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UCHWAIA NR IX/112/11 

 RADY MIASTA KĘŚźIśRźŹN-KOtLś 

 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

  
w sprawie ustalenia wysoko`ci opJaty za wpis do rejestru wJobków i klubów dziecięcychŁ  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o 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 i Nr 116, poz. 

1203; 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. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.  

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 

i Nr 106, poz. 675) oraz art. 33 ust. 2 ustawy  

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wie-

ku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) Rada 

Miasta Kędzierzyn-K“ule uchwala, co nastę”uje:  

§ 1. Ustala się “”Jatę za wpis do rejestru wJ“b-

ków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-K“ule, w wysoko-

`ci 50,- zJŁ 
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Prezy-

dentowi Miasta Kędzierzyn-K“uleŁ 
 

§ 3. UchwaJa podlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa Opolskiego i wchodzi 

w wycie po u”Jywie 14 dni od opublikowania. 

 

 Przew“dnicząca  

Rady Miasta Kędzierzyn-K“ule  

Elwbieta Czeczot 
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UCHWAIA NR VIII/127/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Go`winowice 

 dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami WaJbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o 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, 

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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 

oraz art. 20 ust. 1 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, 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) 

po stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium 

uwarunk“waL i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nysa, Rada Miejska w Ny-

sie uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa 

w “brębach wsi Radzikowice i G“`win“wice dla 
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rejonu przewidzianego do “bjęcia granicami WaJ-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego na obszarze Gminy Nysa w “brębach 

wsi Radzikowice i G“`win“wice dla rejonu prze-

widzianego do “bjęcia granicami WaJbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej skJada się z: 

1) tekstu miejscowego planu zawartego w ni-

niejszej uchwale; 

2) rysunku miejscowego planu w skali 

1:2000, stan“wiąceg“ zaJącznik nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, stan“wiąceg“ 

zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
4) r“zstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stan“wiąceg“ zaJącznik 

nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

ŚźIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

§ 3. Przedmiotem ustaleL planu są warunki za-

budowy i zagospodarowania terenu “bejmujące: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o równym przeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu prze-

strzennego oraz parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej; 

5) zasady ochrony `r“d“wiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub “biektów ”“dlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie “drębnych ”rze”isów; 
7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
8) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwytk“wania terenów; 
9) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

10) stawki procentowe stan“wiące ”“dstawę 

do “kre`lania “”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy. 

 

§ 4.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku planu są “b“wiązującymi ustaleniami pla-

nu: 

1) granica terenu “bjęteg“ planem, jako grani-

ca “b“wiązywania ustaleL planu; 

2) linie r“zgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole “kre`lające zasadniczą funkcję te-

renówŁ 
2. P“z“staJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 5. Ilekr“ć w przepisach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o: 

1) planie ｦ nalewy przez to r“zumieć ustalenia 

d“tyczące obszaru “kre`l“neg“ w § 1 niniejszej 

uchwaJy; 
2) rysunku planu ｦ nalewy przez to r“zumieć 

rysunek planu w skali 1:2000, na mapie sytu-

acyjno - wys“k“`ci“wej wraz z granicami wJada-

nia gruntami, stan“wiący zaJącznik do niniejszej 

uchwaJy; 
3) przepisach szczególnych ｦ nalewy przez to 

r“zumieć aktualne w momencie realizacji niniej-

szej uchwaJy przepisy ustaw wraz z aktami wy-

konawczymi, normy branw“we oraz ograniczenia 

w dysponowaniu terenem wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie ｦ nalewy przez to r“zumieć obszar  

o “kre`l“nej funkcji d“minującej, ograniczony 

liniami r“zgraniczającymi, oznaczony symbolem 

uwytk“wania; 
5) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy 

przez to r“zumieć takie przeznaczenie, które po-

winno ”rzewawać na danym terenie wydzielonym 

liniami r“zgraniczającymi, t“wsame z funkcją do-

minującą; 
6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy 

przez to r“zumieć rodzaje przeznaczenia inne niw 
podstawowe, które uzu”eJniają lub wzb“gacają 

przeznaczenie podstawowe, t“wsame z funkcją 

d“”uszczalną; 
7) usJugach ｦ nalewy przez to r“zumieć usJugi 

handlu (detalicznego i hurtowego), usJug kultury, 

niepubliczne usJugi zdrowia i opieki s”“Jecznej, 
usJug gastronomii, usJug Jączn“`ci i telekomuni-

