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§ 5. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ  

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od dnia jego ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ  
 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

JarosJaw Gawlik 
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UCHWAIA NR XXXIXł6ń6/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 

  
w s”rawie zmiany mie–scowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego  

obszaru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (jednolity tekst ustawy - Dz. U. Nr 142  

z 2001 roku poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 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; 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) w związku  
z art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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), po stwierdzeniu 

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

 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego obsza-

ru miejskiego gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka  

w granicach okre`lonych na rysunku zmiany planu.  

 

§ 2. źmiana miejscowego ”lanu ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego obszaru miejskiego 

gminy Nysa w rejonie ulicy Asnyka, skJada się z:  
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tych w niniejszej uchwale;  

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniej-

szej uchwaJy;  

3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego zaJącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwaJy;  
4) rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag 

do ”rojektu zmiany ”lanu stanowiącego zaJącznik  
nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ  

 

DZIAI I. PRZEPISY OGÓLNE  
 

§ 3. W miejscowym ”lanie ogólnego zagos”o-

darowania przestrzennego miasta Nysa w rejonie 

ulicy Asnyka zmienia się warunki zabudowy 
obiektów usJugowych na terenie oznaczonym  
w planie symbolem D10jUH,A,KS oraz na terenie 

D10lUHG,A,KSn.  

 

§ 4.1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są wa-

runki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmu-

jące: zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu.  

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

1) zasad ochrony i ksztaJtowania ochrony `ro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 
zabudowy i zagos”odarowania terenów;  

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków 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 ”ublicznych;  
7) stawek ”rocentowych stanowiących ”odsta-

wę do okre`lania o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  
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3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”uje się 
od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 
scalania nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu 
na dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym ”lanie 
nie okre`lono obszarów (i ich granic) podlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgodnie  
z ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ  

 

§ 5.1Ł 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 terenuŁ  
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny.  

 

DZIAI II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  
 

dotyczące ”rzeznaczenia, zasad ochrony  
i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arame-

trów i ws—auni—ów —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagos”odarowania terenu ”odlega–ące zmianieŁ 

 

§ 6.1. W §4 uchwaJy nr LVIł678ł2002 Miej-

skiej w Nysie z dn. 26 kwietnia 2002 r. (zmiany 

miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania 
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  

w rejonie ulicy Asnyka) zmienia się ustalenia do-

tyczące terenu D10jUH,A,KS w sposób nastę”u-

jący:  
1) w miejsce za”isu: ｭŚla zabudowy usJug 

handlu, administracji ”rzyjmuje się wysoko`ć nie 
”rzekraczającą 4 kondygnacji nadziemnych  
ｦ max. 15 m, nie mniej niw 9,0 m do okapu da-

chu; zabudowę realizować w formie jednego wie-

lofunkcyjnego obiektu o ws”óJczesnej architektu-

rze.ｬ, w”rowadza się za”is: ｭŚla zabudowy usJug 
handlu, administracji ”rzyjmuje się wysoko`ć nie 
”rzekraczającą 4 kondygnacji nadziemnych  
ｦ max. 15 m; zabudowę realizować w formie 
jednego wielofunkcyjnego obiektu o ws”óJczesnej 

architekturzeŁｬ  
2) wykre`la się wyrazy: ｭW ”odziemiu budyn-

ku zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe na samocho-

dy osoboweŁｬ  
2Ł W § 4 uchwaJy nr LVIł678ł2002 Miejskiej 

w Nysie z dn. 26 kwietnia 2002 r. (zmiany miej-

scowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rze-

strzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  

w rejonie ulicy Asnyka) zmienia się ustalenia do-

tyczące terenu D10lUHG,A,KSn w s”osób nastę-
”ujący:  

1) w miejsce za”isu: ｭProjektowaną docelowo 
zabudowę usJugową realizować jako niską  
w formie jednego wielofunkcyjnego obiektu  

o ws”óJczesnej architekturze, o wysoko`ci nie 
”rzekraczającej 3 kondygnacji nadziemnych  
ｦ max. 12 m nie mniej niw 7,0 m do oka”u da-

chuŁｬ w”rowadza się za”is: ｭProjektowaną doce-

lowo zabudowę usJugową realizować w formie 
wielofunkcyjnego obiektu o ws”óJczesnej archi-

tekturze, o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 4 kon-

dygnacji nadziemnych ｦ max. 15 m do okapu 

dachuŁｬ  
 

DZIAI III. OCHRONA WARTOŚCI KULTURO-

WYCH  

 

§ 8. Tracą moc dotychczasowe ustalenia 
zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”oda-

rowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy 

Nysa w rejonie ulicy Asnyka uchwalonego 

uchwaJą nr LVIł678ł2002 Rady Miejskiej w Nysie 
z dnŁ 26 kwietnia 2002 rŁ w czę`ci objętej niniej-

szą zmianą ”lanuŁ  
 

§ 7. Odkrycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie 
zabytkowych w trakcie ”rowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:  

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty ”rzedmiot;  

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia;  

3) niezwJocznego ”owiadomienia O”olskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora źabytków lub Bur-

mistrza Nysy.  

 

DZIAI VI. PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§ 8. Tracą moc dotychczasowe ustalenia 
zmiany miejscowego ”lanu ogólnego zagos”oda-

rowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy 

Nysa w rejonie ulicy Asnyka uchwalonego 

uchwaJą nr LVIł678ł2002 Rady Miejskiej w Nysie 

z dnŁ 26 kwietnia 2002 rŁ w czę`ci objętej niniej-

szą zmianą ”lanuŁ  
 

§ 9. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Nysy.  

 

§ 10. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego  
i wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia 

ogJoszeniaŁ  
 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

Feliks Kamienik 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XXXIXł616ł09 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i, za”isa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obszaru miejskiego Gmi-

ny Nysa w rejonie ul. Asnyka, inwestycji z zakre-

su infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z artŁ 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 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 

zmŁ) Rada Miejska w Nysie rozstrzyga co nastę”uje: 
1Ł Na terenie objętym zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

miejskiego Gminy Nysa w rejonie ul. Asnyka, nie 

”rzewiduje się realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej i dróg, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminyŁ  

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się 
od rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania.  

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr XXXIXł616ł09 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru miejskiego 

Gminy Nysa w rejonie ul. Asnyka. 

 

Zgodnie z wymogiem 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; 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), Rada Miejska w Nysie, rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
 

Biorąc ”o uwagę stanowisko Burmistrza o nie-

zgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowonego 
do ”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”o-

sobie ich rozpatrzenia.  
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UCHWAIA NR XLIł293łŃ9 

 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

  
w s”rawie zmiany uchwaJy Nr XLVIIł292łŃ6 Rady Mie–s—ie– w Pacz—owie z dnia 27 —wietnia 2ŃŃ6 rŁ  

w s”rawie zmiany wyso—o`ci stawe— o”Jat za za–ęcie ”asa drogowego dróg gminnych  
na terenie Gminy Pacz—ów 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.:  

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 117 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; z 2009 r. 

Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) oraz art. 40 

ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 

115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. 

Nr 54, poz. 326; z 2008 r. Nr 218, poz. 139,  

Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100  

i 101, Nr 86, poz. 720), Rada Miejska w Paczkowie 

uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł W uchwale Nr XLVII/292/06 Rady Miej-

skiej w Paczkowie z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

w s”rawie ustalenia wysoko`ci stawek o”Jat za 
zajęcie ”asa drogowego dróg gminnych na terenie 
Gminy Paczków w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 


