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UCHWAIA NR XII/196/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 27 ”audzierni—a 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 dla projektowanego terenu górniczego ｭGJębinów-Zbiornik IIｬ 

 znajdującego się w granicach Zbiornika Nyskiego w czę`ci nalewącej do gminy Nysa.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie 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,  

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, poz. 1218, z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 

679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz 

art. 20 ust. 1 w związ—u z art. 14 ust. 7 ustawy 

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,  

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, 

z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)  

w związ—u z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. ｦ Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z 2006 r. Nr 133, 

poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399, 

Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, 

Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865,  

Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r.  

Nr 47, poz. 278, Nr 76, poz. 489, z 2011 r.  

Nr 106, poz. 622, Nr 132, poz. 766), oraz  

w związ—u z uchwaJą Nr XXXIX/617/09 Rady 

Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2009 r.  

w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla projektowanego terenu górniczego ｭGJębinów-

Zbiornik IIｬ zna–du–ącego się w granicach Zbiorni-

ka Nyskiego, po stwierdzeniu zgodno`ci z ustale-

niami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Nysa za-

twierdzonego uchwaJą Rady Miejskiej w Nysie  

Nr XXXV/531/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r., Ra-

da Miejska w Nysie uchwala Miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego dla projektowa-

nego terenu górniczego ｭGJębinów-Zbiornik IIｬ 

zna–du–ącego się w granicach Zbiornika Nyskiego 

w czę`ci nalewące– do gminy Nysa.  

 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego dla projektowanego terenu górniczego 

ｭGJębinów-Zbiornik IIｬ zna–du–ącego się w grani-

cach Zbiornika Nyskiego w czę`ci nalewące– do 

gminy Nysa, stanowi tre`ć niniejszej uchwaJyŁ 
2. Integralną czę`cią uchwaJy jest: 

1) czę`ć graficzna planu, obe–mu–ąca rysunek 

w skali 1:5 000 na mapie sytuacyjno ｦ wysoko-

`ciowe–, stanowiący zaJączni— nr 1 do uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu: 

a) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nysie  

o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, —tóre 

nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych, stanowiące zaJączni— nr 2 do 

uchwaJy, 
b) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nysie  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla projektowanego terenu 

górniczego ｭGJębinów-Zbiornik IIｬ, zna–du–ącego 

się w granicach Zbiornika Nyskiego w czę`ci na-

lewące– do gminy Nysa, stanowiące zaJączni— nr 3 

do uchwaJyŁ 
 

§ 2. Tre`ć uchwaJy zawarta jest w rozdzia-

Jach: 
RozdziaJ 1 Przepisy ogólneŁ 
RozdziaJ 2 Zasady ochrony i —sztaJtowania Ja-

du przestrzennego. 

RozdziaJ 3 Zasady ochrony `rodowis—a, przy-

rody i krajobrazu kulturowego. 

RozdziaJ 4 Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabyt—ów oraz dóbr kultury ws”óJczesne–Ł 
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RozdziaJ 5 Wymagania wyni—a–ące z potrzeb 

—sztaJtowania przestrzeni publicznych. 

RozdziaJ 6 Ustalenia szczegóJowe, zasady za-

gospodarowania terenów ”oJowonych w obszarze 

ob–ętym planem. 

RozdziaJ 7 Granice i sposoby zagospodarowa-

nia terenów lub obie—tów ”odlega–ących ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepi-

sów, w tym terenów górniczych, a ta—we narawo-

nych na niebez”ieczeLstwo powodzi oraz zagro-

wonych osuwaniem się mas ziemnych. 

RozdziaJ 8 SzczegóJowe zasady i warunki sca-

lania i ”odziaJu nieruchomo`ci ob–ętych planem 

miejscowym. 

RozdziaJ 9 Szczególne warunki zagospodaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uwytko-

waniu, w tym zakaz zabudowy. 

RozdziaJ 10 Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

RozdziaJ 11 S”osób i termin tymczasowego za-

gospodarowania, urządzania i uwyt—owania tere-

nówŁ 
RozdziaJ 12 Stawki procentowe, na podstawie 

—tórych ustala się o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 

ust. 4. 

