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UCHWAIA NR LIIIł8ŃŃł10 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. 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, Nr 106 poz. 675 oraz art. 20 ust. 1  

w związku z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 Nr 75 poz. 474,  

Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 

871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043) oraz 

uchwaJy Nr XXXł459ł09 Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 11 marca 2009rŁ w s”rawie ”rzystą”ienie 
do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Nysa  

w rejonie ulicy Otmuchowskiej, po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
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i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Nysa, Rada Miejska w Nysie uchwala, co 

nastę”uje:  
 

§ 1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Otmuchowskiej w Nysie zatwierdzonego UchwaJą 
XXIV/421/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  

25 maja 2004 rŁ wraz ze zmianą uchwaloną 
UchwaJą nr XXVIł360ł08 Rady Miejskiej Nysy  
z dnia 5 listopada 2008 r. 

 

§ 2Ł Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchow-

skiej 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 niniejszej 
uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania 

stanowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwa-

Jy; 
4) rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia 

uwag do ”rojektu zmiany ”lanu, stanowiącego 

zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

ŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 3Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulicy Otmuchowskiej w Nysie 

w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 
1) w”rowadza się korektę caJego ukJadu komu-

nikacyjnego opartego o drogi oznaczone symbolem 

KUd na ukJad komunikacyjny o”arty o drogi ozna-

czone symbolami KD-Z, KD-L, KD-D, KD-W, KX 

(ciągi ”iesze) - dla których w”rowadza się osobne 
ustalenia; 

2) zmienia się na rysunku ”lanu granice tere-

nów: 3.PPn; 4.PPn; 5.PPn,ZI; 6.KS2; 7.PPn,UCg, 

UCh,KS4; 8.KS3; 10.i3,UPa; 11.ZPs,UCh; 12.U; 

13.i3; 14.i3; 15.PPn; 15a.TE; 16.UPa,UCb,UPn, 

MW,MZ,ZPs; 17.PPn,PSk,UCr; 18.ZI; 19.KS2; 

20.KS1; 21.ZI; 22.MN; 23.ZPs; 

3) zmienia się funkcję i oznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami: 

a) 1.PPn na 1.PPn,Zi; 2.PPn na 2.PPn,Zi; 

3.PPn na 3.PPn,Zi; 4.PPn na 4.PPn,Zi; 15.PPn na 

15.PPn,Zi; które ”rzeznacza się ”od dziaJalno`ć 
”rodukcyjną oraz ”od funkcje uzu”eJniające skJa-

dy, magazyny i zieleL izolacyjną; 
b) 6.KS2 na 6.KS4,KS2; który ”rzeznacza się 

”od urządzenia transportu samochodowego - 

bazy trans”ortowe i ”arkingi na samochody cięwa-

rowe; 

c) 7.PPn,UCg,UCh,KS4 na 7.PPn,UCg,UCh, 

KS4,Zi; 7a.PPn,UCg,UCh,KS4; 7b.PPn,UCg,UCh; 

które ”rzeznacza się ”od dziaJalno`ć ”rodukcyjną, 
bazy trans”ortu samochodowego, usJugi komer-

cyjne handlu i gastronomii oraz pod funkcje uzu-

”eJniające skJady, magazyny i zielenią izolacyjną; 
d) 8.KS3 na 8.PPn,Zi; który ”rzeznacza się 

”od dziaJalno`ć ”rodukcyjną oraz ”od funkcje 
uzu”eJniające skJady, magazyny i zieleL izolacyj-

ną; 
e) 10.i3,UPa na 10.i3,UPa,Zi; który ”rzezna-

cza się ”od usJugi inne ｦ urząd celny oraz usJugi 
”ubliczne administracji wraz z zielenią izolacyjną; 

f) 11.ZPs,UCh na 11.ZP; 23.ZPs na 23.ZP; 

które ”rzeznacza się ”od zieleL urządzoną- par-

kową; 
g) 12.U na 12.MW; który ”rzeznacza się ”od 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ 
h) 16.UPa,UCb,UPn,MW,MZ,ZPs na 16.UPa, 

UCb,UPn,MW,MZ,ZP,KS1; który ”rzeznacza się 
”od usJugi ”ubliczne (administracji, nauki) i usJugi 
komercyjne (usJugi bytowe, inŁ) lub ”rzeznacza 
się w caJo`ci lub czę`ci na cele mieszkalnictwa 