kacji, usJug rzemi“sJa usJug“weg“, biura, banki, 

usJug kultury sakralnej oraz inne usJugi na zasa-

dzie analogii do funkcji wymienionych ”“wywej 
lub analogicznym stopniu uciąwliw“`ci wraz  

z urządzeniami infrastruktury technicznej potrzeb-

nymi do “bsJugi w/w “biektów usJug oraz usJug 

rzemi“sJa, zaliczonych zgodnie z przepisami 

szczególnymi do ”rzedsięwzięć m“gących poten-

cjalnie znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“; 
8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｦ na-

lewy przez to r“zumieć linię “kre`lającą minimalną 

“dlegJ“`ć, w jakiej m“gą znajd“wać się budynki 

od linii r“zgraniczającej tereny; 

9) maksymalnej wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy 

przez to r“zumieć “dlegJ“`ć ”“między najwywej 
”“J“w“nym elementem dachu, a `rednim pozio-

mem terenu; 

10) obiektach i urządzeniach towarzyszących 

ｦ nalewy przez to r“zumieć obiekty technicznego 

wy”“sawenia, dojazdy i d“j`cia, parkingi, garawe, 
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budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, maJą 

architekturę, oczka wodne o charakterze rekre-

acyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia peJ-
niące sJuwebną r“lę wobec funkcji “kre`l“nych  

w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczal-

nym; 

11) wskauniku intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy przez to r“zumieć stosunek powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku w zewnętrznym 

obrysie `cian do powierzchni terenu. 

 

ŚźIAI II 

USTALENIA SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 

parametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 6.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1Zc o podstawowym przezna-

czeniu dla cmentarza ustala się nastę”ujące wa-

runki jego zagospodarowania: 

1) nakazuje się utrzymanie istniejąceg“ cmen-

tarza oraz dopuszcza się jego ”“większenie tere-

nowe w kierunku zachodnim zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) zakazuje się lokalizowania zabud“waL 

mieszkalnych, zakJadów ”r“dukujących artykuJy 

wywn“`ci, zakJadów wywienia zbiorowego bądu 
zakJadów ”rzech“wujących artykuJy wywn“`ci 
oraz studzien, uródeJ i strumieni, sJuwących do 

czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych 

w “dlegJ“`ci min. 50 m od cmentarza; 

3) nakazuje się od strony drogi KDG parking 

na samochody osobowe z min. 10 miejscami 

postojowymi o nawierzchni utwardzonej prze-

”uszczającej wody opadowe i um“wliwiające po-

rost trawy; 

4) dopuszcza się obiekty maJej architektury, 

szczególnie sakralnej; 

5) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni 

wysokiej, `redni“wys“kiej oraz niskiej, zaleca się 

zieleL zim“ziel“ną; 
6) dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzy-

szące funkcji podstawowej terenu oraz obiekty  

i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2RP,Zi ustala się przeznaczenie pod-

stawowe ｦ tereny rolne z zielenią iz“lacyjną od 

cmentarza i ustala się nastę”ujące warunki jego 

zagospodarowania: 

1) nakazuje się utrzymanie istniejąceg“ zago-

spodarowania polno-Jąk“weg“ (uwytki rolne) do 

czasu zagospodarowania terenu zielenią iz“lacyjną; 
2) nakazuje się wyksztaJcenie zieleni izolacyj-

nej w formie zieleni wysokiej oraz `redni“ i nisko-

piennej z nasadzeniami min. 50% gatunków zi-

mozielonych; 

3) dopuszcza się utrzymanie i ”rzebud“wę ist-

niejących dróg transportu rolnego oraz bud“wę 

nowych dróg; 
4) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych 

”asów wiatrochronnych; 

5) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokaliza-

cję punktowych “biektów infrastruktury tech-

nicznej nie zmieniających zasadniczego przezna-

czenia terenu; 

6) zakazuje się lokalizacji budowli i urządzeL 

elektrowni wiatrowych. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3MN o podstawowym przeznaczeniu 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usta-

la się nastę”ujące zasady, parametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 40%; 