RozdziaJ 13 Przepisy —oLcoweŁ 
 

§ 3. Plan uwzględnia lokalne i ponadlokalne 

cele publiczne wyznacza–ące kierunki dziaJaL  

w sposobie zagospodarowania i uwyt—owania 

terenów oraz ich dJugofalowe skutki odpowiada-

–ące zasadom: 

1) zrównowawonego rozwoju gminy w proce-

sie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) Jadu i harmonii w zagospodarowaniu prze-

strzennym w nawiązaniu do lokalnych i ponadlo-

kalnych cech `rodowis—a przyrodniczego. 

 

§ 4. Ile—roć w te—`cie planu miejscowego jest 

mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy przez to rozumieć niniej-

szą uchwaJę Rady Miejskiej w Nysie; 

2) ustawie ｦ nalewy przez to rozumieć ustawę 

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

darowaniu przestrzennym; 

3) planie ｦ nalewy przez to rozumieć miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

projektowanego terenu górniczego ｭGJębinów-

Zbiornik IIｬ zna–du–ącego się w granicach Zbiorni-

ka Nyskiego w czę`ci nalewące– do gminy Nysa, 

stanowiący przedmiot niniejszej uchwaJy; 
4) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 

rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno 

ｦ wyso—o`ciowe– w skali 1:5000, stanowiący 

zaJączni— nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
5) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy przez 

to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia, —tóre win-

no ”rzewawać na terenie wyznaczonym liniami 

rozgranicza–ącymi; 
6) terenie górniczym ｦ nalewy przez to rozu-

mieć znaczenie nadane temu ”o–ęciu w przepi-

sach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze; 
7) obszarze górniczym ｦ nalewy przez to rozu-

mieć ”rzestrzeL w granicach —tóre– ”rzedsiębiorca 

jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz 

prowadzenia robót górniczych związanych z wy-

konywaniem koncesji; 

8) koncesji ｦ nalewy przez to rozumieć decyz–ę 

wydaną przez wJa`ciwy organ koncesyjny, 

u”rawnia–ącą do prowadzenia dziaJalno`ci gospo-

darczej w zakresie o—re`lonym w ustawie z dnia 

4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, 
w szczególno`ci wydobywania kopaliny z okre-

`lonego zJowa; 
9) zJowu ｦ nalewy przez to rozumieć zJowe  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - 

Prawo geologiczne i górnicze; jest to naturalne 

nagromadzenie mineraJów i s—aJ oraz innych sub-

stancji staJych, gazowych i cie—Jych, —tórych wy-

dobywanie mowe ”rzynie`ć —orzy`ć gos”odarczą; 
10) zwaJowisku wewnętrznym ｦ nalewy przez 

to rozumieć zwaJowis—o nieuwytecznych mas 

ziemnych, skalnych, partii kruszywa po ”rzeróbce 

mechanicznej, przemieszczanych w ramach pro-

wadzonej eksploatacji zJowa, zlokalizowanych 

wewnątrz wyrobiska górniczego; 
11) nieuwytecznych masach ziemnych i skal-

nych ｦ nalewy przez to rozumieć masy ziemne  

i skalne przemieszczane w związ—u z e—s”loatac–ą 

zJowa kopaliny i jej przerabianiem, w postaci nad-

—Jadu nieuwytecznych, niezbywalnych s—Jadni—ów 

mineralnych kopaliny; 

12) projekcie zagospodarowania zJowa ｦ nalewy 

przez to rozumieć dokument o—re`la–ący s”osób 

wykonywania u”rawnieL koncesyjnych w zakre-

sie wydobywania kopaliny na okres koncesyjny; 

13) zrównowawonym rozwoju ｦ nalewy przez 

to rozumieć taki rozwó– s”oJeczno ｦ gospodarczy, 

—tóry zagwarantuje mowliwo`ci zaspokajania pod-

stawowych potrzeb ”oszczególnych s”oJeczno`ci 
lub obywateli ｦ zarówno ws”óJczesnego pokole-

nia jak i ”o—oleL ”rzyszJych ｦ poprzez proces 

integrowania dziaJaL politycznych, gospodarczych 

i s”oJecznych, z zachowaniem równowagi przy-

rodniczej oraz trwaJo`ci podstawowych ”rocesów 

przyrodniczych; 