(wielorodzinnego lub zbiorowego zamieszkania) 

z zielenią urządzoną- ”arkową i ”arkingiem dla 
samochodów osobowychŁ 

4) z terenu 5.PPn,ZI oraz 06 KUd wydziela się 
tereny oznaczone symbolami 24.Zi i Zi,Kx dla 

którego w”rowadza się nowe ustalenia; 

5) z terenu 01 KUd wydziela się teren ozna-

czony symbolem 8a.UCg dla którego w”rowadza 
się nowe ustaleniaŁ 

 

§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 
1) korektę ukJadu komunikacyjnego; 
2) zmianę ”rzeznaczenia oraz granic terenów; 
3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej; 

4) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenówŁ 

2. W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 
okre`lonych w ”lanie: 

1) zasad ochrony `rodowiska; 
2) ustaleL dla obszarów wysokiej ochrony 

wód ”odziemnych i ochrony wód ”owierzchnio-

wych; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
4) stawek procentowych stanowiących ”od-

stawę do okre`lania o”JatyŁ 
3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”uje się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 
scalenia nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu 
na dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym ”lanie 
nie okre`lono obszarów (i ich granic) podlegają-
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cych scaleniu i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgodnie  
z ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ 

 

§ 5Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany ”lanu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą ”lanu, jako 
granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol okre`lający zasadniczą funkcję tere-

nu. 

2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

ŚźIAI II 
USTALENIA SZCźśGÓIOWś 

§ 6Ł W uchwale Nr XXIV/421/04 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w rejonie ulicy Otmuchowskiej 

w Nysie w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 
1) w § 3 ”kt 2 zmienia się wyrazy ｭPskｬ na 

wyrazy w brzmieniu ｭPSkｬŁ 
 

2) w § 3 ”kt 3 zmienia się wyrazy ｭUpnｬ na 
wyrazy w brzmieniu ｭUPnｬŁ 

 

3) w § 3 ”kt 4 wykre`la się za”is: ｭadmini-

stracji oznaczone symbolem UCaｬŁ 
 

4) w § 3 ”kt 8 zmienia się za”is ｭtereny zieleni 
parkowej skwerowej oznaczone symbolem ZPsｬ 
na za”is w brzmieniu ｭtereny zieleni urządzonej- 
parkowej oznaczone symbolem ZPｬ oraz wyraz 
ｭZIｬ na wyraz z brzmieniu ｭZiｬŁ 

 

5) w § 3 wykre`la się ”kt 11. 

 

6) w § 3 ”kt 13 zmienia się wyraz ｭKUdｬ na 
wyraz ｭKD-Dｬ oraz do”isuje się ｭdrogi zbiorcze KD-

Z; drogi lokalne KD-L; drogi wewnętrzne KD-WｬŁ 
 

7) w § 4 zmienia się za”is ｭTereny 1PPn; 

2PPn; 3PPn; 4PPn; 5PPn,ZI; 15PPn przeznacza 

się ”od zabudowę dziaJalno`ci ”rodukcyjnej (ｱ)  
i hurtowniｬ na za”is w brzmieniu ｭTereny 
1.PPn,Zi; 2.PPn,Zi; 3.PPn,Zi; 4.PPn,Zi; 5.PPn,Zi; 

8.PPn,Zi; 15.PPn,Zi ”rzeznacza się ”od dziaJal-

no`ć ”rodukcyjną oraz ”od funkcje uzu”eJniające 
skJady, magazyny i zieleL izolacyjnąｬŁ 

 

8) w § 4 ”kt 3 do”isuje się ”o wyrazach 
ｭmaxŁ 12,0 m ”owywej ”oziomu ”rzylegJego tere-

nuｬ wyrazy ｭza wyjątkiem urządzeL i obiektów 
technologicznych dla których nie ogranicza się 
wysoko`ciｬŁ 

 

9) w § 4 ”kt 15 do”isuje się ”o wyrazach 
ｭutrzymać istniejącą zieleL wysokąｬ wyrazy  
w brzmieniu ｭza wyjątkiem wykonania cięć sani-

tarnych oraz uzasadnionej wycinki związanej  
z realizacją nowych ciągów komunikacyjnychｬŁ 

 

10) w § 5 zmienia się wyraz ｭ6KS2ｬ na wyraz 
w brzmieniu ｭ6.KS4,KS2 ｬ, wyraz ｭ19KS2ｬ na 
wyraz w brzmieniu ｭ19.KS2ｬ oraz za”is ｭ”arkingi 
na samochody cięwaroweｬ na za”is w brzmieniu 
ｭbazy transportowe i parkingi na samochody cię-
waroweｬŁ 