3) nakazuje się wskaunik intensywn“`ci zabu-

dowy 0,15÷0,35; 
4) nakazuje się dopuszczalne poziomy haJasu 

zewnętrzneg“ ”rzyjąć zgodnie z “b“wiązującymi 
przepisami szczególnymi, na terenie MN jak dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) dla istniejącej zabudowy mieszkalnej jedno-

rodzinnej: 

a) utrzymuje się istniejącą zabud“wę, obiekty 

budowlane m“gą ”“dlegać zmianie sposobu uwyt-

kowania, przebudowie, rozbudowie itp. z zacho-

waniem zasadniczych wys“k“`ci kalenicy, oka-

”ów, uksztaJt“wania dachów gJównych, 
b) parametry wys“k“`ci“we istniejącej zabu-

dowy m“gą ulegać ograniczonym zmianom  

w zakresie ±5%, 
c) dopuszcza się term“ren“wację “biektów, 
d) nakazuje się przy przebudowie “biektów 

istniejących z dachem dwuspadowym ”“kryć 

dachówką lub materiaJami dachówk“”“d“bnymi 
w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym, 

e) dopuszcza się l“kalizację budynków gara-

w“wych, dla których nakazuje się wys“k“`ć nie 

wywszą niw 4,5 m; wystrój architektoniczny na-

wiązujący do budynku gJówneg“, 
f) dopuszcza się ”Jaskie zadaszenie w budyn-

kach i wiatach garaw“wych, 
g) dopuszcza się l“kalizację wiat na samocho-

dy osobowe o wys“k“`ci nie wywszej niw 4,5 m 

przy dachach o spadkach budynku gJówneg“ lub 

3,0 m przy dachach ”Jaskich, 
h) zakazuje się lokalizacji “biektów budowla-

nych tymczasowych, 

i) dopuszcza się obiekty budowlane i urządze-

nia t“warzyszące z zakresu funkcji uzu”eJniają-
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cych (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, in-

frastruktury technicznej), 

j) nakazuje się funkcje gospodarcze realiz“wać 

w budynkach gospodarczych, 

k) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc po-

stojowych sam“ch“dów osobowych na terenie 

dziaJki (w tym miejsca garaw“we); 
6) dla nowej zabudowy mieszkalnej jednoro-

dzinnej: 

a) nakazuje się wys“k“`ć zabudowy nie prze-

kraczającą: 5,0 m do okapu dachu i 9,0 m do 

kalenicy; liczbę kondygnacji nadziemnych ｦ do 2 

(w tym co najmniej jedna w poddaszu uwytko-

wym), 

b) zasadniczy dach budynków mieszkalnych 

(gJównych) dwu lub wielospadowy, o jednako-

wym nachyleniu ”“Jaci w granicach 30°÷45°; 
kryty dachówką lub materiaJami dachówk“”o-

dobnymi w kolorze czerwonym, szarym lub czar-

nym, 

c) nakazuje się elewacje `cian tynkowane  

(z dopuszczeniem elementów z klinkieru, drewna, 

kamienia), 

d) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc po-

stojowych sam“ch“dów osobowych na terenie 

dziaJki (w tym miejsca garaw“we), 
e) zakazuje się lokalizacji “biektów budowla-

nych tymczasowych, 

f) dopuszcza się w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej l“kalizację budynków garaw“wych, 
dla których nakazuje się wys“k“`ć nie wywszą niw 
4,5 m; 1 k“ndygnację nadziemną; wystrój archi-

tektoniczny nawiązujący do budynku gJówneg“  

(z dopuszczeniem zadaszeL ”Jaskich), 
g) dopuszcza się wiaty na samochody osobo-

we o wys“k“`ci nie wywszej niw 4,5 m przy da-

chach o spadkach budynku gJówneg“ lub 3,0 m 

przy dachach ”Jaskich, 
h) dopuszcza się obiekty budowlane i urządze-

nia t“warzyszące z zakresu funkcji uzu”eJniają-
cych (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, in-

frastruktury technicznej). 

4. Dla terenów oznaczonych symbolami 4P/EE/; 

5P/EE/; 7P/EE/; 8P/EE/ ustala się przeznaczenie 

podstawowe ｦ zabudowa ”rzemysJ“wa, skJado-

wa i magazynowa. Ustala się nastę”ujące warun-

ki ich zabudowy i zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 10%; 

3) nakazuje się wskaunik intensywn“`ci zabu-

dowy 0,5÷1,5; 
4) dla nowo projektowanej zabudowy: 

a) dla budynków produkcyjno - warsztatowo ｦ 

magazynowych nakazuje się max. wys“k“`ć za-

budowy nie ”rzekraczającą 15 m do okapu da-

chu; zasadnicze dachy budynków ”Jaskie o na-

chyleniu do 10° lub Ju”in“we, 

b) dla budynków administracyjno ｦ socjalnych 

nakazuje się max wys“k“`ć zabudowy nie prze-

kraczającą 8,0 m do okapu dachu i 11,0 m do 

kalenicy; zasadnicze dachy budynków ”Jaskie, 
”“chyJe lub strome, symetryczne o nachyleniu 