14) czysto`ci ekologicznej ｦ nalewy przez to ro-

zumieć s”osób zagospodarowania i uwyt—owania 

przestrzeni, nie”owodu–ący ponadnormatywnych 

oddziaJywaL na `rodowis—o i zdrowie ludzi w my`l 
aktualnie obowiązu–ących ”rze”isów z zakresu 

ochrony `rodowis—a; 
15) pasie ochronnym ｦ nalewy przez to rozu-

mieć pas terenu wyznaczony wzdJuw obrzewa wy-

robiska odkrywkowego, zabez”iecza–ącego obiekty 
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lub tereny ”oJowone w ”obliwu wyrobiska przed 

zagroweniami związanymi z dziaJalno`cią górnicząŁ 
 

§ 5.1. Rysunek planu obejmuje: 

1) granice terenu opracowania; 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym przezna-

czeniu lub równych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole cyfrowo ｦ literowe o—re`la–ące prze-

znaczenie terenu; 

4) oznaczenie informacyjne nie będące ustale-

niami planu. 

2. Przedmiotem ustaleL planu są tereny, ozna-

czone na rysunku planu symbolami cyfrowo - 

literowymi: 

1) WS ｦ tereny wód powierzchniowych sztucz-

nego zbiornika retencyjnego ｦ ochrona przeciwpo-

wodziowa; 

2) WS/PE ｦ tereny eksploatacji zJowa kruszywa 

naturalnego wydobywanego spod wody; 

3) WS/Wp ｦ tereny siedlisk i werowis— ”ta—ówŁ 
 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzen-

nego 

§ 6.1. W zakresie Jadu przestrzennego nalewy 

uwzględnić wymagania ochrony `rodowis—a  

i —sztaJtowania krajobrazu, przy zrównowawonym 

rozwoju jako podstawy do udzielenia koncesji na 

e—s”loatac–ę zJowa kruszyw naturalnych. 

2. Eksploatacja zJowa powinna być prowadzo-

na z uwzględnieniem wymogów technologicznych 

w s”osób minimalizu–ący w”Jyw prowadzonego 

wydobycia na `rodowis—o ze szczególnym 

uwzględnieniem gatun—ów i krajobrazu przyrodni-

czego w granicach Natury 2000. 

3. Ustala się u”orząd—owanie dna zbiornika,  

w miarę jak wyrobiska poeksploatacyjne będą 

stawaJy się zbędne do celów związanych z wy-

dobyciem i wstę”ną ”rzerób—ą kruszywa, zgodnie 

z kierunkiem ustalonym z administratorem zbior-

nika. 

4. ŚziaJalno`ć związaną z e—s”loatac–ą zJowa 

nalewy ”rze”rowadzić w s”osób nie”owodu–ący 

sz—ód i uciąwliwo`ci na terenach sąsiednichŁ 
5. Granica terenu opracowania obejmuje ob-

szar i teren górniczy, przewidziany do eksploatacji 

udokumentowanego zJowa kruszywa naturalnego. 

6. Ustala się, iw obszar eksploatacji zbiornika 

będzie odpowiednio wytyczony, oznakowany zna-

kami wodnymi przez ”rowadzącego e—s”loatac–ę  

i wykluczony z turystycznego uwyt—owaniaŁ 
7. ŚziaJalno`ć związana z e—s”loatac–ą zJowa 

nie mowe naruszać zasad eksploatacji Zbiornika 

Nyskiego, —tóre o—re`lone są i nadal będą w in-

strukcji gospodarowania wodą i w instrukcji eks-

ploatacji zbiornika. 

8. Po modernizacji zbiornika zostaną o—re`lone 

nowe zasady gospodarowania wodą na zbiorniku. 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

§ 7.1. Dla obszaru ob–ętego planem ustala się 

zasady ochrony `rodowis—a, przyrody, zgodnie  

z obowiązu–ącymi przepisami z zakresu ochrony 

przyrody i ochrony `rodowis—aŁ 
2. Prowadzona dziaJalno`ć eksploatacyjna zali-

czana jest do planowanego ”rzedsięwzięcia mo-

gącego zawsze znacząco oddziaJywać na `rodo-

wisko w rozumieniu ”rze”isów prawa obowiązu-

–ących w tym zakresie. 