 

11) w § 5 pkt 1 zmienia się za”is ｭ”arking dla 
samochodów cięwarowych o nawierzchni utwar-

dzonej na terenie 6KS2 mowe być realizowany 
jako inwestycja ws”ólna dla obsJugi terenu 4PPn  

i 7PPn,UCh,UCg,KS4ｬ na za”is w brzmieniu ｭ”ar-

king dla samochodów cięwarowych o nawierzchni 
utwardzonej na terenie 6.KS4,KS2 mowe być 
realizowany jako inwestycja ws”ólna dla obsJugi 
terenu 4.PPn,Zi i 7.PPn,UCg,UCh,KS4,ZiｬŁ 

 

12) w § 5 pkt 3 zmienia się za”is ｭ do”uszcza 
się korektę granicy terenu 6KS2 z terenem 4PPnｬ 
na za”is ｭdo”uszcza się korektę granicy terenu 
6.KS4,KS2 z terenem 4.PPn,ZiｬŁ 

 

13) w § 6 zmienia się za”is ｭTeren 7.PPn, 

UCh,Ucg,KS4 (ｱ) i hurtowniｬ na za”is w brzmie-

niu ｭTereny 7.PPn,UCg,UCh,KS4,Zi; 7a.PPn,UCg, 

UCh,KS4; 7b.PPn,UCg,UCh ”rzeznacza się ”od 
dziaJalno`ć ”rodukcyjną, bazy trans”ortu samo-

chodowego, usJugi komercyjne handlu i gastro-

nomii oraz ”od funkcje uzu”eJniające skJady, ma-

gazyny i zielenią izolacyjnąｬŁ 
 

14) w § 7 w miejsce dotychczasowych usta-

leL w”rowadza się ustalenia: 
ｭTeren 8aŁUCg ”rzeznacza się ”od usJugi ko-

mercyjne gastronomiiŁ Ustala się nastę”ujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 

ｭ1) utrzymuje się istniejącą zabudowę bez 
zmiany gabarytów ”oziomych i ”ionowych; 

ｭ2) linie zabudowy ”rzyjąć z rysunku zmiany 

planu; 

ｭ3) wej`cie gJówne ”rzewidzieć od strony ”o-

JudniowejŁ  
ｭ4) do”uszcza się ”arkowanie samochodów na 

”otrzeby klientów i obsJugi na terenie 20ŁKS1"; 

 

15) w § 8 zmienia się wyraz ｭ9UPsｬ na wyra-

zy w brzmieniu ｭ9.UPsｬŁ 
 

16) w § 9 zmienia się wyrazy ｭ10i3,UPaｬ na 
wyrazy w brzmieniu ｭ10.i3,UPa,ZiｬŁ 
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17) w § 9 ”kt 5 do”isuje się ”o wyrazach 
ｭnowej zabudowyｬ wyraz w brzmieniu ｭoraz dro-

gi KD-LｬŁ 
 

18) w § 10 zmienia się za”is ｭTeren oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem 11ZPs,UCh prze-

znacza się ”od zieleL ”arkową skwerową i usJugę 
handlu, a teren 23 Zps ”od zieleL ”arkową skwe-

rowąｬ na za”is w brzmieniu ｭTereny oznaczone 
na rysunku planu symbolami 11.ZP i 23.ZP prze-

znacza się ”od zieleL urządzoną- ”arkowąｬŁ 
 

19) w § 10 wykre`la się ”kt 3Ł 
 

20) w § 11 zmienia się wyrazy ｭ12U ustala 

się ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ inkubator 

”rzedsiębiorczo`ciｬ na wyrazy w brzmieniu 
ｭ12.MW ”rzeznacza się ”od zabudowę mieszka-

niową wielorodzinnąｬŁ 
 

21) w § 11 wykre`la się ”kt 7. 

