód szkoJy podstawowej prowadzonej 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piątkowice  

i Lasocice z siedzibą w Lasocicach obejmuje miej-

scowo`ci: Lasocice i Piątkowice;  
5. Obwód szkoJy podstawowej prowadzonej 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi MaLkowice  

z siedzibą w MaLkowicach obejmuje miejscowo-

`ci: MaLkowice z ”rzysióJkiem Bardno.  

 

§ 3. Ustala się plan sieci publicznych gimna-

zjów prowadzonych przez Gminę Iambinowice 

obejmujący jedno gimnazjum: źes”óJ SzkóJ im. 

Polskich Noblistów Publiczne Gimnazjum w Iam-

binowicach, ul. Szkolna 2.  

 

§ 4. Ustala się nastę”ujące granice obwodu pu-

blicznego gimnazjum wymienionego w § 3 obejmu-

jące miejscowo`ci: Iambinowice, Budzieszowice, 

MaLkowice z ”rzysióJkiem Bardno, Piątkowice, La-

socice, Jasienica Dolna, Śrogoszów, Sowin, Wierz-

bie, Bielice, Malerzowice Wielkie z ”rzysióJkiem 

Dworzysko, Szadurczyce i soJectwo Okopy.  

 

§ 5. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójto-

wi Gminy IambinowiceŁ  
 

§ 6. Traci moc uchwaJa Nr VII/42/99 Rady 

Gminy Iambinowice z dnia 30 marca 1999 roku 

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów 

publicznych szkóJ podstawowych oraz gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę IambinowiceŁ  
 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą od 1 wrze`nia 

2010 r.  

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

JarosJaw Gawlik 
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UCHWAIA NR XLVI/698/10 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego w rejonie ulicy ŚJugosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie 

 

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 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
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1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

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

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

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu 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 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nysa, Rada Miejska w Ny-

sie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów budow-

nictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy ŚJugosza, 
Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie w granicach 

okre`lonych na rysunku zmiany planu.  

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego w rejonie ulicy ŚJugosza, Ro-

dziewiczówny, Sudeckiej w Nysie, skJada się z:  

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale;  

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniej-

szej uchwaJy;  
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-

nowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy;  
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu, stanowiącego zaJącznik 

nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ  
 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne  

 

§ 3. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkaniowego w rejonie ulicy ŚJugosza, Ro-

dziewiczówny, Sudeckiej w Nysie polega na po-

większeniu powierzchni terenu usJug, oznaczone-

go symbolem U (poprzez wJączenie do tego tere-

nu dziaJek nr 70/4 i 70/5) oraz na zmniejszeniu 

powierzchni terenu MN.2. Zmienia się równiew 
warunki zabudowy dla terenu oznaczonego sym-

bolem U. Ustalenia dla terenu MN.2 ”ozostają bez 

zmian.  

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są wa-

runki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmu-

jące:  
1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o równym przeznaczeniu 

lub równych zasadach zagospodarowania;  

2) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego oraz parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu;  

3) stawki procentowe stanowiące ”odstawę 

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

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

okre`lonych w planie:  

1) zasad ochrony i ksztaJtowania ochrony `ro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenów;  
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej;  
3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury;  

4) zasad obsJugi w zakresie komunikacji dro-

gowej;  

5) zasad obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej;  

6) zadaL dla realizacji celów publicznych.  

3. W ustaleniach zmiany planu odstę”uje się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 

scalania nieruchomo`ci i ich ponownego ”odziaJu 

na dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym planie 

nie okre`lono obszarów (i ich granic) podlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi przez gminę, zgodnie  

z ustawą o gospodarce nieruchomo`ciamiŁ  
 

§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu:  

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleL zmiany planu;  

2) linie rozgraniczające tereny;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) symbol okre`lający zasadniczą funkcję terenu.  

2. PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny.  

 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe  

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochro-

ny i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz para-

metrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu  

 

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem U o podstawowym przeznaczeniu dla 

usJug ustala się nastę”ujące zasady, parametry  
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i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu;  

2) nakazuje się ”owierzchnię zabudowaną 

dziaJki ｦ max. 60%, a ”owierzchnię biologicznie 

czynną min. 10%;  

3) nakazuje się wysoko`ć budynków usJugo-

wych do trzech kondygnacji naziemnych;  

4) nakazuje się maksymalną caJkowitą wyso-

ko`ć budynków usJugowych, liczoną od poziomu 

terenu do górnej krawędzi dachu: 10 m- przy 

dachu ”Jaskim, 15 m- przy innej formie zadasze-

nia;  

5) dopuszcza się stosowanie dowolnych form 

dachów;  
6) w przypadku zastosowania dachu stromego 

nakazuje się pokrycie dachówką ceramiczną w kolo-

rze czerwonym;  

7) nakazuje się elewacje `cian ceglane, szkla-

ne bądu tynkowane (z dopuszczeniem elementów 

z klinkieru, drewna, kamienia)  

8) nakazuje się lokalizację parkingu dla samo-

chodów osobowych i dostawczych od strony 

drogi oznaczonej symbolem KDD.1;  

9) nakazuje się zapewnienie miejsc postojo-

wych dla samochodów uwytkowników staJych  

i ”rzebywających okresowo w ilo`ciach co naj-

mniej:  

a) dla ”racowników staJych w ilo`ci: 0,3 miej-

sca postojowego na kawdą osobę zatrudnioną,  
b) dla osób okresowo korzystających z po-

wierzchni usJugowych w ilo`ci: 1 miejsce posto-

jowe na kawde 25 m2;  

c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeL towarzyszących funkcji podstawowej tere-

nu; obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządzoną na niezabudowanej czę`ci 
terenu.  

