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§ 3. Uchyla się UchwaJę Nr XVIIł89ł2008 Ra-

dy Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznie 2008 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opJat pono-

szonych przez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz oprówniania zbiorników bezodpJywowych  
i transportu nieczysto`ci ciekJychŁ  

 

§ 4. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Kietrza.  

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 14 
dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 
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UCHWAIA NR XXIXł431ł09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 4 lutego 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nysie  

w rejonie ulic: DJugosza, Augustowskiej, Stawowej i KrasiLskiego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(j.t. 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; 

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, pozŁ 1218) w związku z artŁ 20 ustŁ 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717; zm.: 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 123, poz. 803) oraz w związku z uchwaJą  
Nr XIII/189/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  

29 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy 

Nysa, w zakresie obejmującym czę`ć miasta Nysy 

w rejonie ulic: ŚJugosza, Augustowskiej, Stawo-

wej i KrasiLskiego, po stwierdzeniu zgodno`ci  
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, 

Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 
 

RozdziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego w rejonie ulic: ŚJugo-

sza, Augustowskiej, Stawowej i KrasiLskiegoŁ 

2Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 
1) rysunek planu, stanowiący zaJącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

i zasad finansowania inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych Gminy, stanowiący zaJącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiący zaJącznik nr 3Ł 
 

§ 2Ł1Ł Granice planu, przedstawione na rysun-

ku, stanowią: od póJnocy droga powiatowa ulica 
ŚJugosza, od póJnocnego wschodu droga gminna 
ulica KrasiLskiego, od zachodu granica terenów 
obsJugi rolnictwa i tereny istniejącej oraz projek-

towanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

od strony poJudniowej drogi gospodarcze z aleja-

mi drzew i rowy. 

2Ł Przedmiotem ustaleL planu są: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o równym przeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu; 

7) w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 

8) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 27 – 1445 – Poz. 401 

 

w tym terenów górniczych, a takwe narawonych 
na niebezpieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

9) szczegóJowe zasady i warunki scalania  
i podziaJu nieruchomo`ci objętych planem miej-

scowym; 

10) szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
12) sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
13) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opJatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym; 

14) granice obszarów wymagających prze-

prowadzenia scaleL i podziaJów nieruchomo`ciŁ 
 

§ 3Ł1Ł Ilekroć jest mowa o: 
1) uchwale - nalewy przez to rozumieć niniejszą 

uchwaJę Rady Miejskiej w Nysie; 
2) planie - nalewy przez to rozumieć przepisy 

zawarte w niniejszej uchwale; 

3) rysunku planu - nalewy przez to rozumieć 
rysunek planu w skali 1:1000; 

4) przepisach szczególnych i odrębnych - nale-

wy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi oraz ograniczenia w dyspo-

nowaniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

5) terenie - nalewy przez to rozumieć teren, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, w obszarze które-

go obowiązują odpowiednie ustalenia; 
6) obowiązującej linii zabudowy - nalewy przez 

to rozumieć linię, wzdJuw której nalewy sytuować 
budynki oraz okre`lone w ustaleniach planu ro-

dzaje budowli naziemnych niebędące liniami prze-

syJowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględ-

niając mowliwo`ć przekroczenia linii elementem 
kubaturowym budynku o powierzchni nie więk-

szej niw 25% szeroko`ci frontu pJaszczyzny bu-

dynku przylegającej do obowiązującej linii zabu-

dowy w poziomie terenu, nie więcej niw na odle-

gJo`ć 2,0 m; 
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy 

przez to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
okre`lonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych niebędących liniami przesyJowymi  
i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając mowli-
wo`ć przekroczenia linii elementem kubaturowym 
budynku o powierzchni nie większej niw 25% sze-

roko`ci frontu pJaszczyzny budynku przylegającej 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy w poziomie 

terenu, nie więcej niw na odlegJo`ć 2,0 m; 

8) przeznaczeniu podstawowym - nalewy przez 
to rozumieć rodzaj uwytkowania terenu, który 
dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgrani-

czającymi;  
9) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy przez 

to rozumieć rodzaj uwytkowania inny niw podsta-

wowy, który uzupeJnia i wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe;  

10) usJugach publicznych - nalewy przez to ro-

zumieć usJugi finansowane ze `rodków publicz-

nych, sJuwące realizacji celu publicznego, o któ-
rych mowa w przepisach odrębnych; 

11) usJugach komercyjnych - nalewy przez to 
rozumieć usJugi realizowane ze `rodków niepu-

blicznych; w szczególno`ci usJugi z zakresu han-

dlu, gastronomii, urządzeL i obiektów sportu  
i turystyki oraz inne usJugi o zbliwonym charakte-

rze z wyJączeniem stacji paliw; 
12) usJugi bytowe ｦ nalewy przez to rozumieć 

usJugi niepowodujące uciąwliwo`ci dla otoczenia 
związane z codzienną obsJugą mieszkaLców takie 
jak: usJugi socjalne, opiekuLcze, fryzjerskie, ko-

smetyczne, krawieckie, szewskie, zegarmistrzow-

skie, optyczne, elektroniczne, fotograficzne, na-

prawy sprzętu AGŚ i RTV, administracji, zarzą-
dzania, projektowania, obsJugi podatkowej, obro-

tu nieruchomo`ciami, itpŁ; 
13) dojazdy - nalewy przez to rozumieć istnieją-

ce i projektowane ulice dojazdowe oraz ciągi pie-

szo ｦ jezdne, niewydzielone liniami rozgraniczają-
cymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapew-

nienia prawidJowej obsJugi dziaJek i obiektów; 
14) urządzenia towarzyszące - nalewy przez to 

rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wypo-

sawenia i infrastruktury technicznej (stacje trans-

formatorowe, przepompownie `cieków, itpŁ), drogi 
wewnętrzne, zaplecze parkingowe dla przeznacze-

nia podstawowego oraz inne urządzenia peJniące 
sJuwebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego 

lub dopuszczalnego. 

2Ł Niezdefiniowane pojęcia nalewy rozumieć 
zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 rŁ o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 rŁ Prawo bu-

dowlane; 

3) przepisami wykonawczymi do wywej wy-

mienionych ustaw oraz ustaw związanych z pla-

nowaniem przestrzennym i przepisami wykonaw-

czymi do nich. 