 

22) w § 12 zmienia się wyrazy ｭ13i3; 14i3ｬ 
na wyrazy w brzmieniu ｭ13.i3; 14.i3ｬŁ 

 

23) w § 13 zmienia się wyraz ｭ15aTEｬ na wy-

raz w brzmieniu ｭ15a.TEｬŁ 
 

24) w § 14 zmienia się za”is ｭTeren oznaczo-

ny na rysunku planu symbolem 16UPa,UCb, 

UPn,MW,MZ,ZPs (ｱ) i zieleL ”akową skwerowąｬ 
na za”is w brzmieniu ｭTeren 16.UPa,UCb,MW, 

MZ,ZP,KS1 ”rzeznacza się ”od usJugi ”ubliczne 
(administracji, nauki) i usJugi komercyjne (usJugi 
bytowe, inŁ) lub ”rzeznacza się w caJo`ci lub czę-
`ci na cele mieszkalnictwa (wielorodzinnego lub 
zbiorowego zamieszkania) z zielenią urządzoną- 

parkową i ”arkingiem dla samochodów osobo-

wychｬŁ 
 

25) w § 15 zmienia się za”is ｭTeren 17PPn, 

PSk,UCr ”rzeznacza się (ｱ) usJug komercyjnych 
rzemiosJaｬ na za”is w brzmieniu ｭTeren 17.PPn, 

PSk,UCr ”rzeznacza się ”od dziaJalno`ć ”roduk-

cyjną, skJady i magazyny towarów w obiektach 
kubaturowych oraz rzemiosJo usJugoweｬŁ 

 

26) w § 16 zmienia się wyrazy ｭ18ZI;21ZIｬ na 
wyrazy w brzmieniu ｭ18.Zi;21.ZiｬŁ 

 

27) w § 16 wykre`la się ”kt 2. 

 

28) w § 17 zmienia się wyraz ｭ20KS1ｬ na 
wyraz w brzmieniu ｭ20.KS1ｬŁ 

 

29) w § 17 pkt 1 zmienia się wyraz ｭ12Uｬ na 
wyraz w brzmieniu ｭ12.MWｬŁ 

 

30) w § 17 pkt 3 zmienia się wyraz ｭ21ZIｬ na 
wyraz w brzmieniu ｭ21.ZiｬŁ 

 

31) w § 18 zmienia się wyraz ｭ22MNｬ na wy-

raz w brzmieniu ｭ22.MNｬŁ 
 

32) w § 19 w miejsce dotychczasowych usta-

leL w”rowadza się ustalenia: 

ｭ1) Tereny oznaczone symbolem KŚ-D prze-

znacza się ”od drogi ”ubliczne klasy dojazdowejŁ 
Ustala się dla nich nastę”ujące warunki zabudo-

wy i zagospodarowania oraz parametry technicz-

ne: 

ｭa) ”rzekrój ”o”rzeczny (liczba jezdni x liczba 
”asów ruchu) 1x2, 

ｭb) szeroko`ć ”asa ruchu: 3,0 ｦ 3,5 m, 

ｭc) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. istniejące wg stanu 
istniejącego, ”rojektowane 10-15 m.  

ｭd) chodniki o szeroko`ci uwytkowej minŁ 1,5 m, 
ｭe) w liniach rozgraniczenia lokalizuje się 

obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej. 

ｭ2) Tereny oznaczone symbolem KŚ-L prze-

znacza się ”od drogi ”ubliczne klasy lokalnejŁ 
Ustala się dla nich nastę”ujące warunki zabudo-

wy i zagospodarowania oraz parametry technicz-

ne: 

ｭa) ”rzekrój poprzeczny (liczba jezdni x liczba 

”asów ruchu) 1x2, 
ｭb) szeroko`ć ”asa ruchu: 3,0 ｦ 3,5 m, 

ｭc) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. istniejące wg stanu 

istniejącego, ”rojektowane 12-15 m.  

ｭd) chodniki o szeroko`ci uwytkowej min. 1,5 m, 

ｭe) w liniach rozgraniczenia lokalizuje się 
obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej. 

ｭ3) Tereny oznaczone symbolem KŚ-Z prze-

znacza się ”od drogi ”ubliczne klasy zbiorczejŁ 
Ustala się dla nich nastę”ujące warunki zabudo-

wy i zagospodarowania oraz parametry technicz-

ne: 

ｭa) ”rzekrój ”o”rzeczny (liczba jezdni x liczba 
”asów ruchu) 1x2, 

ｭb) szeroko`ć ”asa ruchu: 3,25 ｦ 3,5 m, 

ｭc) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. istniejące wg stanu 

istniejącego, ”rojektowane 20 m,  

ｭd) chodniki o szeroko`ci uwytkowej minŁ 1,5 m 
ｦ obustronne, 

ｭe) w liniach rozgraniczenia lokalizuje się 
obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej. 

