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UCHWAIA NR VIł77łńń 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy  

w rejonie ulicy JagielloLskiej i Nowowiejskiej 

 

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 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) oraz uchwaJy Nr L/752/10 Rady 

Miejskiej w Nysie z dnia 2 wrze`nia 2010 r.  

w sprawie ”rzystą”ienie do s”orządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiel-

loLskiej, po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Nysa, Rada Miej-

ska w Nysie uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w mie`cie 

Nysa w rejonie ulic JagielloLskiej zatwierdzonego 

UchwaJą Nr XV/121/99 Rady Miejskiej w Nysie  

z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w mie-

`cie Nysa w rejonie ulic JagielloLskiej i Nowo-

wiejskiej zatwierdzonego uchwaJą Nr XXVII/ 

461/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 sierp-

nia 2004 r. zmienionego UchwaJą Nr XXXII/ 

476/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwiet-

nia 2009 r. 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiel-

loLskiej w Nysie, skJada się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tego w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1:1000, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniej-

szej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji, za”isa-

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 2 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego 

zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

ŚźIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

§ 3Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego w rejonie ulŁ JagielloLskiej w Ny-

sie wprowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) wprowadza się korektę ukJadu komunika-

cyjnego opartego o drogi oznaczone symbolem 

KDG, KDZ, KDL, KDd; 

2) zmienia się funkcję i oznaczenie terenów 

oznaczonych symbolami: D79P,S; D53P,S; które 

przeznacza się pod zabudowę ”rzemysJową, 
skJadową, produkcyjno-usJugową, usJug komer-

cyjnych oraz tereny obiektów infrastruktury 

technicznej; 

3) zmienia się na rysunku ”lanu granice tere-

nów: 36ZI; 32ZI; 39MN,U; Ś53P,S; Ś79P,S; 
11KDd; 10KDd; 33P,U; 37MN; 10KDd; 

4) z terenu D53P,S wydziela się teren pod  

            4KDZ. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL zmiany planu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 
1) korektę ukJadu komunikacyjnego; 

2) zmianę przeznaczenia oraz granic terenów; 
3) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej; 

4) dodatkowe zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu przestrzennego; 
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5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenów; 
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
7) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

8) stawki procentowe. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

okre`lonych w planie: 

1) zasad i warunków scalania i ”odziaJu nie-

ruchomo`ci; 
2) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej; 

3) s”osobów i terminów tymczasowego za-

gospodarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nówŁ 
3. W ustaleniach zmiany planu odstę”uje się 

od ustalenia szczegóJowych zasad i warunków 

scalenia 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`ciamiŁ 
 

§ 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 te-

renu. 

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. 

 

ŚźIAI II 

USTALENIA SźCźśGÓIOWś 

§ 7. W uchwale Nr XXV/121/99 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 1999 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiel-

loLskiej w Nysie wprowadza się nastę”ujące 

zmiany: 

- w § 3 zmienia się symbole terenów 

ｭŚ79P,Sｬ na symbol ｭ79ŁP,S,Uｬ oraz symbol 

ｭŚ53P,Sｬ na symbol ｭ53ŁP,S,Uｬ, dla których 

nakazuje się ”rzyjąć nastę”ujące ustalenia doty-

czące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego oraz ”arametrów i wskauników 

ksztaJtowania zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu ｦ 10 m od linii roz-

graniczających teren; 

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabu-

dowy lub jej likwidację oraz realizację nowej za-

budowy; 

3) nakazuje się wysoko`ć zabudowy mierzoną 

od `redniego poziomu terenu do gzymsów, kale-

nic i innych poziomych elementów wieLczących 

budynki nie ”rzekraczającą 15 m; 

4) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeL ”unktowych wywszych od zabudowy (masz-

ty reklamowe, urządzenia technologiczne, itp.); 

5) dopuszcza się ”Jaski ksztaJt dachu lub Ju”i-

nowy; 

6) zakazuje się lokalizacji obiektów rzemiosJa 

produkcyjnego i usJugowego zaliczanych do 

”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko i ”rzedsięwzięć mogą-
cych potencjalnie oddziaJywać na `rodowisko; 

7) zakazuje się skJadowanie, na wolnym po-

wietrzu lub w niezadaszonych budowlach, sub-

stancji i materiaJów ”owodujących zanieczysz-

czenie powietrza, gleby i wód podziemnych; 

8) dla nowo zabudowywanych terenów,  
w tym dla terenów ”odlegających wtórnemu 

”odziaJowi, dla których min. szeroko`ć frontu 

dziaJki nie mowe być mniejsza niw 50 m, nakazuje 

się ”owierzchnię biologicznie czynną nie mniej-

szą niw 15% powierzchni terenu w liniach roz-

graniczających, a ”owierzchnię zabudowy max. 

70% powierzchni terenu; 

9) w obrębie terenu, w tym terenów podlega-

jących wtórnemu ”odziaJowi nakazuje się prze-

widzieć ogólnodostę”ny parking dla samocho-

dów osobowych ”racowników i osób korzystają-
cych z usJug zakJadu ”rzyjmując wskaunik min. 