250 ｦ 450, 

c) dopuszcza się stosowanie kombinacji da-

chów ”Jaskich, ”“chyJych i Ju”in“wych, 
d) dopuszcza się wyk“Lczenia elewacyjne  

z uwyciem materiaJów (i ich kombinacji) takich jak 

np. szkJ“, metal, ceramika, kamieL; 
5) dla istniejących “biektów na terenie 4P/EE/ 

ustala się nastę”ujące warunki zabudowy: 

a) nakazuje się utrzymania wys“k“`ci zabu-

dowy istniejącej, 
b) dopuszcza się r“zbud“wę, ”rzebud“wę lub 

term“m“dernizację w dostosowaniu do linii zabu-

dowy “kre`l“nej na rysunku planu; dopuszcza się 

wyburzenie istniejących “biektów, 
c) dopuszcza się realizację nowych “biektów 

w nawiązaniu do istniejących budynków; 
6) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-

wych w ramach utwardzonego parkingu wg 

wskaunika min. 1 miejsce parkingowe na 3 pra-

c“wników; 
7) nakazuje się na terenach przez które prze-

biega gaz“ciąg uwzględnienie wg rysunku planu 

strefy z ograniczeniem zabudowy od gaz“ciągu 

przy lokalizacji “biektów kubaturowych; dopusz-

cza się w strefie m“wliw“`ć lokalizacji ”arkingów  

i ”laców postojowych; 

8) zakazuje się zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu w pasie terenu wzdJuw istniejąceg“ gazo-

ciągu; 
9) dopuszcza się k“rektę szer“k“`ci pasa tere-

nu wzdJuw gaz“ciągu “kre`l“neg“ w pkt 8 w do-

stosowaniu do aktualnych warunków technicz-

nych, norm branw“wych po wcze`niejszym wy-

konaniu badaL stanu technicznego gaz“ciągu lub 

likwidacji tego pasa w przypadku zmiany przebie-

gu trasy gaz“ciągu; 
10) s”eJniając warunki “kre`l“ne w pkt 9 ustala 

się nieprzekraczalne linie zabudowy w “dlegJ“`ci 
15,0 m od linii r“zgraniczającej drogi klasy KDL; 

11) nakazuje się uzbrojenie w sieć: elektro-

energetyczną, w“d“ciąg“wą, telekomunikacyjną, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej; 

12) dopuszcza się wydzielenie terenów pod 

l“kalizację stacji transformatorowych elektroener-

getycznych “bsJugujących ”“szczególne tereny; 

13) dopuszcza się punktowe obiekty wysokie 

(maszty reklamowe, urządzenia technologiczne, 

kominy) o wys“k“`ci wynikającej z potrzeb tech-

nologii inwestycji; 

14) dopuszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJek 

“bsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o szero-

k“`ci w liniach r“zgraniczających min. 10,0 m  
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i szer“k“`ci jezdni min. 6,0 m, s”eJniającymi 
wymogi dróg ”“war“wychŁ 

5. Dla terenów oznaczonych symbolami 

9P,U/EE/; 10P,U/EE/G ustala się przeznaczenie 

podstawowe ｦ zabudowa ”rzemysJ“wa, skJado-

wa i magazynowa i przeznaczenie dopuszczalne ｦ 

zabudowa usJug“waŁ Ustala się nastę”ujące wa-

runki ich zabudowy i zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 10%; 

3) nakazuje się wskaunik intensywn“`ci zabu-

dowy 0,5÷1,5; 
4) dla nowej zabudowy: 

a) nakazuje się dach ”Jaski o nachyleniu do 15°, 
b) nakazuje się max wys“k“`ć nieprzekracza-

jącą 12,0 m do okapu dachu; liczba kondygnacji 

nadziemnych ｦ do 3, 

c) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingo-

wych, w ramach utwardzonego parkingu, wg 

wskaunika min. 1 miejsce na 15 m2 powierzchni 

usJug, 
d) dopuszcza się wyk“Lczenia elewacyjne  

z uwyciem materiaJów (i ich kombinacji) takich jak 

np. szkJ“, metal, ceramika, kamieL; 
5) nakazuje się na terenach przez które prze-

biega gaz“ciąg uwzględnienie wg rysunku planu 

strefy z ograniczeniem zabudowy od gaz“ciągu 

przy lokalizacji “biektów kubaturowych; dopusz-

cza się w strefie m“wliw“`ć lokalizacji ”arkingów  

i ”laców postojowych; 