3. W terenie górniczym obe–mu–ącym czę`ć 

zJowa kruszywa naturalnego ｭGJębinów-źbiorni—ｬ, 
”oJowonego w obszarze ob–ętym planem, ustala 

się —onieczno`ć integracji wszelkich dziaJaL mają-
cych na celu wykonanie u”rawnieL o—re`lonych 

w koncesji oraz zapewnienie bez”ieczeLstwa 

powszechnego i ochrony `rodowis—aŁ 
4. Wszelkie inwestycje realizowane na obsza-

rze ob–ętym planem nalewy realizować z uwzględ-

nieniem czysto`ci ekologicznej. 

5. OddziaJywania wyni—a–ące z prowadzonej 

dziaJalno`ci nie powinny ”owodować przekrocze-

nia standardów –a—o`ci `rodowis—a poza teren, do 

—tórego ”rzedsiębiorca posiada tytuJ prawny. 

6. Nie dopuszcza się uwyt—owania terenów 

zJowa w s”osób mogący ”ogorszyć stan wód 

podziemnych i powierzchniowych. ŚziaJalno`ć  

w zakresie eksploatacji zJowa nalewy ”rowadzić  

w s”osób za”ewnia–ący ochronę zasobów wod-

nych, zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami z za-

kresu prawa wodnego. 

7. W zakresie ochrony `rodowis—a, ustala się 

1) w zagospodarowaniu terenu eksploatacji 

zJowa —ierować się zasadą racjonalnego gospoda-

rowania zasobami naturalnymi, zrównowawonego 

rozwoju, zgodnie z zasadami wyni—a–ącymi  
z wprowadzenia obszaru Natura 2000 i obszaru 

chronionego krajobrazu; 

2) stosowanie rozwiązaL eliminu–ących lub 

ogranicza–ących uciąwliwo`ci wyni—a–ące z gospo-

darczego korzystania ze `rodowis—a, w tym emi-

s–ę ponadnormatywnego haJasu oraz emis–ę nie-

zorganizowanych ”yJów; 
3) uwyt—owanie terenu eksploatacji winno być 

realizowane w s”osób nie ”owodu–ący ponad-

normatywnych oddziaJywaL dla zdrowia ludzi  

i `rodowis—aŁ 
8. Ochrona `rodowis—a oraz zamierzenia w za-

kresie ograniczenia i usuwania ujemnych w”Jy-

wów dziaJalno`ci górnicze–: 
1) zasady i warunki ochrony zasobów zJowa  

i jego eksploatacji: 

a) gos”odar—ę zJowem oraz masami mineralny-

mi ”ochodzącymi z nad—Jadu i wstę”nego uszla-

chetniania kruszywa na Zbiorniku Nyskim nalewy 

”rowadzić zgodnie z uzyskanymi decyzjami wy-



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Opolskiego Nr 149 ｦ 8878 ｦ Poz. 1905 

 

maganymi przepisami prawa na warunkach okre-

`lonych w koncesji na wydobywanie kruszywa, 

uwzględnia–ąc wszystkie niezbędne czynno`ci 
zmierza–ące do oszczędne– gospodarki zJowem 

oraz bezkolizyjnego i bezpiecznego dla `rodowi-

ska prowadzenia dziaJalno`ci górnicze–, 
b) w okresie eksploatacji zJowa ”rowadzić go-

s”odar—ę masami mineralnymi nad—Jadowymi 
(gliny, piaski zaglinione), oraz ”owstaJymi w pro-

cesie wstę”nego uszlachetniania kopaliny, s—Jada-

–ącymi się z najdrobniejszych frakcji mineralnych, 

poprzez formowanie ”Jycizn i wysp, zlokalizowa-

nych w wyrobisku poeksploatacyjnym, 

c) ”Jycizny i wyspy nalewy formować i lokali-

zować na podstawie projektu typowego haJdy  

i wyspy oraz planu ruchu mas ziemnych; powyw-
sze: projekt i plan winny być opracowane przez 

