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UCHWAIA NR XLIXł721ł10 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 
  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic PiJsudskiego i GJuchoJaskiej w Nysie. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. “ sam“rządzie 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. 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 zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087,  
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124), po stwierdzeniu 
zg“dn“`ci z ustaleniami Studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
gminy Nysa, ”“stanawia się, c“ nastę”uje: 

 
§ 1. Uchwala się zmiany miejsc“weg“ ”lanu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru miej-
skiego gminy Nysa w rej“nie ulic PiJsudskieg“  
i GJuch“Jaskiej w Nysie w granicach “kre`l“nych 
na rysunku zmiany planu. 

 
§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulic 
PiJsudskieg“ i GJuch“Jaskiej w Nysie, skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-
go w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu, stano-
wiąceg“ zaJącznik nr 1 d“ niniejszej uchwaJy; 

3) r“zstrzygnięcia “ s”“s“bie realizacji, za”isa-
nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJa-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-
n“wiąceg“ zaJącznik nr 2 d“ niniejszej uchwaJy; 

4) r“zstrzygnięcia “ sposobie rozpatrzenia 
uwag d“ ”r“jektu zmiany ”lanu, stan“wiąceg“ 
zaJącznik nr 3 d“ niniejszej uchwaJy. 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  
w rej“nie ulic PiJsudskieg“ i GJuch“Jaskiej w”ro-
wadza się zmiany nastę”ujące: 

1) zmienia się ”rzeznaczenie terenu zabud“wy 
usJug s”“rtu i rekreacji, usJug handlu i usJug l“kal-
nych, w tym produkcyjnych oznaczonego symbo-
lem E3aUS,UH,URp na teren zabudowy produkcyj-
nej i usJug“wej, “znacz“neg“ symb“lem ś3aP,U, 
dla któreg“ w”r“wadza się “s“bne ustalenia; 

2) dotychczasowe ustalenia dla terenu 
ś3aUS,UH,UR” wykre`la się. 

 
§ 4.1. Przedmi“tem ustaleL zmiany ”lanu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
“bejmujące: 

1) zmianę ”rzeznaczenia terenów “raz linii 
r“zgraniczających tereny “ równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zag“s”odarowania; 

2) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJt“wania 
Jadu ”rzestrzenneg“ “raz ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania 
terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków; 

4) zasad “bsJugi w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

5) stawek ”r“cent“wych stan“wiących ”“d-
stawę d“ “kre`lania “”Jaty, “ której m“wa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. 

2. W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
“kre`l“nych w planie: 

1) zasad ochrony i ksztaJt“wania “chr“ny `ro-
dowiska zawartych w szczególnych warunkach 
zabudowy i zag“s”“dar“wania terenów; 

2) zasad “chr“ny `r“d“wiska; 
3) zadaL dla realizacji celów ”ublicznych. 
3. W ustaleniach zmiany ”lanu “dstę”uje się 

“d ustalenia szczegóJ“wych zasad i warunków 
scalania nieruch“m“`ci i ich ”“n“wneg“ ”“dziaJu 
na dziaJki gruntu, ”“niewaw w niniejszym planie 
nie “kre`l“n“ “bszarów (i ich granic) ”“dlegają-
cych scaleniu i ”“dziaJ“wi ”rzez gminę, zg“dnie  
z ustawą “ g“s”“darce nieruch“m“`ciami. 
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§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany ”lanu są “b“wiązującymi ustale-
niami planu: 

1) granica terenu “bjęteg“ zmianą ”lanu, jak“ 
granica “b“wiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) linie r“zgraniczające tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) symb“l “kre`lający zasadniczą funkcję terenu. 
2. P“z“staJe “znaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 
 
§ 6. Ilekr“ć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o: 
1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wio-

dącym uwytk“waniu terenu) ｦ nalewy ”rzez t“ 
rozumieć ”rzeznaczenie terenu, które d“minuje na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-
jącymi; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć alternatywne ”rzeznaczenie  
w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 
uzu”eJniające ”“dstaw“wą funkcję teg“ terenu; 

3) zasadniczym ukJadzie dachu ｦ nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć ”“dstaw“wy ukJad dachu gJówneg“ 
budynku dziaJki; ukJad taki d“”uszcza realizację 
dachów “ zrównic“wanych f“rmach ”“d”“rząd-
kowanych bryle dachu zasadniczego; 

4) maksymalnej wys“k“`ci zabud“wy ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć “dlegJ“`ć ”“między najwywej 
”“J“w“nym elementem dachu, a `rednim ”“zio-
mem terenu. 