0,3 stanowiska na 1 zatrudnionego; 

10) nakazuje się realizację obiektów i urzą-
dzeL funkcji uzu”eJniających i z zakresu infra-

struktury technicznej wg aktualnych warunków 

technicznych; 

11) nakazuje się docelowo teren ”rzeznaczyć 

do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablo-

wą N/N i SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunika-

cyjną i gazową; 
12) dopuszcza się wtórny ”odziaJ terenu na 

tereny mniejsze, przy czym dla nowo wydzielo-

nych terenów nie mających dostę”u do drogi 

publicznej, nalewy za”ewnić obsJugę komunika-

cyjną drogami dojazdowymi wewnętrznymi wg 

warunków technicznych; 

13) dopuszcza się Jączenie sąsiednich tere-

nów okre`lonych na rysunku planu orientacyj-

nymi liniami rozgraniczającymi; dopuszcza się 

równiew w takim przypadku likwidację nieprze-
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kraczalnych linii zabudowy od ww. ukJadu ko-

munikacyjnego; 

14) dopuszcza się przykrycie istniejących ro-

wów odwadniającychŁ 
 

§ 8. W uchwale Nr XXVII/461/04 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 24 sierpnia 2004 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w mie`cie Nysa w rejo-

nie ulic JagielloLskiej i Nowowiejskiej wprowa-

dza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 po symbolu ｭ2KZŚｬ dodaje 

się symbol ｭ4ŚKZｬ; 
2) w § 3 w ust. 1 zmienia się symbol 

ｭ27P,Sｬ na symbol ｭ27P,S,Uｬ; 
3) w § 3 w ust. 1 skre`la się symbole 

ｭ3ńP,S,Uｬ; ｭ48P,S,Uｬ; ｭ49P,S,Uｬ; 
4) w § 3 w ust. 2 po symbolu ｭ5ńP,S,Uｬ do-

daje się symbole ｭ53P,S,Uｬ i ｭ79P,S,Uｬ; 
5) w § 3 w ust. 2 dla terenów ｭP,S,Uｬ po  

pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: 

ｭ23a) nakazuje się ”rzyjąć wskaunik inten-

sywno`ci zabudowy od 0,5 do 1"; 

6) w § 3 w ust. 2 dla terenu ｭ33P,Uｬ po  

pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu: 

ｭ29a) dopuszcza się obiekt z lokalem miesz-

kalnym dla wJa`ciciela terenu ｭ33P,U"; 

7) w § 3 w ust. 2 po symbolu ｭ34MNｬ doda-

je się symbol ｭ34aMNｬ; 
8) w § 3 w ust. 2 dla terenów MN i MN,U 

dopisuje się pkt 36a w brzmieniu: 

ｭ36a) nakazuje się ”rzyjąć wskaunik inten-

sywno`ci zabudowy od 0,3 do 0,5"; 

9) w §  w ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmie-

niu: 

ｭ7) nakazuje się nową zabudowę dostosować 

do `rodowiska kulturowego regionu w celu 

ochrony krajobrazu kulturowego"; 

ńŃ) w § 3 w ust. 7 dodaje się ”kt 4 w brzmie-

niu: 

ｭ4) teren objęty zmianą planu ”oJowony jest  

w caJo`ci w strefie ochrony ”o`redniej ujęć  

i uródeJ wody dla miasta WrocJawia zatwierdzo-

nej decyzją Urzędu Wojewódzkiego we WrocJa-

wiu nr RLS.gw.I.053/17/74 z dnia 31.03. 

ń974ｬ, dla której nakazuje się ochronę zasobów 

wodnych zgodnie z zakazami i ograniczeniami 

wynikającymi z ”rze”isów szczególnych"; 

ńń) w § 3 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭń) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczo-

ne symbolami 34aMN; 34MN; 35MN; 37MN; 

38MN; 39MN,U; 40MN; 41MN; 42MN; 46MN 

będą obsJugiwane istniejącymi i projektowanymi 

drogami dojazdowymi 11KDD, 12KDD, 13KDD, 

14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 

19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD oraz drogami 

wewnętrznymi oznaczonymi symbolami 1KDW  

i 2KDW"; 

12) w § 3 w ust. 9 w pkt 2 po wyrazie ｭdro-

gachｬ dodaje się symbol ｭńńKŚŚｬ; 
13) w § 3 w ust. 9 w pkt 3 skre`la się sym-

bole ｭ3ńP,S,Uｬ; ｭ48P,S,Uｬ; ｭ49P,S,Uｬ i dodaje 

się po symbolu ｭ5ńP,S,Uｬ symbole ｭ53ŁP,S,Uｬ  

i ｭ79ŁP,S,Uｬ; 
14) w § 3 w ust. 9 w pkt 3 skre`la się sym-

bol ｭ4KŚLｬ oraz dodaje się po symbolu ｭńKŚZｬ 

symbol ｭ4KŚZｬ; 
15) w § 3 w ust. 9 w pkt 4 skre`la się sym-

bol ｭ4KŚLｬ i dodaje się po symbolu ｭ2KŚZｬ 

symbol ｭ4KŚZｬ; 
16) w § 3 w ust. 9 po pkt 10 dodaje się  

pkt 11-23 w brzmieniu: 

