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UCHWAIA NR VI/76/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa 

w zakresie obejmującym czę`ci miasta Nysy w rejonie ulic J. PiJsudskiego i Podolskiej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 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 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu 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 oraz 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) po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Nysa, Rada Miejska  

w Nysie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru miej-

skiego gminy Nysa w zakresie obejmującym czę-
`ci miasta Nysy w rejonie ulic J. PiJsudskiego  

i Podolskiej zatwierdzonego uchwaJą Nr L/826/ 

06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 kwietnia 

2006 r. wraz ze zmianą uchwaloną UchwaJą  

nr XXVII/386/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 

27 listopada 2008 r. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie 

obejmującym czę`ci miasta Nysy w rejonie ulic  

J. PiJsudskiego i Podolskiej, skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu, stano-

wiącego zaJącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-

nowiącego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego 

zaJącznik nr 4 do niniejszej uchwaJy. 
 

ŚZIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa  

w zakresie obejmującym czę`ci miasta Nysy  

w rejonie ulic J. PiJsudskiego i Podolskiej wpro-

wadza się zmiany nastę”ujące: 
1) z czę`ci terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (oznaczonego symbolem MN.3) 

wydziela się teren zabudowy usJugowej (ozna-

czony symbolem U.3a); 

2) wprowadza się nowe ustalenia szczegóJowe 

dla terenu oznaczonego symbolem U.3a; 

3) z czę`ci terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (oznaczonego symbolem MN.12) 

wyznacza się teren zabudowy usJugowej (ozna-

czony symbolem U.12a); 

4) wprowadza się nowe ustalenia szczegóJowe 

dla terenu oznaczonego symbolem U.12a. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 
1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o równym przeznaczeniu 

lub równych zasadach zagospodarowania; 

2) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego oraz parametry i wskauniki 
ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu; 

3) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych ”rze”isów; 
4) rozszerzenie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) stawki procentowe stanowiące ”odstawę 

do okre`lania o”Jaty, o której mowa w art. 36 
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ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

okre`lonych w planie: 

1) zasad ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

2) wymagaL wynikających z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

3) s”osobów i terminów tymczasowego zago-

spodarowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
4) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstę”uje się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 

scalania nieruchomo`ci i ich ponownego ”odziaJu 

na dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszym planie 

nie okre`lono obszarów (i ich granic) podlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi przez gminę, zgodnie  

z ustawą o gospodarce nieruchomo`ciami. 
 

§ 5.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleL zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol okre`lający zasadniczą funkcję tere-

nu. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o: 

wskauniku intensywno`ci zabudowy - nalewy 

przez to rozumieć stosunek powierzchni wszyst-

kich kondygnacji budynku w zewnętrznym obry-

sie `cian, do powierzchni terenu. 

 

ŚZIAI II 

USTALENIA SZCZśGÓIOWś 

§ 7. Rozszerza się dotychczasowe ustalenia 

planu w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJcze-

snej, w ten s”osób, we w § 9 uchwaJy Nr L/ 

826/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  

26 kwietnia 2006 r. dodaje się pkt 3, 4 i 5  

w brzmieniu:  

ｭ3) w granicach planu ochroną obejmuje się 

obszar ochrony konserwatorskiej ukJadu urbani-

stycznego - Strefa ｭBｬ, dla której zakres urbani-

stycznej ochrony konserwatorskiej wymaga:  

a) zachowania charakteru historycznej zabu-

dowy i ukJadów przestrzennych, 

b) uczytelnienia historycznych struktur prze-

strzennych, 

c) eliminowania elementów dysharmonijnych, 

d) dostosowanie nowych obiektów do charak-

teru historycznej zabudowy i ukJadów przestrzen-

nych; 

4) w granicach zmiany planu znajduje się stre-

fa obserwacji archeologicznej, w strefie tej:  

a) wszelkie ”rzeksztaJcenia lub zmiany formy 

zagospodarowania terenu uwarunkowane są ba-

daniami ratowniczymi lub obserwacją w uzgod-

nieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, który podejmuje decyzje dotyczącą 

wielko`ci i trybu badaL archeologicznych;  

5) odkrycie ”rzedmiotów przypuszczalnie za-

bytkowych w trakcie prowadzenia robót budow-

lanych i ziemnych wymaga:  

a) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia, 

c) niezwJocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Bur-

mistrza Nysy.ｬ. 
 