 

DziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

RozdziaJ 1 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 

parametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem E3aP,U 
“ ”“dstaw“wym ”rzeznaczeniu ”“d zabud“wę 
”r“dukcyjną i usJug“wą ustala się nastę”ujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania oraz para-
metry i standardy ksztaJt“wania zabud“wy: 

1) ustala się nie”rzekraczalne linie zabud“wy 
zgodne z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię bi“l“gicznie 
czynną - min. 10%, a ”“wierzchnię zabud“wy - 
max 65%; 

3) utrzymuje się istniejącą zabud“wę, ”rzy 
czym istniejące budynki m“gą ulegać ”rzebudo-
wie i rozbudowie; 

4) d“”uszcza się bud“wę n“wych budynków 
5) nakazuje się dla n“wej zabud“wy i istnieją-

cej ”“dlegającej r“zbud“wie: 
a) max. wys“k“`ć nie ”rzekraczającą 12,0 m 

do kalenicy lub attyki; 

b) min. wysok“`ć “biektów - 6,0 m; 
c) liczbę k“ndygnacji nadziemnych - do 4; 
d) zasadnicze dachy budynków ”Jaskie “ na-

chyleniu d“ 20°; 
e) nakazuje się “d str“ny ulicy PiJsudskieg“ 

elewacje `cian ceglane, szklane bądu tynk“wane 
(z d“”uszczeniem elementów z klinkieru, drewna, 
kamienia); 

6) nakazuje się za”ewnienie miejsc ”“st“jo-
wych na terenie dziaJki dla zatrudni“nych wg 
wskaunika min. 0,3 miejsca ”“st“j“weg“ na  
1 zatrudni“neg“; dla k“rzystających z usJug wg 
min. wskaunika ｦ 1 miejsce postojowe na 20 m2 
”“wierzchni uwytk“wej usJug; 

7) zakazuje się l“kalizacji ”rzedsięwzięć m“gą-
cych znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, dla 
których wymagane jest s”“rządzenie ra”“rtu  
o “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ 
(“d”“wiedni“: ”rzedsięwzięć m“gących zawsze 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“); 

8) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 
zabud“wę i inne urządzenia, z wyJączeniem tere-
nu ”“d niezbędną k“munikację wewnętrzną, ”o-
winna być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną, 
a “d str“ny UO zielenią “ funkcji izolacyjnej; 

9) dopuszcza się l“kalizację “biektów i urządzeL 
t“warzyszących funkcji ”“dstaw“wej terenu, “biek-
tów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

10) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, ”“d 
warunkiem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJek 
“bsJugi k“munikacyjnej dr“gami wewnętrznymi  
z dr“gi ”ublicznej lub dr“gi wewnętrznej “ szero-
k“`ci w liniach r“zgraniczających min. 8,0 m.  
i szer“k“`ci jezdni min. 5,0 m., s”eJniającymi 
wym“gi dróg ”“war“wych; 

11) d“”uszcza się m“wliw“`ć realizacji budyn-
ków ”rzy granicach wewnętrzneg“ ”“dziaJu dzia-
Jek “raz k“rekt granic ”“dziaJu wewnętrzneg“. 

 

RozdziaJ 2 
Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 

§ 8.1. Tereny zabud“wy będą “bsJugiwane 
istniejącą dr“gą ”ubliczną l“kalną “znacz“ną 
symbolem KDL, a zewnętrzny ukJad k“munikacyj-
ny stan“wić będzie ulica PiJsudskieg“, dr“ga kra-
jowa nr 41, oznaczona symbolem KDG; 

2. Zakazuje się bez”“`rednich zjazdów z drogi 
krajowej nr 41 na tereny P,U. 

3. Zakazuje się w pasie drogowym drogi kra-
jowej 41 l“kalizacji “biektów bud“wlanych, sieci  
i urządzeL infrastruktury technicznej nie związanej 
z funkcj“n“waniem dr“gi; d“”uszcza się l“kaliza-
cję ”rzyJączy d“ istniejących mediów zl“kalizo-
wanych w pasie drogowym jedynie prostopadle 
do jezdni. 
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4. Za zg“dą Zarządcy dr“gi KŚL, w liniach 

r“zgraniczenia dróg ”ublicznych d“”uszcza się 
”r“wadzenie sieci urządzeL infrastruktury tech-
nicznej; d“”uszcza się równiew ”r“wadzenie sieci 
dr“gami wewnętrznymi d“jazd“wymi. 