ｭńń) nakazuje się sieci infrastruktury tech-

nicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogą 1KDZ i 4KDZ lub potrzebami ruchu dro-

gowego wykonać poza pasem drogowym dróg 

istniejących lub docelowych; w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się lokalizację, tych sieci 

w pasie drogowym, po wcze`niejszym uzyskaniu 

zezwolenia zarządcy drogi;  

12) dopuszcza się prowadzenie sieci gazowej 

”omiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy tylko w przy-

padku braku mowliwo`ci zlokalizowania sieci  

w obrębie linii rozgraniczających dróg; 
13) nakazuje się zapewnienie dostę”u do ar-

matury i sieci gazowej; 

14) nakazuje się zapewnienie dojazdu dla ist-

niejących i projektowanych urządzeL elektro-

energetycznych oraz zapewnienie dostę”u dla 

ich zarządcy w celu prowadzenia eksploatacji; 

15) nakazuje się pozostawienie ”asów wol-

nych od zadrzewieL i zakrzewieL przy liniach  

15 kV o szeroko`ci 8 m od osi linii z kawdej stro-

ny, a przy liniach 04 kV o szeroko`ci 3 m od osi  

z kawdej strony; 

16) w przypadku kolizji projektowanych 

obiektów z liniami elektroenergetycznymi do-

puszcza się przebudowanie linii na koszt inicjato-

ra zmian;  

17) dopuszcza się lokalizację kablowych i na-

powietrznych linii elektroenergetycznych; 

18) dopuszcza się dokonywanie wydzieleL 

geodezyjnych dziaJek gruntu, przeznaczonych 

pod lokalizację stacji transformatorowych; 

19) nakazuje się stacje transformatorowe wy-

konywać jako obiekty naziemne, wolnostojące; 
20) zakazuje się wprowadzania dodatkowych 

wJączeL do drogi 1KDZ z terenu 79.P,S,U; 

21) dopuszcza się obsJugę komunikacyjną te-

renów MN drogami KDW jako dojazdy we-

wnętrzne o pieszo- jezdnym ruchu i szeroko`ci  
w liniach rozgraniczających min. 7,0 m (szero-

ko`ć utwardzonej jezdni min. 5,0 m); 

22) w przypadku zmiany klasy drogi KDG 

(trasa obwodnicy w aktualnym MPZP) na KDZ 
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dopuszcza się wJączenie od strony drogi 17KDd 

do drogi KDZ; 

23) dopuszcza się zmianę przebiegu drogi 

4KDZ w obrębie terenów 79.P,S,U i 53.P,S,U"; 

17) w § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

ｭńńŁ Ustala się stawkę ”rocentową stanowią-
cą ”odstawę do okre`lania o”Jat, o których mo-

wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym wynoszącą 30% 

dla wszystkich terenów objętych ”lanemｬŁ  
 

§ 9. W uchwale Nr XXXII/476/09 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w mie`cie 

Nysa rejonie ulic JagielloLskiej i Nowowiejskiej 

wprowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 2 pkt 3 skre`la się symbol 

ｭ33P,Uｬ i po symbolu ｭ29P,S,Uｬ dodaje się 

symbole ｭ53P,S,Uｬ i ｭ79P,S,Uｬ; 
2) w § 7 w ust. 2 w pkt 3 zmienia się symbol 

ｭ4KŚLｬ na symbol ｭ4KŚZｬŁ 
 

ŚźIAI III 

PRZEPISY KOKCOWś 

§ ńŃŁ Tracą moc dotychczasowe ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w mie`cie Nysa rejonie ulicy JagielloLskiej 
uchwalonego UchwaJą Nr XV/121/99 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w mie`cie Nysa w rejonie ulic 

JagielloLskiej i Nowowiejskiej uchwalonego Uchwa-

Ją Nr XXVII/461/04 Rady Miejskiej w Nysie  

z dnia 24 sierpnia 2004r., zmienionego UchwaJą 

Nr XXXII/476/09 Rady Miejskiej Nysy z dnia  

29 kwietnia 2ŃŃ9rŁ oraz czę`ć ”lanu uchwalone-

go uchwaJą Nr LVł679ł2ŃŃ2 z dnia 26 kwietnia 
2ŃŃ2rŁ w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanu. 

 

§ 11. Wykonanie uchwaJy powierza się Bur-

mistrzowi Nysy. 

 

§ ń2Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie po u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 Przewodniczący Rady  
Feliks Kamienik 
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Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3156 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3157 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3158 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3159 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3160 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3161 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3162 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3163 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3164 ｦ Poz. 727 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3165 ｦ Poz. 727 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3166 ｦ Poz. 727 
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