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków 

 

§ 7. Odkrycie ”rzedmiotów przypuszczalnie 

zabytkowych w trakcie prowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:  

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot;  

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia;  

3) niezwJocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków lub Bur-

mistrza Nysy.  

RozdziaJ 3 

Ustalenia dot. granic i s”osobów zagospodaro-

wania terenów lub obiektów ”odlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych ”rze”isów 

(w tym terenów i obszarów narawonych na niebez-

”ieczeLstwo powodzi)  

 

§ 8. Teren objęty planem ”oJowony jest w gra-

nicach obszaru ochrony zasobów wód po-

wierzchniowych zlewni Nysy KJodzkiej i podlega 

ochronie w zakresie wynikającym z ustaleL planu 

i ”rze”isów szczególnychŁ  
 

§ 9. Teren objęty planem ”oJowony jest w gra-

nicach GJównego Zbiornika Wód Podziemnych  

Nr 338 ｭSubzbiornik Paczków-Niemodlinｬ i pod-

lega ochronie w zakresie wynikającym z ustaleL 

niniejszego planu i z ”rze”isów szczególnychŁ  
 

ŚziaJ III 
O”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci  

 

§ 10. Ustala się nastę”ujące stawki procen-

towe stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:  

- dla terenu objętego zmianą planu ustala się 

stawkę w wysoko`ci 30 %.  

 

ŚziaJ IV 

Przepisy koLcowe  

 

§ 11. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie 

ulicy ŚJugosza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie 

uchwalonego UchwaJą Nr XXIX/294/96 z dnia  

28 ”audziernika 1996 r. zmienionej uchwaJą Rady 

Miejskiej w Nysie nr V/33/07 z dnia 5 lutego 2007 r., 

w czę`ci objętej niniejszą zmianą planu.  

 

§ 12. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Nysy.  

 

§ 13. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w wycie po u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ  
 

 Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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źaJącznik nr 1 

do UchwaJy nr XLVI/698/10 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XLVI/698/10 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic ŚJugosza, 
Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 

do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada Miejska  

w Nysie rozstrzyga co nastę”uje:  
1. Na terenie objętym zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

w rejonie ulic ŚJugosza, Rodziewiczówny, Su-

deckiej w Nysie, nie przewiduje się realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej  

i dróg, które nalewą do zadaL wJasnych gminy.  

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstę”uje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i za-

sadach ich finansowania.  

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr XLVI/698/10 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w rejonie ulic ŚJugo-

sza, Rodziewiczówny, Sudeckiej w Nysie  

 

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; ze zm.), Rada Miejska w Nysie, rozstrzyga, 

co nastę”uje:  
Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza  

o niezgJoszeniu uwag do projektu zmiany planu 

wyJowonego do publicznego wglądu, nie roz-

strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
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UCHWAIA NR XL/357/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIś 

 

 z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany statutu Gminy Prószków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska  

w Prószkowie uchwala co nastę”uje: 
 

§ 1. UchwaJę Nr XVIII/136/2004 Rady Miej-

skiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków 

(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego  

Nr 24, poz. 690) zmienia się w s”osób nastę”u-

jący:  
1. Skre`la się dotychczasową tre`ć § 5 i nada-

je mu brzmienie:  

"1. Udostę”nianie obywatelom dokumentów  

i informacji wynikających z wykonywania zadaL 

publicznych odbywa się na zasadach okre`lonych 

w ustawie z dnia 6 wrze`nia 2001 r. o dostę”ie 

do informacji publicznej.  

2. Miejscem skJadania wniosków o udostęp-

nienie informacji, udzielania informacji w formie 

ustnej lub pisemnej oraz kopiowania i drukowania 

informacji jest Urząd Miejski w PrószkowieŁ  

3. Miejscem wywieszania informacji jest tablica 

ogJoszeL w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, a ich 

wyJowenie nastę”uje w sekretariacie tego urzęduŁ  
4. Posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji od-

bywają się w miejscu wskazanym w ogJoszeniuｬŁ  
2. W § 28 ust. 2 skre`la się dotychczasową 

tre`ć pkt ｭgｬ i wpisuje w to miejsce wyrazy ｭo”is 
przebiegu obradｬŁ  

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi PrószkowaŁ  
 

§ 3. UchwaJa podlega publikacji na tablicy ogJo-

szeL Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodnicząca Rady 

Klaudia Lakwa 
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