§ 8. W rozdziale 2 uchwaJy Nr L/826/06 Rady 

Miejskiej w Nysie z dnia 26 kwietnia 2006 r., po 

§ 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:  

ｭ§ 15a. Dla terenu oznaczonego symbolem 

U.3a o podstawowym przeznaczeniu pod zabu-

dowę usJugową ustala się nastę”ujące warunki 

zabudowy i zagospodarowania oraz parametry  

i standardy ksztaJtowania zabudowy:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodne z rysunkiem planu;  

2) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 

czynną min. 20%;  

3) nakazuje się wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy od 0,7÷1,4;  
4) dla nowej zabudowy usJugowej nakazuje 

się:  
a) liczbę kondygnacji nadziemnych ｦ do 2,  

b) max. wysoko`ć nie ”rzekraczającą 5,0 m 

do okapu dachu i 7,0 m do kalenicy, 

c) zasadniczy dach budynków mieszkalnych 

dwuspadowy o nachyleniu ”oJaci w granicach 

10°÷35°; z dopuszczeniem dachów ”Jaskich przy 

wysoko`ci obiektów do okapu dachu do 6,0 m;  

5) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych od strony ”oJudniowej 
na terenie dziaJki wg wskaunika min. 1 miejsce na 

25 m2 powierzchni s”rzedawowej usJug i dodat-

kowo wg wskaunika min. 0,3 miejsca postojowe-

go na 1 zatrudnionego;  

6) nakazuje się obsJugę komunikacyjną terenu 

U.3a ”rojektowaną drogą dojazdową oznaczoną 

symbolem KDD; zakazuje się bez”o`rednich zjaz-

dów z drogi dojazdowej KDD.1 przez teren MN.3;  

7) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych;  

8) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania usJug do granic terenu okre`lonego 
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tytuJem prawnym do uwytkowania z wyJączeniem 

inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci 
publicznej;  

9) zakazuje się lokalizacji obiektów rzemiosJa 

produkcyjnego i usJugowego zaliczanych do przed-

sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać 

na `rodowisko i ”rzedsięwzięć mogących potencjal-

nie oddziaJywać na `rodowisko;  
10) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji podstawowej tere-

nu; obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządzoną na niezabudowanej czę`ci 
terenu; 

11) dopuszcza się korektę granic terenu od 

strony granicy dziaJki 4/1 z dziaJką nr 3;  

12) dopuszcza się inwestycje celu publicznego 

z zakresu Jączno`ci publicznej, których lokalizacja 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w przepisach odrębnych.ｬ. 

 

§ 9. W rozdziale 2 uchwaJy Nr L/826/06 Rady 

Miejskiej w Nysie z dnia 26 kwietnia 2006 r., po 

§ 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:  

ｭ§ 15b. Dla terenu oznaczonego symbolem 

U.12a o podstawowym przeznaczeniu pod zabu-

dowę usJugową ustala się nastę”ujące warunki 

zabudowy i zagospodarowania oraz parametry  

i standardy ksztaJtowania zabudowy:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodne z rysunkiem planu;  

2) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie 

czynną min. 20%;  

3) nakazuje się wskaunik intensywno`ci zabu-

dowy od 0,3÷0,6; 
4) dla nowej zabudowy usJugowej nakazuje 

się:  
a) liczbę kondygnacji nadziemnych ｦ do 1,  

b) max. wysoko`ć nie ”rzekraczającą 5,0 m 

do okapu dachu i 8,0 m do kalenicy, 

c) zasadniczy dach budynków usJugowych 

dwuspadowy o nachyleniu ”oJaci w granicach 

10°÷35°;  
5) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie dziaJki wg wskaunika min. 1 miejsce po-

stojowe na 20 m2 powierzchni netto budynku;  

6) dopuszcza się place utwardzone o na-

wierzchni przepuszczalnej;  

7) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych;  

8) nakazuje się ograniczenie uciąwliwego od-

dziaJywania usJug do granic terenu okre`lonego 

tytuJem prawnym do uwytkowania z wyJączeniem 

inwestycji celu publicznego z zakresu Jączno`ci 
publicznej;  

9) zakazuje się lokalizacji usJug rzemiosJa pro-

dukcyjnego i usJugowego zaliczanych do przed-

sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko i ”rzedsięwzięć mogących 

potencjalnie oddziaJywać na `rodowisko;  
10) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-

dzeL towarzyszących funkcji podstawowej tere-

nu; obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządzoną na niezabudowanej czę`ci 
terenu;  

11) dopuszcza się inwestycje celu publicznego 

z zakresu Jączno`ci publicznej, których lokalizacja 

odbywać się będzie na warunkach okre`lonych  

w przepisach odrębnych.ｬ. 