 

§ 4Ł Ustala się ogólne zasady ochrony i ksztaJ-
towania Jadu przestrzennego, obowiązujące na 
obszarze objętym planem: 

1) w celu zachowania szczególnych warto`ci 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 

nakazuje się: przestrzeganie zasad ochrony  
i ksztaJtowania `rodowiska, zachowanie i ochronę 
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terenów zieleni przed zainwestowaniem dla pod-

trzymania charakteru podmiejskiego obszaru;  

2) w celu zachowania istniejących warto`ci kul-

turowych i tradycji regionalnych budownictwa na-

kazuje się nawiązywać w architekturze do tradycyj-

nego budownictwa występującego na tym terenie;  
3) w celu zapewnienia prawidJowego funkcjo-

nowania i speJnienia wymogów sanitarnych nakazu-

je się obowiązek wyposawenia terenów budowla-

nych w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
4) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych oraz garawy blaszanychŁ 
 

§ 5Ł Ustala się ogólne zasady ochrony `rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowią-
zujące na obszarze opracowania planu: 

1) nakazuje się wyposawenie terenów budow-

lanych w sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej;  

2) ustala się zasadę odbioru odpadów w sys-

temie zorganizowanym pod nadzorem Gminy 

Nysa lub na zasadzie indywidualnych umów  
z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu porząd-

ku i czysto`ci w gminach;  
3) ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia 

w ciepJo obiektów, z konieczno`cią wykorzysta-

nia ekologicznych no`ników energii jak gaz, ener-

gia elektryczna, lekki olej opaJowy lub wykorzy-

stania paliw staJych pod warunkiem stosowania 
wysoko sprawnych urządzeL energetycznych; 

4) dziaJalno`ć usJugowa realizująca ustalenia 
niniejszego planu nie mowe powodować uciąwli-
wo`ci na terenach sąsiednich oraz ponadnorma-

tywnego obciąwenia `rodowiska poza granicami 
dziaJki, do której inwestor posiada tytuJ prawny; 

5) obszar planu poJowony jest w zasięgu 
GJównych źbiorników Wód Podziemnych: nr 338; 

6) zakazuje się dziaJaL mogących naruszać sto-

sunki wodne w szczególno`ci obszarach okre`lo-

nym symbolami: 9ZP, 46ZP, 31WS, 29ZP, 24ZP; 

7) utrzymuje się urządzenia melioracji wod-

nych, tj. rowy oraz staw, które peJnić będą do-

tychczasowe funkcje; 

8) przed podjęciem dziaJalno`ci inwestycyjnych, 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej  
z czę`ci przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz 
powierzchnie utwardzone, a następnie jej zagospo-

darowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9) nakazuje się konserwację, odtwarzanie  

i uzupeJnianie ubytków szpalerów drzewostanu  
z wymianą drzew topoli na inne gatunki; 

10) zakazuje się wycinania istniejącego za-

drzewienia alei olszowej; 

11) zakazuje się lokalizacji obiektów i urzą-
dzeL, których funkcjonowanie powoduje emisję 
haJasu przekraczającą dopuszczalne normy okre-

`lone w przepisach odrębnych;  

12) wyznacza się wymóg zachowania pozio-

mów haJasu poniwej dopuszczalnego lub na po-

ziomie okre`lonym w przepisach odrębnych, na 
terenach oznaczonych symbolem 1MN ｦ 5MN, 

7MN, 11MN - 19MN, 21MN, 25MN, 26MN - 

28MN, 30MN, 52MN i 37MW, 38MW, 39MW, 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgod-

nie z przepisami odrębnymi; 
13) zakazuje się na terenach zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej (MN), terenach zieleni 

(źP), terenach usJug sportu (US), usJug (72U) 
oraz wodach stojących (WS) lokalizację przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko;  

14) ograniczenia okre`lone w pkt 12 nie doty-

czą inwestycji związanych z realizacją sieci infra-

struktury technicznej; 

15) zakazuje się na obszarze objętym niniej-

szym planem lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których 
raport jest obligatoryjny; 

16) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych 
oraz masztów telefonii komórkowej; 

17) zakazuje się dziaJalno`ci związanej ze 
skJadowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem 
odpadówŁ 

 

§ 6Ł Ustala się ogólne zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry wspóJczesnej: 
1) w obrębie stanowisk archeologicznych, po-

kazanych na rysunku planu, obowiązują następu-

jące ustalenia: 
a) wymóg uzgadniania wszelkich zamierzeL 

inwestycyjnych z Opolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem źabytków, 
b) wykonywanie ewentualnych prac ziemnych 

w obrębie i w bezpo`rednim sąsiedztwie stano-

wisk archeologicznych jedynie po przeprowadze-

niu ratowniczych badaL archeologicznych za ze-

zwoleniem konserwatorskim na prace archeolo-

giczne i wykopaliskowe; 

2) ochronie kulturowej poddaje się zabudowę 
na terenie okre`lonym na rysunku planu symbo-

lem 50RU,U: 

a) utrzymuje się dla istniejących budynków do-

tychczasową formę, bryJę oraz zastosowanie 
materiaJów budowlanych, 

b) nową zabudowę dostosować w zakresie 
formy i bryJy, na zasadzie kontynuacji zabudowy 
budynków znajdujących się na obszarze ochrony 
kulturowej,  

c) dopuszcza się rozbiórkę obiektów kolidują-
cych z zabytkowym charakterem terenu,  

d) wysoko`ć nowej zabudowy maxŁ do wyso-

ko`ci istniejących budynków, 
e) dachy spadziste w ukJadzie frontowym  

o kątach nachylenia poJaci dachowych 350 - 450, 

f) pokrycie dachów dachówką, 
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g) ustala się nakaz opiniowania wszelkich za-

mierzeL inwestycyjnych z Opolskim Wojewódz-

kim Konserwatorem źabytkówŁ 
 

§ 7Ł Ustala się ogólne wymagania wynikające 
z potrzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 

1) zakazuje się lokalizacji kubaturowych obiek-

tów budowlanych w liniach rozgraniczających ulic 

z wyjątkiem urządzeL technicznych ulic związa-

nych z utrzymaniem i obsJugą ruchu; 
2) zakazuje się umieszczania od strony tere-

nów publicznych na elewacjach budynków tablic 
reklamowych niezwiązanych bezpo`rednio z prze-

znaczeniem obiektu lub jego czę`ci z dopuszcze-

niem umieszczania tablic reklamowych i informa-

cyjnych instytucji oraz szyldów w rejonie wej`cia 
lub w miejscach związanych z witrynąŁ 

 

§ 8Ł Ustala się ogólne następujące parametry  
i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu obowiązujące na obszarze 
opracowania planu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia-

Jek 80% powierzchni dziaJki, o ile ustalenia 
szczegóJowe nie stanowią inaczej; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% powierzchni dziaJki, o ile ustalenia szczegó-
Jowe nie stanowią inaczej; 

3) dachy spadziste symetryczne o jednakowym 

kącie nachylenia poJaci w przedziale od 35° - 45°Ł 
 

§ 9Ł1Ł Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym: 

1) terenów górniczych; 
2) terenów narawonych na niebezpieczeLstwo 

powodzi; 

3) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 
ziemnych.  

