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UchwaJa Nr XXVI/359/08
Rady Miejskiej Nysy 

z dnia 5 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa 
w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Nysie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 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 
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) w związku z art. 20 ust. 1 oraz art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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), po stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Nysa, postanawia 
się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gmi-
ny Nysa w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Nysie.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa  
w rejonie ulicy Nowowiejskiej 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 za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich ﾙnanso-
wania stanowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy;

4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stanowią-
cego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy.

Czę`ć I
Przepisy ogólne

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie ulicy 
Nowowiejskiej w Nysie wprowadza się zmiany następują-
ce:

1) zmienia się na rysunku planu oznaczenie terenu 
D43aB,S,Kp,UAG,URp,KS,PPn,EE,UHh na D43aP,S,U 
oraz zmienia się ustalenia planu;

2) zmienia się dla tego terenu ustalenia dotyczące 
przeznaczenia, zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-
strzennego oraz parametrów i wskauników ksztaJtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zmienia się zasady ochrony ̀ rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego.

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) zmianę podstawowego przeznaczenia terenu;
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzen-

nego oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu;

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagaL wynikających z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych;
6) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwytkowania terenów;
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
8) stawki procentowe stanowiące podstawę do 

okre`lania opJaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od usta-
lenia szczegóJowych zasad i warunków scalania nierucho-
mo`ci i ich ponownego podziaJu na dziaJki gruntu, poniewaw 
w niniejszym planie nie okre`lono obszarów (i ich granic) 
podlegających scaleniu i podziaJowi przez gminę, zgodnie 
z ustawą o gospodarce nieruchomo`ciami. 

§ 5. Następujące oznaczenia graﾙczne rysunku 
zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako gra-
nica obowiązywania ustaleL zmiany planu;

2) zasadnicze linie rozgraniczające tereny;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbol okre`lający zasadnicze funkcje terenów.
2. PozostaJe oznaczenia graﾙczne mają charakter 

informacyjny lub postulatywny.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaJy jest 
mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodącym 
uwytkowaniu terenu) ｦ nalewy przez to rozumieć przezna-
czenie terenu, które dominuje w ponad 50% na danym 
terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 
przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie w stosunku 
do podstawowego lub przeznaczenie uzupeJniające pod-
stawową funkcję tego terenu wyznaczonego liniami roz-
graniczającymi, nieprzekraczające 50% terenu;

3) powierzchni terenu dziaJki budowlanej biologicznie 
czynnej - nalewy przez to rozumieć grunt rodzimy w obrębie 
dziaJki budowlanej zagospodarowanej zielenią;

4) inkubatorze przedsiębiorczo`ci ｦ nalewy przez to 
rozumieć zorganizowaną formę kompleksu gospodarcze-
go, zorientowanego na wspomaganie nowo powstaJych 
przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do 
potrzeb powierzchni na dziaJalno`ć gospodarczą, obsJugi 
biurowej, usJug wspierających biznes (doradztwo ekono-
miczne, ﾙnansowe, prawne, organizacyjne i techniczne) 
oraz pomocy w pozyskiwaniu ̀ rodków ﾙnansowych.



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 2    - 129 -      poz. 25

Czę`ć II
Ustalenia szczegóJowe

RozdziaJ 1
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony 

i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz parametrów  
i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu

§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem D43bP,S,U 
ustala się przeznaczenie podstawowe ｦ inkubator przed-

siębiorczo`ci, przemysJ, skJady, usJugi. Ustala się nastę-
pujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy 
lub jej likwidację oraz realizację nowej zabudowy; 

3) nakazuje się wysoko`ć zabudowy mierzoną od 
`redniego poziomu terenu do gzymsów, kalenic i innych 
poziomych elementów wieLczących budynki nie prze-
kraczającą 20 m na 75% powierzchni terenu; 

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeL 
punktowych wywszych od zabudowy (maszty reklamo-
we, urządzenia technologiczne, itp.); 

5) dopuszcza się pJaski ksztaJt dachu lub Jupinowy; 
6) inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko podlegają 
postępowaniu w sprawie ocen oddziaJywania na ̀ rodo-
wisko, które winno okre`lić przedsięwzięcia techniczne 
eliminujące lub ograniczające oddziaJywanie na `rodo-
wisko do warto`ci normowych;

7) wyklucza się skJadowanie, na wolnym powie-
trzu lub w niezadaszonych budowlach, substancji i ma-
teriaJów powodujących zanieczyszczenie powietrza, 
gleby i wód podziemnych;

8) dla nowo zabudowywanych terenów, w tym dla 
terenów podlegających wtórnemu podziaJowi, nakazu-
je się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niw 
20% powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,  
a powierzchnię zabudowy max. 80% powierzchni terenu;

9)  w obrębie terenu, w tym terenów podlegają-
cych wtórnemu podziaJowi, przewidzieć ogólnodostęp-
ny parking dla samochodów osobowych pracowników  
i osób korzystających z usJug zakJadu przyjmując wskau-
nik 0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego;

10) realizacja obiektów i urządzeL funkcji uzupeJ-
niających i z zakresu infrastruktury technicznej wg ak-
tualnych warunków technicznych; 

11) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w 
sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć wodo-
ciągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczo-
wej, telekomunikacyjną i gazową;

12) dopuszcza się wtórny podziaJ terenu na tereny 
mniejsze, przy czym dla nowo wydzielonych terenów 
nie mających dostępu do drogi publicznej, nalewy za-
pewnić obsJugę komunikacyjną drogami dojazdowymi 
wewnętrznymi wg warunków technicznych; 

13) nakazuje się wyksztaJcić zieleL izolacyjną  
w formie zieleni wysokiej i niskiej z nasadzeniami w czę-
`ci drzew i krzewów zimozielonych;

14) nakazuje się obsJugę komunikacyjną z ulicy 
Nowowiejskiej; dopuszcza się równiew obsJugę komuni-
kacyjną z ulicy Morcinka. 