6) zakazuje się zabudowy zgodnie z rysunkiem 

planu w pasie terenu wzdJuw istniejąceg“ gazo-

ciągu; 
7) dopuszcza się k“rektę szer“k“`ci pasa tere-

nu wzdJuw gaz“ciągu “kre`l“neg“ w pkt 6 w do-

stosowaniu do aktualnych warunków technicz-

nych, norm branw“wych po wcze`niejszym wy-

konaniu badaL stanu technicznego gaz“ciągu lub 

likwidacji tego pasa w przypadku zmiany przebie-

gu trasy gaz“ciągu; 
8) s”eJniając warunki “kre`l“ne w pkt 7 ustala 

się nieprzekraczalne linie zabudowy w “dlegJ“`ci 
15,0 m od linii r“zgraniczającej drogi klasy KDL; 

9) na terenie 10P,U/EE/G od strony terenów 

kolejowych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KK nakazuje się pozostawienie pasa wol-

nego od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu 

um“wliwiając alternatywny przebieg zmodernizo-

wanego gaz“ciągu; 
10) nakazuje się wprowadzenie zieleni `redniej 

i wysokiej wydzielającej place od przestrzeni ulic; 

11) nakazuje się uzbrojenie w sieć: elektro-

energetyczną, w“d“ciąg“wą, telek“munikacyjną, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej; 

12) dopuszcza się l“kalizację “biektów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej terenu; 

“biektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

13) dopuszcza się l“kalizację bocznicy kolejo-

wą na terenach bez”“`redni“ ”rzylegJych do ist-

niejących terenów kolejowych; 

14) dopuszcza się na terenie 10P,U/EE/G loka-

lizację stacji redukcyjno-pomiarowych gazu; 

15) dopuszcza się wydzielenie terenów pod 

l“kalizację stacji transformatorowych elektroener-

getycznych “bsJugujących ”“szczególne tereny; 

16) dopuszcza się wyburzenie “biektów bu-

dowlanych o zJym stanie technicznym; 

17) dla terenu 10P,U/EE/G dopuszcza się ko-

rektę przebiegu granicy z dr“gą ”“wiat“wą  

nr 1663 O oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem KDG; 

18) dopuszcza się punktowe obiekty wysokie 

(maszty reklamowe, urządzenia technologiczne, 

kominy) o wys“k“`ci wynikającej z potrzeb tech-

nologii inwestycji; 

19) dopuszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJek 

“bsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o szero-

k“`ci w liniach r“zgraniczających min. 10,0 m  

i szer“k“`ci jezdni min. 6,0 m, s”eJniającymi 
wymogi dróg ”“war“wychŁ 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 11EE ustala się przeznaczenie podsta-

wowe ｦ tereny infrastruktury technicznej elektro-

energetycznej i ustala się nastę”ujące warunki 

jego zagospodarowania: 

1) zakazuje się zmiany sposobu uwytk“wania; 
2) nakazuje się wys“k“`ć budynków, obiek-

tów budowlanych i urządzeL nie ”rzekraczającą  

6,0 m; 

3) nie ustala się powierzchni biologicznie 

czynnej; 

4) dopuszcza się bud“wę oraz ”rzebud“wę  

i r“zbud“wę istniejących “biektów i urządzeL 

elektroenergetycznych; 

5) w“kóJ stacji transformatorowych 15/04kV 

ustala się strefę techniczną o szer“k“`ci 1,5 m. 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 6R; 12R ustala się przeznaczenie pod-

stawowe ｦ tereny rolne i ustala się nastę”ujące 

warunki jego zagospodarowania: 

1) nakazuje się utrzymanie istniejąceg“ zago-

spodarowania polno-Jąk“weg“ (uwytki rolne); 

2) nakazuje się utrzymanie istniejących dróg 

transportu rolnego; istniejących cieków wodnych; 

utrzymanie istniejących terenów zieleni w formie 

remiz `ród”“lnych, ”asów wiatrochronnych i zie-

leni ”“rastającej brzegi cieków wodnych; dopusz-

cza się przeznaczenie istniejących nieuwytków do 

rekultywacji w kierunku le`nym; 
3) dopuszcza się ”rzebud“wę istniejących dróg 

transportu rolnego oraz bud“wę nowych dróg; 
4) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych 

”asów wiatrochronnych; 
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5) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokaliza-

cję punktowych “biektów infrastruktury tech-

nicznej nie zmieniających zasadniczego przezna-

czenia terenu. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków 

§ 7.1. Ochronie ”“dlegają stanowiska arche-

ologiczne oznaczone na rysunku planu: 

1) ｫG“`win“wice stan. 3ｬ oznaczone na ry-

sunku planu; 

2) ｫG“`win“wice stan. 4ｬ oznaczone na ry-

sunku planu; 

3) ｫRadzik“wice stan. 16ｬ oznaczone na ry-

sunku planu; 

3) ｫRadzik“wice stan. 29ｬ oznaczone na ry-

sunku planu; 

3) ｫRadzik“wice stan. 40ｬ oznaczone na ry-

sunku planu; 

4) ｫRadzik“wice stan. 44ｬ oznaczone na ry-

sunku planu; 

5) ｫRadzik“wice stan. 45ｬ oznaczone na ry-

sunku planu. 

