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UchwaJa Nr XXII/127/2008
Rady Gminy w Iambinowicach

z dnia 27 listopada 2008 r.
 

w sprawie zmiany uchwaJy Nr XLII/289/2006 Rady Gminy w Iambinowicach z dnia 29 czerwca 2006 r. 
zmieniającej uchwaJę Nr XV/93/2004 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy w latach 2004 - 2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skJad mieszkaniowego zasobu Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626,  
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 
1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902,  
Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy Iambinowice uchwa-
la, co następuje:

§ 1. W zaJączniku nr 1 do uchwaJy Rady Gminy 
Nr XV/93/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. - Wielolet-
ni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy do 2008 r. zmienionym uchwaJą Rady Gminy  
Nr XLII/289/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. wprowa-
dza się następujące zmiany:

1. W dziale I Prognoza wielko`ci stanu techniczne-
go zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych 
latach, z podziaJem na lokale socjalne i pozostaJe miesz-
kalne zapis o tre`ci: ｭ11 lokali socjalnych o pow. uwyt-
kowej 505,99 m2ｬ otrzymuje brzmienie:

ｭ10 lokali socjalnych o powierzchni 449,79 m2.
2. W pozycji Malerzowice Wielkie nr 5 skre`la się 

zapis ｭlokal nr 1 o powierzchni 56,30 m2ｬ.

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. UchwaJa podlega ogJoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w wy-
cie po upJywie 14 dni od dnia ogJoszenia.

Przewodniczący Rady
JarosJaw Gawlik
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UchwaJa Nr XXVI/357/08
Rady Miejskiej Nysy 

z dnia 5 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy
w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i 3-go Maja oraz wsi BiaJa Nyska

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 za-
gospodarowania przestrzennego miasta Nysy w rejonie 
ulic Elizy Orzeszkowej i 3-go Maja oraz wsi BiaJa Ny-
ska.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nysy w rejonie ulic Elizy Orzesz-
kowej i 3-go Maja oraz wsi BiaJa Nyska 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 zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich 
ﾙnansowania stanowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaJy;

4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stanowią-
cego zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJy.
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Czę`ć I
Przepisy ogólne

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta Nysy w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej 
i 3-go Maja oraz wsi BiaJa Nyska wprowadza się zmiany 
następujące:

zmienia się na rysunku planu symbol terenu 5U 
na 5aMN oraz wprowadza się nowe ustalenia dla tego 
terenu.

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są wa-
runki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmują-
ce:

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) 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) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

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

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

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

§ 5.1. 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) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbol okre`lający zasadnicze funkcje tere-

nów.
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 zrównico-
wanych formach podporządkowanych bryle dachu zasad-
niczego (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 zielenią.

Czę`ć II
Ustalenia szczegóJowe

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

darowania terenu

§ 7. Dla terenu 5aMN o podstawowym przezna-
czeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się następujące warunki zabudowy i zagospoda-
rowania:

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

2) nakazuje się wysoko`ć budynków mieszkalnych 
liczoną od poziomu gruntu wzdJuw `rodkowej osi rzutu do 
kalenicy nieprzekraczającą 11 m przy wbudowaniu jednej 
kondygnacji w poddasze uwytkowe; maksymalną odle-
gJo`ć dolnej krawędzi okapu od ̀ redniego poziomu terenu 
w obrysie rzutu budynku nieprzekraczającą 6,5 m;

3) nakazuje się poziom posadowienia posadzki 
parteru budynku mieszkalnego od poziomu terenu - nie-
przekraczający 0,9 m;

4) nakazuje się zasadniczy dach budynków mieszkal-
nych (gJównych) dwuspadowy, symetryczny z ewentual-
nymi naczóJkami, o jednakowym nachyleniu poJaci w grani-
cach 30o÷45o, z wysuniętymi okapami wzdJuw dJuwszych 
elewacji oraz poJaciami dachowymi nad ̀ cianami szczyto-
wymi - co najmniej 70 cm; orientacja zgodna z rysunkiem 
planu; 

5) nakazuje się pomieszczenia poddasza o`wietla-
ne lukarnami lub oknami poJaciowymi o formie prosto-
kątnej;

6) nakazuje się kolorystykę - pokrycie dachu w ko-
lorach: czerwonym, brunatnym lub czarnym (dachówka, 
Jupek lub materiaJy na`ladujące); ̀ ciany tynkowane; 

7) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niw 40% powierzchni dziaJki, a powierzch-
nię zabudowy max. 55% powierzchni dziaJki;

8) nakazuje się w zagospodarowaniu kawdej dziaJki 
lokalizację min. 2 stanowisk postojowych na samocho-
dy osobowe; 

9) dopuszcza się budynki i wiaty garawowe realizo-
wać jako dobudowane do budynku podstawowego lub 
wolnostojące o architekturze i wystroju nawiązującym 
do budynku podstawowego; 

10) nakazuje się ogrodzenia poszczególnych dzia-
Jek wg warunków technicznych z dopuszczeniem frag-
mentów ogrodzeL w formie muru peJnego w czę`ci wy-
dzielającej przestrzeL rekreacyjną tarasu ogrodowego;

11) dopuszcza się korektę granicy z terenem 6MN;
12) zakazuje się bezpo r̀ednich wjazdów na drogę KDz.
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Czę`ć III
OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci

§ 8. Ustala się następującą stawkę procentową 
stanowiącą podstawę do okre`lania opJaty, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy:

30 % - dla terenu 5aMN objętego niniejszą zmianą 
planu.

Czę`ć IV
Przepisy koLcowe

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nysy w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i 3-go Maja oraz 
wsi BiaJa Nyska uchwalonego uchwaJą Nr L/826/06 Ra-
dy Miejskiej Nysy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w czę`ci 
objętej niniejszą zmianą planu.

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

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

Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

ZaJącznik nr 2
do uchwaJy Nr XXVI/357/08

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru miejskiego miasta Nysy w rejonie 
ulic Elizy Orzeszkowej i 3-go Maja oraz wsi BiaJa Nyska, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich ﾙ-
nansowania, zgodnie z przepisami o ﾙnansach publicz-
nych

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 
miasta Nysy w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i 3-go Maja 
oraz wsi BiaJa Nyska, nie przewiduje się realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury 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/357/08 

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 listopada 2008 r.

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Nysy w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej 
i 3-go Maja oraz wsi BiaJa Nyska

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. 880), Rada Miejska w Nysie, rozstrzyga, co nastę-
puje: 

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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