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UCHWAIA NR XXXIVł230/2009 

 RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie zwolnieL z podatku od nieruchomo`ci 
 

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

8 marca 1990 r. 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, 

Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

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

nych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  

z ”óunŁ zm.: z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,  

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, 

poz. 585, Nr 116, poz. 730), Rada Gminy Lubsza 

uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. źwalnia się z ”odatku od nieruchomo`ci  
w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

grunty ”ozostaJe, w tym zajęte na ”rowadzenie od-

”Jatnej statutowej dziaJalno`ci ”owytku ”ublicznego 
”rzez organizacje ”owytku ”ublicznego, z wyjątkiem 
wykorzystywanych do ”rowadzenia dziaJalno`ci 
gospodarczej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Lubsza. 

 

§ 3.1Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ  
2. UchwaJa ”odlega obwieszczeniu na tablicy 

ogJoszeL w Urzędzie Gminy i prasie lokalnej. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lubsza 

Dariusz Bandrowski 
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UCHWAIA NR XXXIIł475/09 

 RADY MIEJSKIEJ NYSY 

  

 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie 

 

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 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, ”ozŁ 1458) w związku z artŁ 20 ustŁ 1 

oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; 

Nr 220, poz. 1413), ”o stwierdzeniu zgodno`ci  
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, 

”ostanawia się, co następuje: 

 

§ 1Ł Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 

Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie. 

http://2002r.nr.23/
http://2002r.nr.23/


Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 42 – 2883 – Poz. 744 

 

§ 2Ł źmiana miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Grodkowskiej 

i Kaczkowskiego w Nysie skJada się z: 
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartego 

w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali  

1 : 1000 stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 

ich finansowania stanowiącego zaJącznik nr 2 do 

niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stano-

wiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 3Ł1Ł W miejscowym ”lanie zagos”odarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Grodkowskiej i Kacz-

kowskiego w Nysie w”rowadza się zmiany nastę”u-

jące: 
1) z terenu 13UCg,UchU wydziela się osobny 

teren, któremu nadaje się na rysunku zmiany ”lanu 
symbol 13aMW1 i dla którego w”rowadza się 
nowe ustalenia. 

 

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

obejmujące: 
1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii roz-

graniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagospodarowania oraz zasad 

ochrony i ksztaJtowania `rodowiska; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę do 
okre`lania o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

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

1) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków; 
3) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

4) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów 
lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów;  
5) s”osobów i terminów tymczasowego zago-

spodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”uje się od 
ustalenia szczegóJowych zasad i warunków scala-

nia nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na 

dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym ”lanie nie 
okre`lono obszarów (i ich granic) ”odlegających 

scaleniu i ”odziaJowi ”rzez gminę, zgodnie z usta-

wą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ  
 

§ 5Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku 

zmiany ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica terenów objętych zmianą ”lanu, jako 
granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

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

4) symbol okre`lający zasadnicze funkcje tere-

nówŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają charak-

ter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6. Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-
cym uwytkowaniu terenu) ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rzeznaczenie terenu, które dominuje w ”o-

nad 50% na danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi;  

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć alternatywne ”rzeznaczenie  
w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 

uzu”eJniające ”odstawową funkcję tego terenu wy-

znaczonego liniami rozgraniczającymi, nie”rzekracza-

jące 50% terenu; 
3) powierzchni terenu dziaJki budowlanej biolo-

gicznie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć grunt 
rodzimy w obrębie dziaJki budowlanej zagos”oda-

rowany zieleniąŁ 
 

ŚziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochro-

ny i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz parame-

trów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

 

§ 7Ł1Ł Śla terenu oznaczonego symbolem 
13aMW1 ustala się ”rzeznaczenie podstawowe ｦ 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i przezna-

czenie dopuszczalne ｦ usJugi komercyjne (handel, 
gastronomia, bytowe, inŁ)Ł Ustala się nastę”ujące 
warunki ich zabudowy i zagospodarowania: 

1) nie”rzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 
zgodnie z rysunkiem planu;  

2) do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabu-

dowy, która mowe ”odlegać ”rzebudowie i rozbu-

dowie lub likwidacji oraz realizację nowej zabudo-

wy w dostosowaniu do linii zabudowy okre`lonej 

na rysunku planu;  
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3) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie czyn-

ną nie mniejszą niw 10% ”owierzchni terenu  
w liniach rozgraniczających, a ”owierzchnię zabu-

dowy max. 80% powierzchni terenu; 

4) nakazuje się utrzymania wysoko`ci zabudowy 
istniejącej;  

5) wysoko`ć ”rzebudowywanej i nowej zabudo-

wy do ”oziomu dachu nie mowe ”rzekraczać 4 kon-

dygnacji nadziemnych z dopuszczeniem 1 kondy-

gnacji w ”oddaszu uwytkowym;  
6) nakazuje się dachy strome o nachyleniu ”oJaci 

30 - 45o, kryte dachówką lub materiaJami dachów-

kopodobnymi;  

7) do”uszcza się otwory okienne na granicy dziaJ-
ki z drogą lub wydzielonym placem; 

8) do”uszcza się budowę obiektów maJej archi-

tektury oraz budowę i rozbudowę istniejących obiek-

tów i sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, energe-

tycznej, telekomunikacyjnej); 

9) gospodarkę od”adami ”rowadzić w o”arciu  
o obowiązujące ”rze”isy; 

10) ogrzewanie zabudowy w o”arciu o cie”Jo 
zdalaczynne lub z kotJowni wbudowanej, ”racującej 
w o”arciu o niskoemisyjne uródJa energii (olej o”aJo-

wy, energia elektryczna lub gaz) lub wysokosprawne 

systemy grzewcze opalane paliwem staJymŁ 
 

ŚziaJ III 
OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 8Ł Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe 
stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

10 % - dla terenu objętego niniejszą zmianą ”la-

nu. 

 

ŚziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 9Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie 

uchwalonego uchwaJą Nr XIVł216ł03 Rady Miejskiej 

Nysy z dnia 29 wrze`nia 2003 rŁ w czę`ci objętej 

niniejszą zmianą ”lanuŁ 
 

§ 10Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 11Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszenia. 

 

Przewodniczący Rady  
Feliks Kamienik 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIIł475ł09 

Rady Miejskiej w Nysie  

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulicy Grodkow-

skiej i Kaczkowskiego w Nysie, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą do za-

daL wJasnych gminy oraz zasadach ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), art. 7. 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 
1591 z ”óunŁ zmŁ) i artŁ 167 ustŁ 2 ustawy z 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zm.), Rada Miejska  

w Nysie rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulicy Grodkowskiej i Kaczkowskiego w Nysie nie 

”rzewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej i dróg, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminyŁ 

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy 

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

ich finansowania. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIIł475ł09  
Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie ulicy Grodkowskiej i Kaczkow-

skiego w Nysie 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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), Rada Miejska w Nysie rozstrzyga, co nastę”u-

je: 

Biorąc ”o uwagę stanowisko Burmistrza o nie-

zgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowonego do 
”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”osobie 
ich rozpatrzenia. 
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