2. Prace ziemne w zabytku archeologicznym  

i jego otoczeniu nalewy ”r“wadzić pod nadzorem 

archeologicznym, a po odkryciu nawarstwieL 

kulturowych ”rze”r“wadzić badania ratownicze; 

przed ww. nalewy uzyskać pozwolenia konserwa-

torskie na prace w zabytku. 

3. Odkrycie ”rzedmi“tów przypuszczalnie za-

bytkowych w trakcie prowadzenia r“bót budow-

lanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania r“bót m“gących uszk“dzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwJ“czneg“ powiadomienia Opolskiego 

W“jewódzkieg“ Konserwatora źabytków lub Bur-

mistrza Nysy. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dot. zasad ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 8. Ustala się nastę”ujące zasady: 

1) nakazuje się ograniczenie uciąwliw“`ci za-

kJadów produkcyjnych i usJug“wych do granic 

“kre`l“nych tytuJem prawnym wJa`ciciela; 
2) nakazuje się stosowanie do celów grzew-

czych i bytowych wysokosprawnych urządzeL 

grzewczych; 

3) nakazuje się odprowadzenie `cieków byto-

wych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitar-

nej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 

przy czym z dróg i utwardzonych ”arkingów po 

ich uprzednim podczyszczeniu; 

4) dopuszcza się odprowadzenie wód opado-

wych z dachów bez”“`redni“ do gruntu; 

5) w r“związaniu czasowym dla kanalizacji sa-

nitarnej, dopuszcza się stosowanie zbi“rników 

bez“d”Jyw“wych o gwarantowanej szczeln“`ci ｦ 

na nieczyst“`ci ”Jynne, wyJącznie do czasu reali-

zacji k“lekt“rów `ciek“wych i uruchomienia prze-

pompowni `cieków; 
6) nakazuje się prowadzenie gospodarki `cie-

kami ”rzemysJ“wymi zgodnie z “b“wiązującymi 
przepisami, minimalizując ich il“`ć i za”ewniając 

zachowanie norm jak“`ci wód; 
7) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpa-

dami zgodnie z “b“wiązującymi przepisami zakJa-

dając ich minimalizację i odzysk; 

8) nakazuje się dopuszczalne poziomy haJasu 

zewnętrzneg“ ”rzyjąć zgodnie z “b“wiązującymi 
przepisami szczególnymi, na terenach MN jak dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

9) nakazuje się ograniczenie do niezbędneg“ 

minimum prac niwelacyjnych przy realizacji obiek-

tów budowlanych i zagospodarowaniu terenu; 

10) zaleca się pozostawienie na terenach nie 

przewidzianych pod zabud“wę terenów zieleni 

przy nowych nasadzeniach drzew i krzewów 

uwzględniać gatunki rodzime wJa`ciwe dla sie-

dlisk obszaru “bjęteg“ planem. 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dot. 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) 

§ 9.1. Teren “bjęty planem ”“J“w“ny jest  

w granicach GJówneg“ Zbiornika Wód Podziem-

nych Nr 338 ｭSubzbi“rnik Paczków-Niem“dlinｬ  

i podlega ochronie w zakresie wynikającym  

z ustaleL niniejszego planu i z ”rze”isów szcze-

gólnychŁ 
2. Ochronie podlega ”“J“w“ny w granicach 

planu ｫObszar ochrony zas“bów wód powierzch-

niowych Zlewnia Nysy KJ“dzkiej ｬ stan“wiący 

obszar wysokiej ochrony wód powierzchniowych, 

powinien uwzględniać nakazy i zakazy “kre`l“ne 

w przepisach szczególnychŁ 
3. Uwzględnić nalewy ”“J“wenie terenu w ob-

szarze projektowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu ｭWzgórza StrzeliLskieｬŁ 
4. Teren “bjęty planem ”“J“w“ny jest w caJ“`ci 

w strefie ochrony ”“`redniej ujęć i uródeJ wody dla 

miasta Wr“cJawia zatwierdzonej decyzją Urzędu 

W“jewódzkieg“ we Wr“cJawiu nr RLS.gw.I.053/ 

17/74 z 31 marca 1974 r. 