2Ł W granicach terenu objętego planem wy-

stępuje jedynie: GJówny źbiornik Wód Podziem-

nych, o którym mowa w § 5 pkt 5, dla którego 
brak jest decyzji administracyjnych. 

 

§ 10Ł Ustala się szczególne warunki zagospo-

darowania terenów oraz ograniczeL w ich uwyt-

kowaniu, w tym zakazu zabudowy: 

- dla terenów zieleni ustala się zakaz lokalizacji 
zabudowy z wyJączeniem lokalizacji urządzeL  
i obiektów infrastruktury technicznejŁ 

 

§ 11Ł1Ł Ustala się ogólne zasady zagospoda-

rowania terenu w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 

1) sytuowanie wszystkich liniowych elemen-

tów infrastruktury technicznej, towarzyszących 
urządzeL i przyJączy do poszczególnych obiektów 

pod ziemią, z wyjątkiem tych, dla których wyzna-

czono odrębne tereny; 
2) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicz-

nej w liniach rozgraniczających ulic w chodni-

kach, zieleLcach i poboczach, za zgodą zarządcy 
drogi i w oparciu o przepisy odrębne; 

3) w uzasadnionych względami technicznymi 
przypadkach, dopuszcza się sytuowanie linio-

wych elementów infrastruktury technicznej pod 
jezdniami za zgodą zarządcy drogi; 

4) w uzasadnionych względami technicznymi 
bądu bezpieczeLstwa przypadkach, dopuszcza się 
usytuowanie wybranych elementów sieci poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem 
zachowania odlegJo`ci okre`lonej w przepisach 
szczególnych od linii zabudowy obiektów budow-

lanych istniejących i projektowanych; 
5) w uzasadnionych względami technicznymi 

sytuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych 
kubaturowych urządzeL infrastruktury technicz-

nej, npŁ trafostacji jako obiektów wbudowanych 
w granicach poszczególnych terenów, przezna-

czonych na inne funkcje, za zgodą wJa`cicieli 
tych nieruchomo`ci; 

6) w przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej nakazuje się je przenie`ć lub zabez-

pieczyć po uzgodnieniu i na warunkach okre`lo-

nych przez wJa`ciwego administratora sieciŁ 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie nowych terenów w wodę  

z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, po jej 
niezbędnej rozbudowie; 

2) nowe odcinki sieci wodociągowej nalewy 
wykonać o przekrojach zabezpieczających po-

trzeby przeciwpowarowe oraz wyposawyć w hy-

dranty zewnętrzneŁ 
3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-

nia `cieków ustala się: 
1) dla istniejącej i planowanej zabudowy od-

prowadzanie `cieków komunalnych poprzez zbio-

rową kanalizację sanitarną w systemie grawita-

cyjnym bądu pompowym do istniejącego ukJadu 
miejskiej kanalizacji sanitarnej; 

2) do czasu wyposawenia terenów w zbiorowy 
system komunalny - sieci, dopuszcza się czasową 
lokalizację indywidualnych urządzeL do groma-

dzenia `cieków bytowo - komunalnych - szczelne 

zbiorniki wybieralne z zapewnieniem wywozu  

i odbioru `cieków przez istniejącą oczyszczalnię 
`cieków dla miasta Nysy; 

3) zakazuje się lokalizacji przydomowych 
oczyszczalni `cieków komunalnych oraz odpro-

wadzania `cieków do wód powierzchniowych, 
gruntowych oraz gruntu. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się: 

1) wyposawenie budynków, ulic, placów, par-

kingów, dojazdów o utwardzonej nawierzchni  
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w system kanalizacji deszczowej i powiązanie  
z miejskim ukJadem kanalizacji deszczowej; 

2) rozwiązania odprowadzania wód opado-

wych z wykorzystaniem istniejącego systemu 
melioracji prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą 
urządzeL melioracyjnych; 

3) dopuszcza się odprowadzenie wód desz-
czowych i roztopowych z poJaci dachowych oraz 
terenów utwardzonych na tereny wJasne inwe-

stora pod warunkiem speJnienia wymogów okre-

`lonych w przepisach odrębnychŁ 
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) zaopatrzenie w gaz ziemny, z istniejącej in-

frastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie; 
2) budowa sieci i przyJączenie odbiorców po 

speJnieniu warunków technicznych; 
3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopa-

trzenie w gaz pJynnyŁ 
6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

ustala się: 
1) ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia 

w ciepJo obiektów, z konieczno`cią wykorzysta-

nia ekologicznych no`ników energii jak gaz, ener-

gia elektryczna, lekki olej opaJowy lub wykorzy-

stania paliw staJych pod warunkiem stosowania 
wysoko sprawnych urządzeL energetycznych; 

2) dopuszcza się pozostawienie istniejących 
indywidualnych uródeJ ciepJa opartych na pali-
wach staJych do czasu ich modernizacjiŁ 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną obowiązują następujące ustalenia: 
1) system zasilania elektroenergetycznego 

oparty o istniejące linie elektroenergetyczne `red-

niego napięcia 15 kV oraz istniejącą stacje trans-

formatorową; 
2) dopuszcza się lokalizację nowych stacji 

transformatorowych typu kablowego w liniach 

rozgraniczających ulic, na warunkach okre`lonych 
przez zarządcę drogi oraz na terenach przezna-

czonych pod zabudowę i terenach zieleni, za zgo-

dą wJa`cicieli tych nieruchomo`ciŁ 
8. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się: 

prowadzenie linii sieci teletechnicznych - Jączno-

`ci, telekomunikacji i telewizji kablowej jako pod-

ziemne w wydzielonej kanalizacji lub bezpo`red-

nio w gruncie tylko jako przyJącza do obiektów 
budowlanych. 