 

§ 10. W uchwale Nr L/826/06 Rady Miejskiej 

w Nysie z dnia 26 kwietnia 2006 r. po Rozdziale 2 

dodaje się RozdziaJ 3a w brzmieniu:  

ｭRozdziaJ 3a 

Ustalenia dot. granic i s”osobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

”rze”isów (w tym terenów i obszarów narawo-

nych na niebez”ieczeLstwo powodzi).  

 

§ 17a.1. Ochronie podlega ”oJowony w grani-

cach planu GJówny Zbiornik Wód Podziemnych  

Nr 338 ｭSubzbiornik Paczków-Niemodlinｬ (w gra-

nicach okre`lonych na rysunku planu), stanowią-
cy obszar wysokiej ochrony wód podziemnych.  

2. Teren objęty planem ”oJowony jest w caJo-

`ci w strefie ochrony ”o`redniej ujęć i uródeJ wo-

dy dla miasta WrocJawia zatwierdzonej decyzją 

Urzędu Wojewódzkiego we WrocJawiu nr RLSgwI 

053/17/74 z 31 marca 1974 r.  

3. W strefie ochronnej okre`lonej w ust. 2 na-

lewy ”rzestrzegać obowiązujących zakazów, na-

kazów i ograniczeL wynikających z ww. decyzji  

i ”rze”isów szczególnych.ｬ. 

 

ŚZIAI III 

OPIATY OD WZROSTU WARTO_CI NIERU-

CHOMO_CI 

§ 11. Ustala się nastę”ujące stawki procen-

towe stanowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

- dla terenów objętych zmianą planu ustala się 

stawkę w wysoko`ci 30%. 

 

ŚZIAI IV 

PRZEPISY KOKCOWś 

§ 12. Tracą moc dotychczasowe ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie 

obejmującym czę`ci miasta Nysy w rejonie ulic  

J. PiJsudskiego i Podolskiej zatwierdzonego uchwa-
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Ją Nr L/826/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  

26 kwietnia 2006 r. wraz ze zmianą uchwaloną 

UchwaJą Nr XXVII/386/08 Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

 

§ 13. Wykonanie uchwaJy powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

§ 14. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w wycie po u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia. 
 

 Przewodniczący Rady  
Feliks Kamienik 

ZaJącznik nr 1 i 2 

do uchwaJy nr VI/76/11 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 30 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr VI/76/11 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 30 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy 

Nysa w zakresie obejmującym czę`ci miasta Nysy 

w rejonie ulic J. PiJsudskiego i Podolskiej, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu 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) i art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada 

Miejska w Nysie rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym 

czę`ci miasta Nysy w rejonie ulic J. PiJsudskiego  

i Podolskiej, nie przewiduje się realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstę”uje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr VI/76/11 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 30 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru miejskiego 

gminy Nysy w zakresie obejmującym czę`ci mia-

sta Nysy w rejonie ulic J. PiJsudskiego i Podol-

skiej. 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związku 

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

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 oraz 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), Rada Miejska w Nysie, roz-

strzyga, co nastę”uje: 
 

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza Nysy 

o niezgJoszeniu uwag do projektu zmiany planu 

wyJowonego do publicznego wglądu, nie rozstrzy-

ga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAIA NR V/29/2011 

 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

 

 z dnia 25 marca 2011 r. 

  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Polska Cerekiew 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:  

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, 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 i 146, Nr 106, poz. 

675, Nr 40, poz. 230) Rada Gminy Polska Cere-

kiew uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. W statucie Gminy Polska Cerekiew przy-

jętym uchwaJą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  

Nr V/49/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku do-

konuje się nastę”ujących zmian: 