”rowadzącego e—s”loatac–ę i uzgodnione z RZGW 

we WrocJawiu ｦ źarządem Zlewni Nysy KJodz—ie–; 
2) s”osób ”ostę”owania z masami ziemnymi  

i skalnymi: 

a) masy ziemne i skalne w związ—u z wydo-

bywaniem kopaliny nalewy ”rzemieszczać w obrę-
bie wyrobiska, do —tórego z powrotem będą one 

deponowane w miejsce wydobytej kopaliny, 

b) zdejmowany nad—Jad ”rzemie`cić docelowo 

na zwaJowis—a, usytuowane w wyeksploatowanej 

czę`ci wyrobiska; z mas tych formować na bie-

wąco wy”Jacenia i wyspy zbiornika wodnego, 

c) na terenach poeksploatacyjnych znajdują-
cych się w obszarze górniczym formować wyspy, 

stanowiące osto–ę dla ptactwa wodnego i tarliska 

dla ryb, 

d) —om”ensac–ę ubyt—ów zJowa z dna zbiornika 

do—onać poprzez tworzenie ”Jycizn z materiaJu 

stanowiącego odsiany piasek oraz mas nad—Ja-

dowych z robót odkrywkowych; 

3) gospodarka wodno ｦ `cie—owa, ochrona 

wód oraz ich wykorzystanie: 

a) wodę ”owierzchniową z wyrobiska eksplo-

atacyjnego w obiegu zam—niętym wy—orzystać do 

wstę”nego ”Ju—ania kruszywa i zwrotu jego naj-

drobniejszych frakcji mineralnych, 

b) dla ochrony wód Zbiornika Nyskiego pro-

wadzić zmianowo kontrole szczelno`ci urządzeL 

w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia wód 

substancjami ropopochodnymi; 

4) w zakresie ochrony wód przed zanieczysz-

czeniem, ustala się: 
a) w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

zwię—szone– ilo`ci zawiesiny mineralnej zawartej 

w wodzie w związ—u z prowadzeniem wydoby-

wania kopaliny, na obrzewach terenu przygotowa-

nego do wydobycia nalewy wy—onać groblę z mas 

ziemnych o wyso—o`ci do 3,0 m; 

5) w zakresie haJasu, ustala się: 
a) uciąwliwo`ci akustyczne związane z zasto-

sowaną technologią pozyskania surowców, ich 

”rzerób—i oraz transportu technologicznego urob-

ku i przerobionego surowca, nie mogą przekra-

czać dopuszczalnych ”oziomów haJasu w `rodo-

wisku na terenach wystę”u–ących poza wyzna-

czoną planem granicą terenu górniczego ｭGJębi-

nów-Zbiornik IIｬ; 
6) w zakresie gospodarki odpadami, ustala się: 
a) odpady ”owsta–ące w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci segregować z wydzieleniem od”adów 

niebezpiecznych i ”ostę”owania zgodnie z obo-

wiązu–ącymi przepisami, 

b) odpady niebezpieczne (”Jyny, oleje przepraco-

wane, czy`ciwa itp.) czasowo gromadzić w szczelnie 

zam—niętych pojemnikach na terenie za—Jadu prze-

róbczego, zlokalizowanego poza granicą opracowa-

nia planu. 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 8.1. Na obszarze ob–ętym planem nie wy-

stę”u–ą obiekty dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów oraz dóbr kultury ws”óJczesne–, wpisane do 

wo–ewódz—iego rejestru zabyt—ówŁ 
2. Wskazuje się do ochrony stanowisko ar-

cheologiczne wpisane do wo–ewódz—ie– ewidencji 

zabyt—ów: 
 

Nr stanowiska  Miejscowo`ć  AZP  Funkcja obiektu  Chronologia/Kultura  MateriaJ masowy/  

znaleziska wyodrębnione  

2 Siestrzechowice 94-31 `lady osadnictwa ceramika wstęgowa   

 

- tRÓŚIO: archiwum O”ols—iego Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ówŁ 
 

3. W rejonie wystę”owania stanowiska arche-

ologicznego nie będą prowadzone roboty górni-

cze. 

4. W obrębie chronionego stanowiska arche-

ologicznego oraz w jego bez”o`rednim sąsiedz-

twie, wszelkie zamierzenia inwestycyjne wyma-

ga–ą przeprowadzenia ratowniczych badaL arche-

ologicznych. 

RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych 

§ 9. Na obszarze opracowania nie wystę”u–ą 

tereny wymaga–ące ustaleL w zakresie przestrzeni 

publicznych. 
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RozdziaJ 6 

Ustalenia szczegóJowe, zasady zagospodaro-

wania terenów ”oJowonych w obszarze objętym 

planem 

§ 10.1. Dla terenu wydzielonego na rysunku 

planu liniami rozgranicza–ącymi i oznaczonego 

symbolem: 1WS, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

- tereny wód powierzchniowych sztucznego 

zbiornika retencyjnego ｦ ochrona przeciwpowo-

dziowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) utrzymanie ”rze”Jywów minimalnych poni-

we– zbiornika, 

b) zapewnienie wody do uprawiania weglugi na 

Odrze, 

c) tereny siedlisk i werowis— ”ta—ów, 
d) eksploatacja kruszywa naturalnego wydo-

bywanego z czaszy zbiornika, w granicach istnie-

–ącego obszaru górniczego GJębinów-Zbiornik, 

e) wykorzystanie energetyczne s”iętrzone– 
wody, 

f) rekreacja. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady wykorzysta-

nia terenu: 

- prowadzenie monitoringu wód Zbiornika Ny-

skiego w celu ustalenia w”Jywu wydobywania 

kruszywa naturalnego i jego wstę”ne– ”rzerób—i, 
w zakresie zgodnym z uzyskanymi decyzjami. 

3. Zasadniczo nie przewiduje się obniwania pię-
trzenia wody w Zbiorniku Nyskim w celu zdej-

mowania nad—Jadu i dostosowywania ”iętrzeL do 

dziaJalno`ci związane– z e—s”loatac–ą kruszywa ｦ 

ze względu na skomplikowany u—Jad zalewno`ci 
bez”ieczeLstwa zapory zbiornika oraz bezpie-

czeLstwa wycia biologicznego w obrębie zbiornika 

od wyso—o`ci ”iętrzenia wody i dynamiki zmian 

tego ”iętrzenia, w ”owiązaniu z sytuac–ą mete-

orologiczną i hydrologicznąŁ Ograniczone mowli-
wo`ci regulowania poziomu wody w zbiorniku  

w związ—u z ”rowadzoną na nim dziaJalno`cią 

górniczą winny być ustalone w decyzji ｦ pozwo-

leniu wodnoprawnym. 

 

§ 11.1. Dla terenu wydzielonego na rysunku 

planu liniami rozgranicza–ącymi i oznaczonego 

symbolem: 1WS/PE, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

- tereny wód powierzchniowych sztucznego 

zbiornika retencyjnego ｦ ochrona przeciwpowo-

dziowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) tereny eksploatacji zJowa kruszywa natural-

nego wydobywanego spod wody, 

b) utrzymanie ”rze”Jywów minimalnych poni-

we– zbiornika, 

c) zapewnienie wody do uprawiania weglugi na 

Odrze, 

d) tereny siedlisk i werowis— ”ta—ów, 
e) wykorzystanie energetyczne s”iętrzone– wody, 

f) rekreacja. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady korzystania  

z terenu: 

1) linie rozgranicza–ące tereny przeznaczone 

pod e—s”loatac–ę zJowa kruszywa naturalnego  

w granicach udokumentowanego zJowa kruszywa 

naturalnego, stanowią równocze`nie granicę ob-

szaru górniczego ｭGJębinów-Zbiornik IIｬ; 
2) obszar górniczy ｭGJębinów-Zbiornik IIｬ prze-

widywany do eksploatacji zJowa metodą odkryw-

—ową spod wody, znajduje się w granicach udo-

kumentowanego zJowa kruszywa naturalnego; 

3) zasięg szkodliwego oddziaJywania eksploata-

cji zJowa nie mowe ”rze—roczyć granicy projektowa-

nego terenu górniczego ｭGJębinów-Zbiornik IIｬ; 
4) e—s”loatac–ę górniczą ”rowadzić na podsta-

wie planu ruchu, decyzji wodnoprawnej, koncesji  

i innych wymaganych do—umentów, s”orządzo-

nych zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami w za-

kresie prawa geologicznego i górniczego, ochrony 

przyrody, ochrony `rodowis—a, prawa wodnego; 

