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UCHWAIA NR XXXVIIł567/09 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 12 ”audziernika 2009 rŁ 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, SJowiaLskiej,  
Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Ko`ciuszki i Plac Jana KiliLskiego w Nysie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ 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; 

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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)  

w związku z artŁ 20 ustŁ 1 oraz artŁ 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu 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), po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Nysa, ”ostanawia się, co nastę”uje: 

 

§ 1Ł Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nysa  

w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkow-

skiej, SJowiaLskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, 

Tadeusza Ko`ciuszki i Plac Jana KiliLskiego  
w granicach okre`lonych na rysunku zmiany ”lanuŁ 

 

§ 2Ł Zmiana miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego miasta Nysa w rejonie ulic 

Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, SJowiaL-
skiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza 
Ko`ciuszki i Plac Jana KiliLskiego, 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 niniej-

szej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasa-

dach ich finansowania stanowiącego zaJącznik  
nr 2 do niniejszej uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia 
uwag do projektu zmiany planu stanowiącego 
zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 

 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 3Ł W miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Nysa w rejonie ulic Szlak 

Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, SJowiaLskiej, 
Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Ko-

`ciuszki i Plac Jana KiliLskiego w”rowadza się 
zmiany ”olegające na zmianie ”arametrów zabu-

dowy obiektu związanego z usJugą s”ortu na tere-

nie oznaczonym w planie symbolem 11.UO. 

 

§ 4Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są wa-

runki zabudowy i zagospodarowania terenu obej-

mujące: 
1) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu pod-

legające zmianieŁ  
2Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się 

okre`lonych w ”lanie: 
1) zasad ochrony i ksztaJtowania ochrony `ro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 
zabudowy i zagos”odarowania terenów; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 
4) zasad obsJugi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zasad obsJugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej; 

6) zadaL dla realizacji celów ”ublicznych; 
7) o”Jat od wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
3Ł W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”uje się od 

ustalenia szczegóJowych zasad i warunków scala-

nia nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na 
dziaJki gruntu, ”oniewaw w niniejszej zmianie ”lanu 
nie okre`lono obszarów (i ich granic) ”odlegają-
cych scaleniu i ”odziaJowi ”rzez Gminę, zgodnie  
z ustawą o gos”odarce nieruchomo`ciamiŁ  
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§ 5Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku 
zmiany ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica terenu objętego zmianą ”lanu, jako 
granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol okre`lający zasadniczą funkcję terenuŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają charak-

ter informacyjny lub postulatywny. 

 

Czę`ć II 
Ustalenia szczegóJowe  

dotyczące ”rzeznaczenia, zasad ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arame-

trów i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagos”odarowania terenu ”odlegające zmianie 

 

§ 6Ł W § 5 ust. 11 pkt 2 lit. a tiret drugie 

uchwaJy Nr Lł881ł06 Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nysa w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grod-

kowskiej, SJowiaLskiej, Księcia Józefa Poniatow-

skiego, Tadeusza Ko`ciuszki i Plac Jana KiliLskie-

go otrzymuje brzmienie: 

ｭmaxŁ wysoko`ć zabudowy nie wywszą niw 
12,0 m do najwywszego ”unktu dachu Ju”inowego 

lub maxŁ 11,4 m do górnej ”owierzchni dachu 
”Jaskiego (oka”u dachu) z do”uszczeniem `cian 
osJonowych o wysoko`ci max 12,0 mŁｬŁ 

 

Czę`ć III 
Ochrona warto`ci kulturowych 

 

§ 7Ł Odkrycie ”rzedmiotów ”rzy”uszczalnie za-

bytkowych w trakcie ”rowadzenia robót budowla-

nych i ziemnych wymaga:  

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty ”rzedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca je-

go odkrycia; 

3) niezwJocznego ”owiadomienia O”olskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Bur-

mistrza Nysy.  

 

Czę`ć IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 8Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nysa w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy 

Grodkowskiej, SJowiaLskiej, Księcia Józefa Ponia-

towskiego, Tadeusza Ko`ciuszki i Plac Jana KiliL-
skiego uchwalonego uchwaJą Nr Lł881ł06 Rady 
Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2006 r.  

w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanuŁ 
 

§ 9Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 10Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 

 

 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVIIł567ł09 

Rady Miejskiej w Nysie  

z dnia 12 ”audziernika 2009 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chro-

brego, Bramy Grodkowskiej, SJowiaLskiej, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Ko`ciuszki i Plac 
Jana KiliLskiego w Nysie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 w związku z artŁ 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) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska w Nysie rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
 

1Ł Na terenie objętym zmianą miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, SJo-

wiaLskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tade-

usza Ko`ciuszki i Plac Jana KiliLskiego w Nysie, 
nie ”rzewiduje się realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej i dróg, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy. 

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy 
na terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się od 
rozstrzygnięcia o s”osobie ich realizacji i zasadach 
ich finansowania. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVIIł567ł09 

Rady Miejskiej w Nysie 

 z dnia 12 ”audziernika 2009 rŁ 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chro-

brego, Bramy Grodkowskiej, SJowiaLskiej, Księcia 
Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Ko`ciuszki i Plac 
Jana KiliLskiego w Nysie 

 

Zgodnie z wymogiem artŁ 20 ustŁ 1 w związku 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu 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), 

Rada Miejska w Nysie rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

Biorąc ”o uwagę stanowisko Burmistrza o nie-

zgJoszeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowonego do 
”ublicznego wglądu, nie rozstrzyga się o s”osobie 
ich rozpatrzenia. 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 97 – 7897 – Poz. 1348 

 

 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 97 – 7898 – Poz. 1348 

 

7 

  