5. W strefie ochronnej “kre`l“nej w ust.4 na-

lewy ”rzestrzegać “b“wiązujących zakazów, na-

kazów i “graniczeL wynikających z ww. decyzji  

i ”rze”isów szczególnychŁ 
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RozdziaJ 5 

Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 10. Ustala się nastę”ujące zasady: 

1) utrzymuje się podstawowy ukJad dróg (ulic) 

publicznych oparty na: 

a) istniejącej drodze powiatowej nr 1663 ｭOｬ, 
w klasie G oznaczonej symbolem KDG; (stano-

wiącej jedn“cze`nie zewnętrzny ukJad komunika-

cyjny wy”r“wadzający ruch z terenu “bjęteg“ 

opracowaniem w kierunku miasta Nysy, projek-

towanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej 46 

oraz w kierunku wsi Radzikowice oraz Jaszów); 
b) istniejącej drodze powiatowej nr 1656 ｭOｬ, 

w klasie Z oznaczonej symbolem KDZ; (stanowią-
cej jedn“cze`nie zewnętrzny ukJad komunikacyjny 

wy”r“wadzający ruch z terenu “bjęteg“ opraco-

waniem w kierunku wsi G“`win“wice oraz wsi 

Radzikowice); 

2) teren “bjęty planem “bsJugiwany będzie 

drogami lokalnymi KDL o szer“k“`ci 20,0 m  

w liniach r“zgraniczających i 7,0 m pasa jezdni, 

drogami KDD o szer“k“`ci 15,0 m w liniach roz-

graniczających i 7,0 m pasa jezdni oraz drogami 

wewnętrznymi KDW o min. szer“k“`ci w liniach 

r“zgraniczających ｦ 10,0 m i min. 6,0 m pasa 

jezdni; ukJad dróg ma charakter postulatywny  

i m“we ulec zmianie w zalewn“`ci od projektu 

zagospodarowania nieruch“m“`ci jednakwe przy 

czym nakazuje się utrzymać lokalizacje wJączeL 

do dróg powiatowych; 

3) parametry dróg “kre`l“nych w pkt 2 po-

winny być zgodne z przepisami szczególnymi 
(warunkami technicznymi dróg); 

4) dopuszcza się za zg“dą źarządcy drogi loka-

lizację w pasach drogowych infrastruktury tech-

nicznej nie związanej z dr“gą jeweli warunki tech-

niczne i wymogi bez”ieczeLstwa na to ”“zwalają; 
5) zakazuje się lokalizacji w pasach drogowych 

infrastruktury technicznej jeweli ww. lokalizacja 

s”“w“d“waJaby zagr“wenie bez”ieczeLstwa ru-

chu drogowego, naruszenie wymagaL wynikają-
cych z ”rze”isów “drębnych lub miaJaby dopro-

wadzić do utraty u”rawnieL z tytuJu gwarancji lub 

ręk“jmi w zakresie budowy, przebudowy lub re-

montu drogi; 

6) tereny rolne “bsJugiwane będą drogami 

transportu rolnego TDG o szer“k“`ciach w liniach 

r“zgraniczających zgodnych z rysunkiem planu, 

które dopuszcza się do utwardzenia; 

7) nakazuje się uzbrojenie w sieć w“d“ciągo-

wą, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gaz“wą, 
elektr“energetyczną, telek“munikacyjną; 

8) dopuszcza się likwidację i ”rzebud“wę ist-

niejących “biektów, sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej oraz realizację nowych “biektów, 
sieci i urządzeL infrastruktury technicznej; 

9) dopuszcza się k“rektę granic strefy z ogra-

niczeniem zabudowy od gaz“ciągu, za zg“dą 

wJa`ciciela gaz“ciągu; 
10) dopuszcza się m“wliw“`ć ”rzeJ“wenia ga-

z“ciągu w granicach planu wzdJuw terenów kole-

jowych lub poza obszar opracowania w uzgod-

nieniu z administratorem sieci; w przypadku prze-

J“wenia gaz“ciągu teren strefy z zakazem zabu-

dowy od gaz“ciągu m“we z“stać przeznaczony 

pod zabud“wę ”rzemysJ“wą zgodnie z ustalenia-

mi planu “b“wiązującymi na danym trenie; 