5) ”rowadzić wstę”ną ”rzerób—ę surowca po-

zyskanego ze zJowa z mowliwo`cią deponowania 

zbędnego materiaJu mineralnego w czaszy Zbior-

nika Nyskiego; 

6) transport wyrobów gotowych na zewnątrz 
za—Jadu ”rowadzić z wykorzystaniem istnie–ących 

dróg publicznych, zna–du–ących się poza granicą 

terenu opracowania planu; 

7) s”osób —sztaJtowania wyrobiska oraz tech-

nologia górnicza winny za”ewnić maksymalne 

wykorzystanie zasobów obszaru górniczego przy 

jednoczesnym respektowaniu zasad ochrony `ro-

dowiska przyrodniczego. 

 

§ 12.1. Dla terenów wydzielonych na rysunku 

planu liniami rozgranicza–ącymi i oznaczonych 

symbolami: 1WS/Wp, 2WS/Wp, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

- tereny wód powierzchniowych sztucznego 

zbiornika retencyjnego - ochrona przeciwpowo-

dziowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) tereny siedlisk i werowis— ”ta—ów, 
b) utrzymanie ”rze”Jywów minimalnych poni-

we– zbiornika, 

c) zapewnienie wody do uprawiania weglugi na 

Odrze, 

d) wykorzystanie energetyczne s”iętrzone– 
wody, 

e) rekreacja. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady wykorzysta-

nia terenu: 

1) wyJączenie z eksploatacji górnicze– czę`ci 
obszaru górniczego, ”oJowonego wzdJuw jego za-

chodniej i ”oJudniowo-zachodniej granicy w czę`ci 
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Zbiornika Nyskiego o rzędne– dna 193 ｦ 194 m 

n.p.m. i ”owywe–, oznaczonego na rysunku planu 

symbolami: 1WS/Wp i 2WS/Wp; 

2) wykonanie przekopu o szero—o`ci 25,0 m, 

w miejscu ”rzewęwenia obszaru wyJączonego  

z eksploatacji. Powywsze ma celu utrzymanie 

wodnej trasy transportu urobku barkami do pod-

wodnego zasobnika surowca zlokalizowanego 

przy za—Jadzie ”rzeróbczym zna–du–ącym się poza 

granicami opracowywanego planu. 

 

RozdziaJ 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym tere-

nów górniczych, a takwe narawonych na niebez-

”ieczeLstwo powodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnych 

§ 13.1. Teren opracowania znajduje się w ob-

szarze specjalnej ochrony ”ta—ów Natura 2000 

ｭźbiorni— Nys—iｬ PLB 160002.PLB 160002. 

2. Teren opracowania znajduje się w otmu-

chowsko ｦ nyskim obszarze chronionego krajo-

brazu. 

3. Obszar ob–ęty planem zlokalizowany jest  

w zasięgu GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP 338 ｦ Subzbiornik Pacz—ów Niemodlin). 

4. Teren ob–ęty planem znajduje się w obsza-

rze strefy ochrony ”o`rednie– u–ęcia wody dla 

miasta WrocJawiaŁ 
5. Zbiornik Nyski w granicach, —tórego znajdu-

je się teren opracowania jest budowlą hydrotech-

niczną ”rzeciw”owodziową narawoną na wystę-
powanie niebez”ieczeLstwa powodzi. 

6. Granica terenu opracowania obejmuje ob-

szar i teren górniczy, przewidziany do eksploatacji 

udokumentowanego zJowa kruszywa naturalnego. 

 

RozdziaJ 8 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i podzia-

Ju nieruchomo`ci objętych planem miejscowym 

§ 14. Nie wyznacza się terenów wymagają-
cych przeprowadzania scaleL i ”odziaJu nieru-

chomo`ci w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomo`ciamiŁ 
 

RozdziaJ 9 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 15. Nie wyznacza się terenów wymagają-
cych szczególnych warun—ów zagospodarowania. 

Granica terenu opracowania znajduje się na tere-

nie wód powierzchniowych sztucznego zbiornika 

przeciwpowodziowego, w —tórym obowiązu–e 

zakaz zabudowy. 