5. Obszar “bjęty ”lanem ”rzewidziany jest d“ 
uzbrojenia w sieć w“d“ciąg“wą, kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej, elektr“energetyczną, “raz 
d“cel“w“ gaz“wą. 

6. istniejące sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej m“gą ”“dlegać likwidacji, ”rzebudo-
wie, rozbudowie. 

7. Nakazuje się ”r“wadzenie sieci elektr“ener-
getycznych i telekomunikacyjnych kablowych. 

8. Nakazuje się “graniczenie uciąwliweg“ “d-
dziaJywania ”r“dukcji i usJug d“ granic terenu 
“kre`l“neg“ tytuJem ”rawnym d“ uwytk“wania. 

 

RozdziaJ 3 
Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków. 

§ 9. Odkrycie ”rzedmi“tów ”rzy”uszczalnie 
zabytkowych w trakcie ”r“wadzenia r“bót bu-
dowlanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania r“bót m“gących uszk“dzić lub 
zniszczyć “dkryty ”rzedmi“t; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 
jego odkrycia; 

3) niezwJocznego powiadomienia Opolskiego 
W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra Zabytków lub 
Burmistrza Nysy. 

 

RozdziaJ 4 
Ustalenia dotŁ granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym terenów i obszarów narawo-

nych na niebezpieczeLstwo powodzi)Ł 

§ 10.1. Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w caJ“`ci 
w granicach ”lanu GJówny Zbi“rnik Wód P“d-
ziemnych Nr 338 ｭSubzbi“rnik Paczków - Niemo-
dlinｬ, stan“wiący “bszar wys“kiej “chr“ny wód 
podziemnych w zakresie wynikającym z ustaleL 
planu i ”rze”isów szczególnych. 

2. Teren “bjęty ”lanem ”“J“w“ny jest w grani-
cach “bszaru “chr“ny zas“bów wód ”“wierzch-
ni“wych zlewni Nysy KJ“dzkiej i podlega ochronie 
w zakresie wynikającym z ustaleL ”lanu i przepi-
sów szczególnych. 

 

DziaJ III 
OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

§ 11. Ustala się nastę”ujące stawki ”r“cen-
t“we stan“wiące ”“dstawę d“ “kre`lania “”Jaty, 
o której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy:  

- dla terenów “bjętych zmianą ”lanu ustala się 
stawkę w wys“k“`ci 30%. 

 

DziaJ IV 
Przepisy koLcowe 

§ 12. Tracą m“c d“tychczas“we ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  
w rej“nie ulic PiJsudskieg“ i GJuch“Jaskiej uchwa-
l“neg“ uchwaJą nr XV/120/99 Rady Miejskiej  
w Nysie z dnia 26 sierpnia 1999 r. w czę`ci “bję-
tej niniejszą zmianą ”lanu. 

 
§ 13. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Nysy. 
 
§ 14. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa O”“lskieg“ i wch“dzi 
w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia. 

 
 Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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ZaJącznik nr 2  

d“ uchwaJy Nr XLIX/721/10 
     Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy 

Nysa w rejonie ulic PiJsudskiego i GJuchoJaskiej  
w Nysie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych 

 
Na podstawie 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) i art. 167 
ust. 2 pkt. 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 
Rada Miejska w Nysie r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 

 
1. Na terenach “bjętych zmianą miejsc“weg“ 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
miejskieg“ gminy Nysa w rej“nie ulic PiJsudskieg“ 
i GJuch“Jaskiej w Nysie nie ”rzewiduje się realiza-
cji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i dróg, które nalewą d“ zadaL wJa-
snych gminy. 

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-
ny na terenie “bjętym ”lanem “dstę”uje się “d 
r“zstrzygnięcia “ s”“s“bie ich realizacji i zasa-
dach ich finansowania. 

 

ZaJącznik nr 3  
d“ uchwaJy Nr XLIX/721/10  

     Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  

w rejonie ulic PiJsudskiego i GJuchoJaskiej w Nysie 

 
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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), 

 
Bi“rąc ”“d uwagę stan“wisk“ Burmistrza  

“ niezgJ“szeniu uwag d“ ”r“jektu ”lanu wyJ“wo-
neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu, nie r“zstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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