RozdziaJ 2
Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony ̀ rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się ograniczenie uciąwliwo`ci zakJa-
dów produkcyjnych i usJugowych do granic okre`lonych 
tytuJem prawnym wJa`ciciela; 

2) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych 
i bytowych wysoko sprawnych urządzeL grzewczych 
albo ciepJo zdalaczynne;

3) nakazuje się odprowadzenie `cieków bytowych  
i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, a wód opado-
wych do kanalizacji deszczowej, przy czym z dróg i utwar-
dzonych parkingów po ich uprzednim podczyszczeniu;

4) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
z dachów bezpo`rednio do gruntu;

5) nakazuje się prowadzenie gospodarki `ciekami 
przemysJowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
minimalizując ich ilo`ć i zapewniając zachowanie norm 
jako`ci wód;

6) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zakJadając ich mi-
nimalizację i odzysk; 

7) nakazuje się ograniczenie do niezbędnego mi-
nimum prac niwelacyjnych przy realizacji obiektów bu-
dowlanych i zagospodarowaniu terenu;

8) zaleca się pozostawienie na terenach nie prze-
widzianych pod zabudowę terenów zieleni, szczególnie 
wysokiej;

9) przy nowych nasadzeniach drzew i krzewów 
uwzględniać gatunki rodzime wJa`ciwe dla siedlisk ob-
szaru objętego planem.

RozdziaJ 3
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków

§ 9. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie za-
bytkowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
i ziemnych wymaga: 

a) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub znisz-
czyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego 
odkrycia,

c) niezwJocznego powiadomienia Opolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Nysy.

RozdziaJ 4
Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych

§ 10. W przestrzeni publicznej dróg publicznych 
dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych i re-
klamowych, dodatkowych nasadzeL zieleni.

RozdziaJ 5
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospo-

darowania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 11. Ochronie podlega poJowony w caJo`ci w gra-
nicach planu, znajdujący się na obszarze Gminy, GJówny 
Zbiornik Wód Podziemnych ｦSubzbiornik 338 Paczków 
ｦ Niemodlin, stanowiący obszar wysokiej ochrony wód 
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podziemnych oraz obszar ochrony wód powierzchnio-
wych zlewni rzeki Nysy KJodzkiej w zakresie ustalonym 
w niniejszym planie i przepisach szczególnych.

RozdziaJ 7
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej

§ 12. Ustala się następujące zasady:
1) teren objęty zmianą planu D43bP,S,U obsJugiwa-

ny będzie drogami publicznymi ｦ ulicą Nowowiejską i Mor-
cinka stanowiącymi zewnętrzny ukJad komunikacyjny;

2) nakazuje się uzbrojenie w sieć wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, elektro-
energetyczną, telekomunikacyjną;

3) dopuszcza się likwidację i przebudowę istnieją-
cych obiektów, sieci i urządzeL infrastruktury technicz-
nej oraz realizację nowych obiektów, sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnie-
jącego zasadniczego ukJadu elektroenergetycznego; 
nowe i przebudowywane odcinki sieci zaleca się reali-
zować w ukJadach podziemnych;

5) dopuszcza się lokalizację na terenach objętych 
planem nowych stacji transformatorowych _N/NN przy 
zachowaniu wJa`ciwych warunków technicznych i wy-
mogów prawa energetycznego;

6) dopuszcza się wykorzystanie linii sieci elektro-
energetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych dla po-
trzeb sieci telekomunikacyjnych i internetowych.

RozdziaJ 8
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania te-

renów

§ 13. Ustala się następujące warunki: 
1) do czasu realizacji ustaleL miejscowego planu, 

tereny przewidziane do nowego przeznaczenia mogą być 
uwytkowane w sposób dotychczasowy; pod warunkiem ich 
udostępnienia dla wykonania dróg publicznych i uzbrojenia 
w zakresie wynikającym z ustaleL miejscowego planu;

2) wprowadza się zakaz realizacji obiektów kuba-
turowych kolidujących z docelowym zagospodarowa-
niem terenu.

Czę`ć III
Przepisy koLcowe

§ 14. Ustala się następujące stawki procentowe 
stanowiące podstawę do okre`lania opJaty, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem D43bP,S,U 
ustala się stawkę w wysoko`ci 30%.

§ 15. Tracą moc dotychczasowe ustalenia zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie 
ulicy Nowowiejskiej w Nysie zatwierdzonego uchwaJą 
Nr IV/44/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 
2002 r. 

§ 16. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-
strzowi Nysy.

§ 17. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w wy-
cie po upJywie 30 dni od ogJoszenia.

Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

ZaJącznik nr 2
do uchwaJy Nr XXVI/359/08

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie 
ulicy Nowowiejskiej w Nysie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich ﾙnansowania, zgodnie z prze-
pisami o ﾙnansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 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 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póun. zm.) i art. 167 ust. 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 r. o ﾙnansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104, z póun. zm.), Rada Miejska w Nysie 
rozstrzyga co następuje:

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego 
gminy Nysa w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Nysie, nie 
przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej i dróg, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy.

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy 
na terenie objętym zmianą planu odstępuje się od roz-
strzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich ﾙ-
nansowania.

ZaJącznik nr 3
do uchwaJy Nr XXVI/359/08 

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w rejonie 
ulicy Nowowiejskiej w Nysie

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
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, Nr 174, poz. 1457, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
80), Rada Miejska w Nysie, rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza o niezgJo-
szeniu uwag do projektu planu wyJowonego do publicz-
nego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpa-
trzenia.
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