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UchwaJa Nr XXVI/361/08
Rady Miejskiej Nysy 

z dnia 5 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GJębinów

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 pla-
nowaniu 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; 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 zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Nysa, postanawia się, 
co następuje:

§1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi GJębinów.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi GJębinów 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 wsi GJębinów wprowadza się zmiany nastę-
pujące:

1) zmienia się na rysunku planu granice terenu 
18MZ, symbol terenu 18MZ zmienia się na 18MZU oraz 
wprowadza się nowe ustalenia dla tego terenu;

2) z terenu 19Uks,ZCz wydziela się tereny 19a ZCz 
i 19bKDw, dla których wprowadza się nowe ustalenia.

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

1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii roz-
graniczających tereny o równym przeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania oraz zasad ochrony  
i ksztaJtowania ̀ rodowiska;

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzen-
nego oraz parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu;

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

4) 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 nie zmienia się okre-
`lonych w planie:

1) zasad ochrony ̀ rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków;

3) wymagaL wynikających z potrzeb ksztaJtowa-
nia przestrzeni publicznych;

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uwytkowania terenów,

5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. 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 terenów objętych zmianą planu, jako 
granica obowiązywania ustaleL zmiany planu;

2) zasadnicze linie rozgraniczające tereny;
3) 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) zasadniczym ukJadzie dachu ｦ nalewy przez to 
rozumieć podstawowy ukJad dachu gJównego budynku 
dziaJki; ukJad taki dopuszcza realizację dachów o zrówni-
cowanych formach podporządkowanych bryle dachu za-
sadniczego (np. dachy z naczóJkami, dachy kopertowe, 
formy kalenicowe z fragmentami szczytowymi itp.);

3) powierzchni terenu dziaJki budowlanej biolo-

gicznie czynnej - nalewy przez to rozumieć grunt rodzimy  
w obrębie dziaJki budowlanej zagospodarowanej ziele-
nią.

Czę`ć II
Ustalenia szczegóJowe

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony 
i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz parametrów i 
wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu

§ 7.1. Dla terenu 8MZU o podstawowym prze-
znaczeniu dla zabudowy zbiorowego zamieszkania oraz 
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dopuszczalnym dla usJug ustala się następujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza się rozbudowę lub likwidację istniejącej 
zabudowy; dopuszcza się realizację nowej zabudowy;

2) dopuszcza się realizację domu rekolekcyjnego;
3) nakazuje się budynki niskie o wysoko`ci do 

IV kondygnacji nadziemnych (o max. wysoko`ci zabu-
dowy 12,0 m+5%), o dachach pJaskich lub stromych, 
z dopuszczalnymi zadaszonymi tarasami i dominantą 
(wiewą widokową) o wysoko`ci nieprzekraczającej 50% 
wysoko`ci zabudowy;

4) nakazuje się kolorystykę - pokrycie dachu w ko-
lorach: czerwonym, brunatnym lub czarnym (dachówka, 
Jupek lub materiaJy na`ladujące); `ciany tynkowane lub 
pokryte pJytkami elewacyjnymi klinkierowymi w kolorze 
zbliwonym do elewacji ko`cioJa na terenie 19 Uks,ZCz; 

5) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niw 20% powierzchni terenu, a powierzch-
nię zabudowy max. 60% powierzchni terenu;

6) ogrodzenie terenu wg obowiązujących warun-
ków technicznych z dopuszczeniem fragmentów ogro-
dzeL w formie muru peJnego;

7) dopuszcza się budynki i wiaty garawowe jako 
dobudowane do budynku podstawowego lub wolnosto-
jące o architekturze i wystroju nawiązującym do budyn-
ku podstawowego; 

8) nakazuje się ogrodzenie wg warunków technicz-
nych z dopuszczeniem fragmentów ogrodzeL w formie 
muru peJnego;

9) dopuszcza się korektę granicy z terenem 19UKs,ZCz;
10) nakazuje się obsJugę komunikacyjną drogą KDW;
11) dopuszcza się obiekty i urządzenia maJej architek-

tury oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
12) 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.

2. Dla terenu 19aZCz o podstawowym przezna-
czeniu dla cmentarza nieczynnego ustala się następują-
ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) zakazuje się nowych pochówków; istniejące po-
mniki podlegają ochronie;

2) nakazuje się ogrodzenie cmentarza,
3) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zieleni;
4) dopuszcza się rozbudowę sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej.
3. Dla terenu 19bKDw o podstawowym przezna-

czeniu pod drogę dojazdową wewnętrzną ustala się na-
stępujące warunki zagospodarowania:

1) nakazuje się nawierzchnię utwardzoną;
2) dopuszcza się ruch pieszojezdny;
3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej. 

Czę`ć III
OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci

§ 8. Ustala się następujące stawki procentowe 
stanowiące podstawę do okre`lania opJaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80 poz. 717 z póun. zm.) w wysoko`ci 30% dla ca-
Jo`ci obszaru objętego zmianą planu.

Czę`ć IV
Przepisy koLcowe

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GJę-
binów uchwalonego uchwaJą Nr XXIV/219/2000 Rady 
Miejskiej Nysy z dnia 24 marca 2000 r. w czę`ci objętej 
niniejszą zmianą planu.

§ 10. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmistrzowi 
Nysy.

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

Przewodniczacy Rady
Feliks Kamienik

ZaJącznik nr 2
do uchwaJy Nr XXVI/361/08

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi GJębinów, 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 przestrzennym (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 marca 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 za-
gospodarowania przestrzennego wsi GJębinów, nie przewi-
duje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej i dróg, które nalewą do zadaL wJasnych gminy.

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy na te-
renie objętym zmianą planu odstępuje się od rozstrzygnię-
cia o sposobie ich realizacji i zasadach ich ﾙnansowania.

ZaJącznik nr 3
do uchwaJy Nr XXVI/36108 

Rady Miejskiej w Nysie z dnia
5 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi GJębinów

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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. 880), 
Rada Miejska w Nysie, rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza o niezgJo-
szeniu uwag do projektu planu wyJowonego do publicznego 
wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 2    - 142 -      poz. 27



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 2    - 143 -      poz. 27