 

§ 12Ł Ustalenia w zakresie sposobu i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i uwytkowania terenów: 

1) wszystkie tereny mogą być tymczasowo 

uwytkowane w sposób dotychczasowy, pod wa-

runkiem udostępnienia czę`ci gruntów dla realiza-

cji dojazdów i uzbrojenia; 
2) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 

z przeznaczeniem okre`lonym w niniejszym planie 
istniejąca zabudowa niezgodna z danym przezna-

czeniem mowe być poddawana remontom lub 

przebudowie natomiast w ich wyniku nie mowe 
nastąpić zwiększenie powierzchni zabudowy, 
kubatury oraz nie mowe spowodować wzrostu 
emisji o więcej niw 20%Ł 

 

§ 13Ł Ustalenia w zakresie szczegóJowych za-

sad i warunków scalania i podziaJu nieruchomo`ci 
objętych planem miejscowymŁ 

1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) minimalna wielko`ć dziaJki winna wynosić: 
pod budynek jednorodzinny - 600 m2, pod budy-

nek bliuniaczy - 450 m2; 

2) minimalna szeroko`ć dziaJki w linii zabudo-

wy - dla zabudowy wolnostojącej 22,0 m; dla 
zabudowy bliuniaczej 18,0 mŁ 

2. Dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej: 
1) minimalna wielko`ć dziaJki winna wynosić: 

1200 m2;  

2) minimalna szeroko`ć dziaJki w linii zabudo-

wy winna wynosić: 30 mŁ 
3. Dopuszcza się podziaJ terenów przeznaczo-

nych pod usJugi sportu, pod warunkiem zacho-

wania ustaleL w zakresie zasad zabudowy i zago-

spodarowania terenu okre`lonych w § 22 niniej-

szej uchwaJyŁ 
4. Śopuszcza się wtórny podziaJ terenu prze-

znaczonego pod zabudowę usJugową (42U, 43U) 
z uwzględnieniem minimalnych parametrów jak 
dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowejŁ  

5Ł Śopuszcza się wydzielanie dziaJek o para-

metrach innych niw okre`lone w uchwale, w celu 

wydzielenia niezbędnych dziaJek dla realizacji: 
urządzeL i obiektów infrastruktury technicznejŁ 

6Ł Śopuszcza się wydzielanie dojazdów pod wa-

runkiem zachowania następujących parametrów: 
szeroko`ć dojazdu dla max. 2 dziaJek 4,5 m ｦ 

5,0 m; 

dla większej ilo`ci dziaJek minŁ 9,0 mŁ 
7Ł PodziaJu wtórny terenu objętego ochroną 

kulturową wymaga zaopiniowania przez woje-

wódzkiego konserwatora zabytków. 

 

§ 14Ł1Ł Na rysunku planu obowiązującymi 
ustaleniami są: 

1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego planem miejsco-

wym, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 
2) elementy kompozycji: 

a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
4) oznaczenia dotyczące ochrony `rodowiska 

kulturowego i przyrodniczego: 

a) granice obszaru ochrony kulturowej, 

b) aleje drzewostanów, 
c) zbiorowisko ro`linne o wysokich walorach 

przyrodniczych. 
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2Ł Niewymienione w ustŁ 1 pozostaJe elemen-

ty rysunku mają charakter informacyjnyŁ 
 

RozdziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 15Ł W planie zastosowano następujące 
symbole identyfikacyjne, okre`lające przeznacze-

nie terenów, dla których ustalenia tekstowe za-

warte zostaJy w wymienionych obok paragrafach 
uchwaJy: 

1. Tereny mieszkaniowe: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej; 

2) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej; 
3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej. 

2. Tereny uwytkowane rolniczo:  

RU,U ｦ tereny obsJugi produkcji w gospodar-

stwach rolnych. 

3Ł Tereny zabudowy usJugowej: 
1) U ｦ tereny zabudowy usJugowej; 
2) US - tereny sportu i rekreacji. 

5Ł Tereny zieleni i wód: 

1) ZP - tereny zieleni urządzonej; 
2) WS - tereny wód powierzchniowychŁ  
6. Tereny komunikacji: 

1) KD-Z - tereny dróg publicznych zbiorczych; 
2) KD-D - tereny dróg publicznych dojazdo-

wych; 

3) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 
4) KDWｦX - ciągi pieszo ｦ rowerowe. 

7. Tereny infrastruktury technicznej: 

EE ｦ elektroenergetyka. 

 

§ 16Ł Na terenach oznaczonych symbolem 
1MN ｦ 5MN, 7MN, 11MN - 19MN, 21MN, 

25MN, 26MN - 28MN, 30MN, 52MN plan ustala 

następujące warunki i zasady zagospodarowania  
i ksztaJtowania zabudowy: 

1. źasady zagospodarowania terenów: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem 

zabudowy bliuniaczej; 
2) dopuszcza się modernizację i przebudowę 

budynków istniejących w sposób zgodny z obo-

wiązującymi przepisami szczególnymi; 
3) dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji wyJącz-

nie usJug bytowych, wbudowanych, nie przekra-

czających 30% powierzchni uwytkowej budynku 
mieszkalnego; 

4) dopuszcza się lokalizację placów zabaw, 
ogrodów przydomowych i miejsc postojowych na 
samochody; 

5) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki maxŁ 40%; 
6) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić minŁ 40% powierzchni dziaJki,  

w tym co najmniej 20% nalewy przeznaczyć na 
zieleL urządzoną; 

7) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie 
dziaJki co najmniej 2 miejsc postojowych na sa-

mochody, w tym jedno miejsce mowe być wbu-

dowane w garawu; 
8) w przypadku lokalizacji usJug nalewy za-

pewnić dodatkowe miejsca postojowe na samo-

chody w granicach zajmowanej dziaJki, przyjmu-

jąc wskaunik 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-

wierzchni uwytkowej czę`ci budynku wykorzy-

stywanego na cele usJugowe; 
9) dopuszcza się lokalizację garawy wolnosto-

jących oraz budynków gospodarczych zblokowa-

nych w granicach nieruchomo`ci. 
źasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-

dowy obowiązują wedJug ustaleL okre`lonych na 
rysunku planu; 

2) wysoko`ć budynków mieszkalnych projek-

towanych nowo realizowanych i przebudowywa-

nych 2 kondygnacja nadziemne, w tym uwytkowe 
poddasze tj.: max. 4,5 m od poziomu terenu do 

okapu, max. 9,5 m od poziomu terenu do naj-

wywszego punktu kalenicy, poziom parteru na 
wysoko`ci do 0,5 m od poziomu terenu; 