11) dopuszcza się l“kalizację bocznicy kolejo-

wej; 

12) zakazuje się m“wliw“`ci zabudowy pod li-

niami napowietrznymi 15 kV ｦ w pasie o szero-

k“`ci ok. 16 m (po 8 m od osi linii) ｦ stan“wiący 

pas strefy technicznej; 

13) w przypadku zaistnienia ewentualnych ko-

lizji projektowanych “biektów z urządzeniami 
elektroenergetycznymi, urządzenia te m“gą być 

przebudowane na koszt inicjatora zmian, w opar-

ciu o warunki przebudowy oraz um“wę o przebu-

d“wę, którą zawrze inicjator zmian z źarządcą; 
14) dopuszcza się ”rzebud“wę i r“zbud“wę 

istniejąceg“ zasadniczego ukJadu elektroenerge-

tycznego; nowe i przebudowywane odcinki sieci 

zaleca się realiz“wać w ukJadach podziemnych; 

15) dopuszcza się l“kalizację na terenach obję-
tych planem nowych stacji transformatorowych 

wraz z drogami dojazdowymi przy zachowaniu 

wJa`ciwych warunków technicznych i wym“gów 

prawa energetycznego; 

16) dopuszcza się na obszarze planu inwesty-

cje celu publicznego z zakresu Jączn“`ci publicz-

nej, których lokalizacja “dbywać się będzie na 

warunkach “kre`l“nych w przepisach “drębnych; 
17) dopuszcza się wykorzystanie linii sieci 

elektroenergetycznych i linii sieci telekomunika-

cyjnych dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych  

i internetowych (w tym sieci szerokopasmowej). 

 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dot. zasad i warunków podziaJu nie-

ruchomo`ci 

§ 11. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki: 

1) “dstę”uje się od ustalenia szczegóJ“wych 

zasad i warunków scalania nieruch“m“`ci i ich 

ponownego ”“dziaJu na dziaJki gruntu, ”“niewaw 
w niniejszym planie nie “kre`l“n“ “bszarów (i ich 

granic) ”“dlegających scaleniu i ”“dziaJ“wi przez 

gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nierucho-

m“`ciami oraz ksztaJt“wania przestrzeni publicz-

nych; 

2) ”“dziaJów terenu d“k“nać zgodnie z rysun-

kiem planu; 

3) dopuszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci wg 

zasad “kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych 

ujętych w § 6. 
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RozdziaJ 7 

Ustalenia dot. sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów 

§ 12. Ustala się nastę”ujące warunki: 

1) do czasu realizacji ustaleL miejscowego 

planu, tereny przewidziane do nowego przezna-

czenia m“gą być uwytk“wane w s”“sób dotych-

czasowy; pod warunkiem ich ud“stę”nienia dla 

wykonania dróg publicznych i uzbrojenia w zakre-

sie wynikającym z ustaleL miejscowego planu; 

2) wprowadza się zakaz realizacji “biektów 

kubaturowych k“lidujących z docelowym zago-

spodarowaniem terenu; 

3) zakazuje się budowy “biektów tymczaso-

wych. 

 

RozdziaJ 8 

Ustalenia dot. wymagaL wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 13. Ustala się nastę”ujące zasady i wyma-

gania: 

1) na obszarze zabudowanym, w przestrzeni 

publicznej dróg publicznych na terenach oznaczo-

nych symbolami KDG; KDZ; KDL; KDD dopuszcza 

się po uzgodnieniu z źarządcą drogi umieszczanie 

tablic informacyjnych i reklam (na n“`nikach  

o wys“k“`ci nie ”rzekraczającej 6,0 m) oraz do-

datkowych nasadzeL zieleni; 

2) nakazuje się dostosowanie n“`ników rekla-

mowych umieszczanych na budynkach do wiel-

k“`ci, kolorystyki i wystroju elewacji oraz nie-

”rzesJanianie detalu architektonicznego budynku. 

 

ŚźIAI III 

OPIATŹ OD WZROSTU WARTO_CI NIERU-

CHOMO_CI 

§ 14. Ustala się nastę”ujące stawki procen-

towe stan“wiące ”“dstawę do “kre`lania “”Jaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenu “bjęteg“ planem ustala się stawkę 

w wys“k“`ci 5%. 

 

ŚźIAI IV 

PRZEPISY KOKCOWś 

§ 15. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 16. UchwaJa podlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa Opolskiego i wchodzi 

w wycie po u”Jywie 30 dni od dnia “gJ“szeniaŁ 
 

 Przew“dniczący Rady  

Feliks Kamienik 
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