ｭ4) Tereny oznaczone symbolem KŚ-W prze-

znacza się ”od drogi wewnętrzneŁ Ustala się dla 
nich nastę”ujące warunki zabudowy i zagos”oda-

rowania oraz parametry techniczne: 
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ｭa) ”rzekrój ”o”rzeczny (liczba jezdni x liczba 
”asów ruchu) 1x1, 

ｭb) szeroko`ć ”asa ruchu: 6,0 ｦ 7,0 m, 

ｭc) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. istniejące wg stanu 
istniejącego, ”rojektowane 8-10 m,  

ｭd) chodniki o szeroko`ci uwytkowej minŁ 1,5 m 

ｦ obustronne, 

ｭe) w liniach rozgraniczenia lokalizuje się 
obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej. 

ｭ5) Tereny oznaczone symbolem Kx przezna-

cza się ”od ciągi ”iesze bez zieleni towarzyszącejŁ 
Ustala się dla nich nastę”ujące warunki zagos”o-

darowania oraz parametry techniczne: 

ｭa) szeroko`ć ”rzej`ć 3,0-5,0 m. 

ｭ6) Tereny oznaczone symbolem Zi,Kx ”rze-

znacza się ”od ciągi ”iesze z zielenią towarzyszą-
cą (izolacyjną)Ł Ustala się dla nich nastę”ujące 
warunki zagospodarowania oraz parametry tech-

niczne: 

a) szeroko`ć ”rzej`ć 10-15 m. 

ｭ7) Śodatkowe ustalenia dotyczące komunika-

cji- zjazdy z drogi krajowej nr 46 kl. GP ｦ  

ul. Otmuchowska: 

ｭa) utrzymuje się istniejący zjazd na teren byJej 
jednostki wojskowej o szeroko`ci okŁ 30,0 m przy 

zaJoweniu utrzymania obiektu byJej ”ortierni,  
z przeznaczeniem wg 8a.UCg, 

ｭb) wyklucza się urządzenia dodatkowych 
zjazdów z drogi krajowej, 

ｭc) szeroko`ć w liniach rozgraniczających dro-

gi krajowej ｦ ”rzyjęto 30,0 m"; 

 

33) w § 21 ”o ustŁ 4 dodaje się ustę” 5  
w brzmieniu ｭTeren objęty ”lanem ”oJowony jest 
w caJo`ci w strefie ochrony ”o`redniej ujęć i uró-
deJ wody ”itnej dla miasta WrocJawia zatwier-

dzonej decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wro-

cJawiu nr RLSgwI 053ł17ł74 z 31 marca 1974 rŁｬ 
oraz ust. 6 w brzmieniu ｭW strefie ochronnej 
okre`lonej w ”kt 5 nalewy ”rzestrzegać obowiązu-

jących zakazów, nakazów i ograniczeL wynikają-
cych z ww. decyzji i ”rze”isów szczególnychｬŁ 

 

ŚźIAI III 
PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 7Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Otmuchowskiej w Nysie uchwalo-

nego UchwaJą nr XXIVł421ł04 Rady Miejskiej 
Nysy z dnia 25 maja 2004rŁ ze zmianą uchwaloną 
UchwaJą nr XXVIł360ł08 Rady Miejskiej Nysy  
z dnia 5 listo”ada 2008rŁ w czę`ci objętej niniej-

szą zmianą ”lanuŁ 
 

§ 8Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 9Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 Zastę”ca  
Przewodniczącego Rady 

Dariusz Grabowiecki 

 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 158 ｦ 10160 ｦ Poz. 1885 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr LIIIł800ł10 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 158 ｦ 10161 ｦ Poz. 1885-1886 
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UCHWAIA NR IIł13ł2Ń10 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 10 grudnia 2010 r. 

  
zmieniająca uchwaJę w sprawie okre`lenia wzorów formularzy  

niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomo`ci, rolnego i le`nego 

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach lokal-

nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 

poz. 620, Nr 225 poz. 1461), Rada Miejska  

w Prudniku uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1Ł W uchwale Nr XLV/697/2009 Rady Miej-

skiej w Prudniku z dnia 29 ”audziernika 2009 rŁ 
w s”rawie okre`lenia wzorów formularzy nie-

zbędnych do wymiaru i ”oboru ”odatków od nie-

ruchomo`ci, rolnego i le`nego w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) zaJącznik nr 1 do uchwaJy otrzymuje 
brzmienie okre`lone zaJącznikiem nr 1 do niniej-

szej uchwaJy 

2) zaJącznik nr 4 do uchwaJy otrzymuje 

brzmienie okre`lone zaJącznikiem nr 2 do niniej-

szej uchwaJyŁ 
 