3) wysoko`ć budynków gospodarczych i gara-

wowych jedna kondygnacja nadziemnej tjŁ maxŁ 
3,0 m do okapu, max. 5,5 m od poziomu terenu 

do najwywszego punktu kalenicy; 
4) ustala się jako obowiązujące, stosowanie  

w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i gara-

wowych nowych i przebudowywanych, poJaci da-

chowych o spadkach 35 - 45o w ukJadzie syme-

trycznym, z dopuszczeniem dachów wielospado-

wych;  

5) ogrodzenia terenu nie powinny wykraczać 
poza linie rozgraniczające drógŁ 

 

§ 17. Na terenach oznaczonych symbolem 

32MN,U; 33MN,U; 34MN,U; 35MN,U; 36MN,U 

plan ustala następujące warunki i zasady zago-

spodarowania i ksztaJtowania zabudowy: 
1. źasady zagospodarowania terenów: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z usJugami; 
2) dopuszcza się usJugi bytowe oraz komer-

cyjne realizowane jako wbudowane w bryJę bu-

dynku mieszkalnego, o powierzchni uwytkowej nie 
przekraczającej 60% powierzchni uwytkowej bu-

dynku mieszkalno ｦ usJugowego lub wolnostojące 
występujące samodzielnie lub wraz z budynkiem 

mieszkalnym;  

3) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki maxŁ 40%; 
4) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić minŁ 40% powierzchni dziaJki,  
w tym co najmniej 20% nalewy przeznaczyć na 
zieleL urządzoną; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 27 – 1450 – Poz. 401 

 

5) nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyj-

nej zimozielonej `redniowysokiej wzdJuw granic  
z terenami zabudowy mieszkaniowej;  

6) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie 
dziaJki co najmniej 2 miejsc postojowych na sa-

mochody w tym jedno miejsce mowe być wbu-

dowane w garawu dla uwytkowników zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz co najmniej  

1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni uwyt-

kowej czę`ci usJugowej; 
7) dopuszcza się lokalizację garawy wolnosto-

jących oraz budynków gospodarczych zblokowa-

nych w granicy dziaJekŁ 
2. źasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 

wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu; 
2) wysoko`ć budynków mieszkalno ｦ usJugo-

wych i usJugowych do 3 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe poddasze tj.: max. 6,5 m 

od poziomu terenu do okapu, max. 11,0 m od 

poziomu terenu do najwywszego punktu kalenicy, 
poziom parteru na wysoko`ci do 1,0 m od po-

ziomu terenu; 

3) wysoko`ć wolnostojących budynków go-

spodarczych i garawowych jedna kondygnacja nad-

ziemna tj. max. 3,0 m do okapu, max. 5,5 m od 

poziomu terenu do najwywszego punktu kalenicy; 
4) ustala się jako obowiązujące, stosowanie  

w budynkach mieszkalnych, gospodarczych  

i garawowych i usJugowych dachów spadzistych, 
dopuszczalne wielospadowe o spadkach 35o- 45o; 

5) ogrodzenia terenu nie powinny wykraczać po-

za linie rozgraniczające drógŁ 
 

§ 18. Na terenach oznaczonych symbolem 

37MW, 38MW, 39MW plan ustala następujące 
warunki i zasady zagospodarowania i ksztaJtowa-

nia zabudowy: 

1. źasady zagospodarowania terenów: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) dopuszcza się usJugi bytowe realizowane 
jako wbudowane o powierzchni uwytkowej nie 
przekraczającej 20% powierzchni uwytkowej loka-

lu mieszkalnego; 

3) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki maxŁ 40%; 
4) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić minŁ 35% powierzchni dziaJki,  
w tym co najmniej 20% nalewy przeznaczyć na 
zieleL urządzoną;  

5) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie 
dziaJki co najmniej 1,5 miejsca postojowego na 
samochody osobowe na jeden lokal mieszkalny; 

6) dopuszcza się lokalizację garawy wolnosto-

jących oraz budynków gospodarczych zblokowa-

nych w granicy dziaJekŁ 

2. źasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 

wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu; 
2) wysoko`ć budynków mieszkalnych do 4 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe poddasze; 
3) wysoko`ć wolnostojących budynków go-

spodarczych i garawowych jedna kondygnacja nad-

ziemna tj. max. 3,0 m do okapu, max. 5,5 m od 

poziomu terenu do najwywszego punktu kalenicy; 
4) dachy pJaskie oraz spadziste, dopuszczalne 

wielospadowe o spadkach 35o - 45o;  

5) ogrodzenia terenu nie powinny wykraczać 
poza linie rozgraniczające drógŁ 

 

§ 19. Na terenach oznaczonych symbolem 

50RU,U plan ustala następujące warunki i zasady 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1. Zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsJugi 
produkcji w gospodarstwach rolnych; przeznacze-

nie dopuszczalne - tereny zabudowy usJugowej;  
2) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki maxŁ 30%; 
3) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić minŁ 50% powierzchni dziaJki,  
w tym co najmniej 20% nalewy przeznaczyć na 
zieleL urządzoną; 

4) nakazuje się czytelne rozwiązanie we-

wnętrznego ukJadu komunikacyjnego z elemen-

tami zieleni urządzonej; 
5) dopuszcza się sytuowanie w granicach te-

renu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi 
urządzeL towarzyszących oraz elementów rekla-

mowych; 

6) ustala się obowiązek wyznaczenia w grani-

cach terenu miejsc postojowych na samochody 

dla przeznaczenia podstawowego w ilo`ci co 
najmniej: 0,3 miejsca na jednego zatrudnionego 

pracownika oraz miejsc postojowych na samo-

chody obsJugi w tym cięwarowe w ilo`ci co naj-

mniej 4; dla przeznaczenia dopuszczalnego zgod-

nie z § 20 niniejszej uchwaJy; 
7) zakazuje się lokalizację wszelkiej zabudowy 

mieszkaniowej. 

2. źasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wedJug ry-

sunku planu; 

2) pozostaJe zasady zabudowy zgodnie z § 6 

pkt 2 niniejszej uchwaJyŁ 
 

§ 20Ł Na terenach oznaczonych symbolem 
42U, 43U plan ustala następujące warunki i zasa-

dy zagospodarowania i ksztaJtowania zabudowy: 
1. Zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy usJugowej;  
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2) dopuszcza się lokalizację usJug komercyj-

nych, bytowych oraz publicznych; 

3) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki maxŁ 60%; 
4) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić minŁ 25% powierzchni dziaJki,  
w tym co najmniej 10% nalewy przeznaczyć na 
zieleL urządzoną; 

5) dopuszcza się sytuowanie w granicach te-

renu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi 
urządzeL towarzyszących oraz elementów rekla-

mowych; 

6) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-

dynków gospodarczych i garawowych, budynki te 
winne tworzyć wraz z zasadniczym budynkiem 
usJugowym caJo`ć funkcjonalno ｦ przestrzenną; 

7) ustala się obowiązek wyznaczenia w grani-

cach terenu miejsc postojowych na samochody  

w ilo`ci co najmniej 1 miejsce postojowe na kaw-
de 25 m2 powŁ uwytkowej czę`ci usJugowej, lecz 
nie mniej niw 4 miejsca; 

8) zakazuje się lokalizację wszelkiej zabudowy 

mieszkaniowej. 

2. źasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 

wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu; 
2) wysoko`ć budynków usJugowych do 3 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe poddasze 
tj.: max. 5,5 m od poziomu terenu do okapu,  

maxŁ 11,0 m od poziomu terenu do najwywszego 
punktu kalenicy, poziom parteru na wysoko`ci do 
1,0 m od poziomu terenu; 

3) dachy spadziste, dopuszczalne wielospa-

dowe o spadkach 35o- 45o; pokryte dachówką lub 
materiaJem dachówkopodobnym; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeL terenu 
nie wykraczających poza linie rozgraniczające dróg 
w sposób zgodny z przepisami szczególnymiŁ 

 

§ 21. Na terenie oznaczonym symbolem 72U 

plan ustala następujące warunki i zasady zago-

spodarowania i ksztaJtowania zabudowy: 
1. Zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy usJugowej z wyJączeniem myjni samocho-

dowej;  

2) przeznaczenie dopuszczalne ｦ tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) dopuszcza się przeznaczenie terenu pod-

stawowe i dopuszczalne wyJącznie jako podsta-

wowe lub dopuszczalne bez mowliwo`ci mieszania 
obu przeznaczeLŁ 

2. Śla przeznaczenia podstawowego ustala się 
następujące zasady zagospodarowania i ksztaJ-
towania zabudowy:  

1) dopuszcza się lokalizację usJug bytowych 

oraz komercyjnych z wyJączeniem: przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko 

oraz innych powodujących uciąwliwo`ci na tere-

nach sąsiednich; 
2) dopuszcza się przebudowę istniejących bu-

dynków bez mowliwo`ci ich dalszej rozbudowy 

oraz nadbudowy; 

3) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki - bez zmian; 

4) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 
winna wynosić minŁ 15% powierzchni dziaJki; 

5) dopuszcza się sytuowanie w granicach terenu 
wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi urządzeL 
towarzyszących oraz elementów reklamowych; 

6) ustala się obowiązek wyznaczenia w grani-

cach terenu miejsc postojowych na samochody  

w ilo`ci co najmniej 1 miejsce postojowe na kaw-
de 25 m2 powŁ uwytkowej czę`ci usJugowej, lecz 
nie mniej niw 4 miejsca; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 
wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu; 

8) ogrodzenia terenu nie powinny wykraczać 
poza linie rozgraniczające drógŁ 

3Ł Śla przeznaczenia dopuszczalnego ustala się 
następujące zasady zagospodarowania i ksztaJto-

wania zabudowy:  

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę ist-

niejących budynków na cele mieszkalne lub loka-

lizację nowego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego z dopuszczeniem jego usytuowania  

w granicy z dziaJkami zlokalizowanymi po stronie 

poJudniowej i zachodniej; 
2) dopuszcza się mowliwo`ć lokalizacji wyJącz-

nie usJug bytowych, wbudowanych, nie przekra-

czających 30% powierzchni uwytkowej budynku 
mieszkalnego; 

3) dopuszcza się lokalizację placów zabaw, 
ogrodów przydomowych i miejsc postojowych na 

samochody; 

4) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki maxŁ 55%; 
5) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 

winna wynosić minŁ 30% powierzchni dziaJki; 
6) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie 

dziaJki co najmniej 2 miejsc postojowych na sa-

mochody, w tym jedno miejsce mowe być wbu-

dowane w garawu; 
7) w przypadku lokalizacji usJug nalewy za-

pewnić dodatkowe miejsca postojowe na samo-

chody w granicach zajmowanej dziaJki, przyjmu-

jąc wskaunik 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-

wierzchni uwytkowej czę`ci budynku wykorzy-

stywanego na cele usJugowe; 
8) dopuszcza się lokalizację garawy wolnosto-

jących oraz budynków gospodarczych zblokowa-

nych w granicach nieruchomo`ci; 
9) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 

wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu; 
10) wysoko`ć budynku mieszkalnego nowo 

projektowanego 2 kondygnacje nadziemne,  

w tym uwytkowe poddasze tjŁ: maxŁ 4,5 m od 
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poziomu terenu do okapu, max. 9,5 m od pozio-

mu terenu do najwywszego punktu kalenicy, po-

ziom parteru na wysoko`ci do 0,5 m od poziomu 
terenu; 

11) wysoko`ć budynków gospodarczych i ga-

rawowych jedna kondygnacja nadziemnej tjŁ maxŁ 
3,0 m do okapu, max. 5,5 m od poziomu terenu 

do najwywszego punktu kalenicy; 
12) ustala się jako obowiązujące, stosowanie 

w budynkach mieszkalnych, gospodarczych  

i garawowych nowych i przebudowywanych, po-

Jaci dachowych o spadkach 35 - 45o w ukJadzie 
symetrycznym, z dopuszczeniem dachów wielo-

spadowych;  

13) ogrodzenia terenu nie powinny wykraczać 
poza linie rozgraniczające drógŁ 

 

§ 22. Na terenach oznaczonych symbolem 

40US, 41US plan ustala następujące warunki  
i zasady zagospodarowania i ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1. Zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usJug 
sportu;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: usJugi bytowe 

i komercyjne realizowane na czę`ci terenu o po-

wierzchni nie przekraczającej 25 % powierzchni 
caJkowitej; 

3) wielko`ć powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni dziaJki maxŁ 15%; 