RozdziaJ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 16.1. Na obszarze opracowania nie wystę-
”u–ą tereny wymaga–ące ustaleL w zakresie sys-

temów komunikacji. 

2. Na terenie ob–ętym planem nie ustala się 

zasad obsJugi w zakresie infrastruktury technicz-

nej ｦ inwestycja nie wymaga ”odJączenia do sie-

ci. 

 

RozdziaJ 11 

S”osób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenów 

§ 17.1. Dopuszcza się tymczasowe lokalizo-

wanie nad—Jadowych mas ziemnych i skalnych. 

2. S”osób ”ostę”owania z masami ziemnymi  

i skalnymi nalewy zagos”odarować zgodnie  

z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 8 pkt 2. 

 

RozdziaJ 12 

Stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

§ 18. Dla uchwalanego ninie–szą uchwaJą miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla projektowanego terenu górniczego ｭGJębinów-

Zbiornik IIｬ zna–du–ącego się w granicach Zbiornika 

Nyskiego w czę`ci nalewące– do gminy Nysa, na 

gruntach Skarbu PaLstwa, nie ustala się stawek 

procentowych, na podstawie —tórych ustala się 

o”Jatę, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

RozdziaJ 13 

Przepisy koLcowe 

§ 19. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 20. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Opolskiego i wchodzi 

w wycie po u”Jywie 30 dni od jego ogJoszeniaŁ 
 

 Przewodniczący Rady  

Feliks Kamienik 
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UCHWAIA NR XVI/248/11 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 20 ”audzierni—a 2011 r. 

  
w sprawie wykonania i umieszczenia tablicy u”amiętniającej 90. rocznicę III Powstania _ląskiegoŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 

146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 

777, Nr 149, poz. 887) - Rada Miasta Opola po-

stanawia:  

 

§ 1. Rada Miasta Opola wyrawa zgodę Mar-

szaJ—owi Wo–ewództwa Opolskiego na umiesz-

czenie tablicy u”amiętnia–ące– 90. rocznicę  

III Powstania _ląs—iego na istnie–ącym postumen-

cie przed pomnikiem ｭBo–owni—om o Pols—o`ć 

_ląs—a O”ols—iegoｬ przy Placu Wolno`ci, o nastę-
”u–ące– tre`ci:  

1921 

KADETOM POLśGIYM W III POWSTANIU 

_LĄSKIśM 1921 r. KADET CHODKIEWICZ KA-

ROL ODZNACZONY KRźYvśM VIRTUTI - MILI-

TARI POLśGI POD GOGOLINEM DNIA 21 MAJA  

1921 ROKU KADET ZAKRZEWSKI ZYGMUNT 

CIĘvKO RANNY POD GOGOLINEM DNIA 21 MA-

JA 1921 r. źMARI W NIEWOLI NIEMIECKIEJ 

KADET TOCźYIOWSKI ZYGMUNT CIĘvKO RAN-

NY POD GOGOLINEM DNIA 21 MAJA 1921 r. 

źMARI W NIEWOLI NIEMIECKIEJ KADET CZE-

KALIKSKI HENRYK POLśGI POD źĘBOWICAMI 
DNIA 10 CZERWCA 1921 ROKU KADET ZA-

SźCźYKSKI ZBIGNIEW POLśGI POD źĘBOWI-

CAMI DNIA 13 CZERWCA 1921 r. KADET 

PSźCźÓIKOWSKI ZBIGNIEW POLśGI POD ZĘ-
BOWICAMI DNIA 10 CZERWCA 1921 r. KADET 

KUCźYKSKI ZYGMUNT CIĘvKO RANNY źMARI 

W NIEWOLI NIEMIECKIEJ WSZYSCY ODZNACZENI 

_LĄSKĄ WSTĘGĄ WALśCźNO_CI 1 KLASY.  

ｭW 90. ROCźNICĘ III POWSTANIA _LĄSKIE-

GO MIśSźKAKCY OPOLA I WOJśWÓŚźTWA 

OPOLSKIEGO OŚŚAJĄ HOIŚ WSZYSTKIM 

WALCźĄCYM O NIśPOŚLśGIO_Ć POLSKIｬ 

- zgodnie z zaJączonym projektem. 

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie po u”Jywie  

14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Wo–ewództwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Roman Ciasnocha 

  