4) nakazuje się lokalizację urządzeL i obiektów 
sportowych takich jak: placów sportowych, mini 
boisk, pól do gier, kortów tenisowych, torów 
rolkowych itp.; 

5) dopuszcza się lokalizację urządzeL i obiek-

tów maJej architektury parkowej, zieleLców i tras 
rowerowych;  

6) wielko`ć powierzchni biologicznie czynnej 
winna wynosić minŁ 80% powierzchni dziaJki;  

7) dopuszcza się sytuowanie w granicach te-

renu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi 
urządzeL towarzyszących oraz elementów rekla-

mowych związanych z funkcją terenu; 
8) dopuszcza się lokalizację zabudowy kubatu-

rowej na cele związane z realizacją usJug sportu 
oraz na cele socjalne i administracyjno - technicz-

ne związane z obsJugą terenu; 
9) dopuszcza się lokalizację obiektów sporto-

wych namiotowych na cele związane z funkcją 
terenu;  

10) zakazuje się lokalizacji wolnostojących bu-

dynków garawowych i gospodarczych, budynki 
winny tworzyć wraz z budynkiem zasadniczym 
caJo`ć funkcjonalno - przestrzenną; 

11) ustala się obowiązek wyznaczenia w gra-

nicach terenu miejsc postojowych na samochody 

w ilo`ci dostosowanej do projektowanego pro-

gramu uwytkowego, lecz nie mniej niw 10 miejsc; 

12) zakazuje się lokalizację wszelkiej zabudo-

wy mieszkaniowej. 

2. źasady ksztaJtowania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 

wedJug ustaleL okre`lonych na rysunku planu; 
2) wysoko`ć budynków do 2 kondygnacji nad-

ziemnych w tym poddasze uwytkowe; 
3) dachy spadziste, dopuszczalne wielospa-

dowe o spadkach 25o- 35o; pokryte dachówką lub 
materiaJem dachówkopodobnym; 

4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeL terenu 
nie wykraczających poza linie rozgraniczające dróg 
w sposób zgodny z przepisami szczególnymiŁ 

 

§ 23. Na terenach oznaczonych symbolem 

9ZP, 20ZP, 52ZP, 23ZP, 24ZP, 29ZP, 44ZP, 

45ZP, 46ZP, 47ZP, 48ZP, 49ZP, 71ZP - plan 

ustala następujące warunki i zasady zagospoda-

rowania: 

1) przeznaczenie podstawowe - zieleL, skwe-

ry, aleje drzew i inne formy zieleni; 

2) obowiązuje zachowanie w caJo`ci, jako te-

ren biologicznie czynny, wyJączony z jakiejkol-

wiek zabudowy, z wyJączeniem terenu oznaczo-

nego symbolem 47ZP, na którym dopuszcza się 
lokalizację mini obiektów i urządzeL sportowych 
oraz urządzeL i obiektów maJej architektury; 

3) wprowadza się nakaz ochrony drzew  
i krzewów oraz zakaz wycinki bez zgody wJa`ci-

wego organu; 

4) poddaje się ochronie oznaczoną na rysunku 
planu aleję olszową; 

5) zachowuje się aleje o wysokich walorach 
przyrodniczych z mowliwo`cią przebudowy drze-

wostanu i wprowadzenia gatunków szlachetnych, 
zgodnie z na rysunkiem planu; 

6) dopuszcza się prowadzenie sieci napo-

wietrznych i podziemnych infrastruktury tech-

nicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi; 

7) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych 
dróg gospodarczych oraz tras rowerowych; 

8) zakazuje się lokalizowania miejsc postojo-

wych dla samochodów; 
9) dopuszcza się miejsca postojowe dla rowe-

rów; 

10) dopuszczenia okre`lone w pkt 6, 7, 9 nie 
dotyczą obszarów oznaczonych symbolami: 9źP, 
46ZP, 29ZP, 24ZP. 

 

§ 24. Na terenach oznaczonych symbolem  

31 WS, 70WS - plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe ｦ wody po-

wierzchniowe; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeL wod-

nych; 

3) gospodarka na wszystkich wodach winna 

być prowadzona zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami szczególnymiŁ 
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§ 25. Na terenie oznaczonych symbolem 69EE 

ｦ plan ustala:  

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia elek-

troenergetyki ｦ stacja transformatorowa 15,0/ 

0,4 KV; 

2) eksploatacja stacji zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymiŁ 

 

§ 26. Na terenach oznaczonych symbolami: 

22KD-D, 53KD-D, 54KD-D, 55KD-D, 56KD-D, 

57KD-D, 58KD-D, 59KD-D, 60KD-D, 61KD-D, 

62KD-D, 63KD-D, 64KD-D, 73KD-D plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: drogi gminne 

klasy D ｦ ulice dojazdowe o szeroko`ciach  
w liniach rozgraniczenia, jak na rysunku planu; 

2) przekrój drogi zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi o przekrojach dostosowanych do ich 

szeroko`ci; 
3) nawierzchnia rozbieralna; 

4) w liniach rozgraniczających ustala się jezd-

nię, pasy zieleni, chodniki dwu- lub jednostronne 

oraz nieobligatoryjnie `ciewki rowerowe; 
5) dopuszcza się usytuowanie pasa postojo-

wego przyjezdniowego; 

6) zaleca się wprowadzenie `ciewek rowero-

wych uzupeJniających przekrój drogi oraz zamien-

nie w miejsce chodnika po jednej stronie drogi.  

 

§ 27. Na terenach oznaczonych symbolami: 

51KD-Z plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: drogi klasy Z ｦ 

ulica zbiorcza poszerzenie drogi; 

2) parametry drogi zgodnie z przepisami od-

rębnymiŁ 
 

§ 28. Na terenach oznaczonych symbolami: 

10KDW, 65KDW, 66KDW, 67KDW, 68KDW plan 

ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: drogi we-

wnętrzne; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających minŁ 

5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nawierzchnia rozbieralna. 

 

§ 29. Na terenach oznaczonych symbolami: 

6KDW-X, 8DW-X plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo ｦ 

rowerowe; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5,0 m 
- 7,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nawierzchnia rozbieralna. 

 

§ 30. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym ustala się stawkę procen-

tową w wysoko`ci 30%. 

 

RozdziaJ III 
Ustalenia koLcowe 

 

§ 31. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 32. UchwaJa wchodzi w wycie po upJywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa OpolskiegoŁ 
 

źaJączniki: 
 

źaJącznik nr 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego ｦ rysunek planu 

 

źaJącznik nr 2 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nysie z dnia 
4 lutego 2009 r. w sprawie sposobu realizacji  

i zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych Gminy 

 

źaJącznik nr 3  
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nysie z dnia 

4 lutego 2009 r. o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa  

w zakresie obejmującym czę`ć miasta Nysy  
w rejonie ulicy ŚJugosza, Augustowska, Stawo-

wa, KrasiLskiegoŁ  
 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 

 

 

 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXIXł431ł09 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 4 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nysie z dnia 
4 lutego 2009 r. w sprawie sposobu realizacji  

i zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych Gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z póunŁ zmŁ), artŁ 7 ustŁ 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póunŁ zmŁ),  
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
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2005 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy  

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno-

stek samorządu terytorialnego (ŚzŁ UŁ Nr 203, 
poz. 1966), Rada Miejska w Nysie rozstrzyga, co 

następuje:  
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w tre-

`ci uchwaJy, przedmiotem rozstrzygnięcia są in-

westycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych Gminy, polegają-
ce na budowie dróg dojazdowych, sieci wodocią-
gowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kana-

lizacji deszczowej.  

źgodnie z prognozą skutków finansowych 
sporządzoną przez Rzeczoznawcę majątkowego 

szacunkowy koszt tej infrastruktury wyniesie:  

1. Drogi gminne - 2Ł917Ł547 zJ. 
2. Sieć wodociągowa ｦ 776Ł340 zJ. 
3. Siec kanalizacji sanitarnej -1Ł673Ł280 zJ. 
4. Siec kanalizacji deszczowej - 1Ł658Ł160 zJ. 
Iącznie wraz z obsJugą inwestycji koszty wy-

niosą 7Ł236Ł000 zJŁ 
 

Ostateczny koszt uzalewniony będzie od cen 
materiaJów i usJug obowiązujących w czasie reali-
zacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze prze-

targu publicznego na wykonanie inwestycji.  

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana  

z dochodów wJasnych Gminy oraz innych ze-

wnętrznych uródeJ finansowania przewidzianych 
przepisami o finansach publicznych na podstawie 

wieloletniego planu inwestycyjnego. 

 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXIX/431/09 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 4 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie Burmistrza Nysy w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyJowonego 
do publicznego wglądu projektu planu miejsco-

wego 

 

W wyniku dwukrotnego wyJowenia projektu 
planu do publicznego wglądu wpJynęJo Jącznie  
31 uwag.  

Czę`ć z nich pokrywa się tematycznie, czę`ć 
powtórzyJo się w dwukrotnych wyJoweniachŁ  

Po pierwszym wyJoweniu uwzględniono uwagi 
dotyczące rozwiązaL komunikacyjnych poprzez 
zmianę szeroko`ci dróg, czę`ciową ich likwidację 
oraz przesunięcie w terenieŁ źaproponowane 
zmiany w ukJadzie komunikacyjnym spotkaJy się 

zasadniczo z aprobatą po ponownym wyJoweniu 
projektu planu do publicznego wglądu. Czę`ć 
uwag byJa bezprzedmiotowa, gdyw nie dotyczyJa 
obszaru objętego projektem planu, bądu sygnali-
zowaJa problem uciąwliwo`ci na terenie 36MN,U 

wykraczających na tereny zabudowy mieszka-

niowej, który to poprzez zapisy w projekcie planu 
wprowadziJ ograniczenia mające na celu zabez-

pieczenie sąsiednich terenów mieszkaniowychŁ 
Niemniej czę`ć uwag nie zostaJa uwzględnio-

na, a dotyczy ona następujących obszarów: 
1) lokalizacji na dz. nr 44/2, 46/7 zabudowy 

produkcyjnej, gdyw kierunek taki nie jest zgodny 

ze Studium; 

2) likwidacji drogi na cz. dz. nr 57, gdyw para-

metry geometryczne dziaJki nie pozwalają na utwo-

rzenie z niej samodzielnej dziaJki budowlanej, na-

tomiast wykorzystanie jej fragmentu na urządzenie 
drogi spowoduje, iw Jącznie z dziaJka sąsiednią 
będzie speJniaJa wymogi dziaJki budowlanej; 

3) lokalizacji drogi na dzŁ nr 17, gdyw przyjęte 
rozwiązanie w projekcie planu ｦ droga publiczna 

dojazdowa zapewnia prawidJową obsJugę komu-

nikacyjną dziaJek przylegJych i czę`ciowo pokry-

wa się z propozycją zJowoną na etapie uwagi zJo-

wonej przy I wyJoweniu; 
4) lokalizacji na dzŁ nr 11ł2, gdyw na terenie 

zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym wy-

stępują cenne biocenozy dyskwalifikujące teren 
pod zabudowę; 

5) lokalizacji na dzŁ nr 44ł4 lokalizacji usJug, 
gdyw uwzględniono wniosek wJa`ciciela i dzier-

wawcy dziaJki dotyczący lokalizacji w obszarze 
72U usJug wraz z myjniąŁ Uznano, we nalewy 
uwzględnić w pierwszym rzędzie interes osoby 

która posiada tytuJ prawny do nieruchomo`ci 
(wJa`ciciel), jednocze`nie wprowadzając zapisy 
które zabezpieczają interes osób trzecichŁ źapro-

ponowane ustalenia na terenie 72U wprowadzają 
ograniczenia, które znacznie bardziej restrykcyjnie 
traktują mowliwy sposób zagospodarowania tere-

nu oraz lokalizacji okre`lonych usJug niw miaJo to 
miejsce faktycznie. Nie bez znaczenia jest fakt 

poprzednio na terenie dziaJki funkcjonowaJ warsz-

tat samochodowy, a w projekcie planu wprowa-

dzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, do których 
zaliczone są na obecny stan prawny stacje obsJu-

gi `rodków transportu (warsztaty samochodowe)Ł 
Jednocze`nie zaznaczyć nalewy na etapie skJada-

nia wniosku wJa`ciciel dziaJki sąsiedniej prote-

stowaJ przeciwko lokalizacji warsztatu, co zostaJo 
uwzględnione w projekcieŁ Natomiast dalsze pro-

cedowanie nad projektem planu spowodowaJo 
zwiększenie wądaL polegających na wprowadze-

niu zakazu wszelkich usJugŁ 
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