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UCHWAIA NR XLIIł500ł09 

RAŚŹ MIASTA KĘŚźIśRźYN - KOtLś 

 

 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

  

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustalenia wysoko`ci stawki ”rocentowej o”Jat adiacenckich 

 

ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt ń5 
ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ 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, 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; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

`ciami (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ4 rŁ Nr 26ń, ”oz. 2603,  

Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 

Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601;  

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, 

poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340), Ra-

da Miasta uchwala, co nastę”uje: 
 

§ ń. W § ń uchwaJy Nr XIVłń59ł2ŃŃ3 Rady 
Miasta Kędzierzyn - Koule z dnia 3Ń ”audziernika 
2ŃŃ3 rŁ w s”rawie ustalenia wysoko`ci stawki ”ro-

centowej o”Jat adiacenckich (ŚzŁ UrzŁ WojŁ O”ol-

skiego z 2003 r. Nr 111, poz. 2330; z 2008 r.  

Nr 18, poz. 520) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) w wysoko`ci 2Ń% równicy między warto-

`cią, jaką nieruchomo`ć miaJa ”rzed wybudowa-

niem urządzeL infrastruktury technicznej, a warto-

`cią, jaką nieruchomo`ć ma ”o ich wybudowaniuŁｬŁ 
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezy-

dentowi Miasta Kędzierzyn - KouleŁ 
 

§ 3. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego, na tablicy 
ogJoszeL Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koule, w ”ra-

sie lokalnej oraz na stronie ”odmiotowej Urzędu 
Miasta Kędzierzyn - Koule w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 
dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodnicząc 

Rady Miasta 

Kędzierzyn ｦKoule 

Grzegorz Chudomięt 
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UCHWAIA NR XXXVł225ł09 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W Lś_NICY 

 

 z dnia 27 lipca 2009 r. 

  

w s”rawie uchwalenia zmiany uchwaJy Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Le`nicy  
z dnia 10 wrze`nia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego SoJectwa Iąki Kozielskie w Gminie Le`nica 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca ń99Ń 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 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 i Nr 173, poz. 1218;  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1,  

w związku z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41  

i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954  

i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  

i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 

oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237, Nr 220, poz. 1413), oraz w sprawie wykona-

nia uchwaJy Nr XXXI/205/09 Rady Miejskiej w Le-

`nicy z dnia ń6 marca 2ŃŃ9 rŁ w sprawie przystą-
”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego SoJectwa Iąki 
Kozielskie, Rada Miejska w Le`nicy, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ”rojektu zmiany ”lanu ze Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Gminy Le`nica, uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. W”rowadza się nastę”ujące zmiany w tek-

`cie ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 2 do uchwaJy 
Nr XXXIIIł2ń5łŃń Rady Miejskiej w Le`nicy z dnia 
ńŃ wrze`nia 2ŃŃń rŁ w s”rawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

SoJectwa Iąki Kozielskie w Gminie Le`nica: 
1) w § 7 ustŁ 2 dodaje się ”kt 9 o tre`ci:  
ｭŚo”uszcza się budowę infrastruktury technicznej 

oraz wszelkie inne ”race budowlane w istniejącym 
pasie drogowym pod warunkiem uzyskania zezwole-

nia zarządcy drogi oraz remont, ”rzebudowę i odbu-

dowę drogi w istniejącym pasie drogowym.ｬ; 
 

2) § ń8 uzyskuje brzmienie: 
ｭW zakresie sieci kanalizacyjnych ”odstawo-

wego systemu obsJugi ustala się nastę”ujące wa-

runki i zasady: 

ńŁ Ustala się skanalizowanie terenu soJectwa 
”o”rzez budowę kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno - ci`nieniowymŁ 

2. Trasy sieci kanalizacyjnej ｦ kolektorów gra-

witacyjnych, sieci kanalizacyjnej ｦ kolektorów 
ci`nieniowych, ”rze”om”ownie sieci kanalizacyjnej 
oznaczone na rysunku ”lanu są oznaczeniami in-

formacyjnymi rysunku planu. 

3Ł OdlegJo`ci między sieciami i liniami uzbroje-

nia inwynierskiego, budynkami, ogrodzeniami, 
drzewami regulują normy i ”rze”isy szczegóJoweŁ  

4Ł Przy skrzywowaniach ”rzewodów wodocią-
gowych i kanalizacyjnych odlegJo`ć między ”rze-

wodami ”owinna wynosić co najmniej Ń,6 m. 

5Ł Śo”uszcza się stosowanie bezod”Jywowych 
zbiorników oraz oczyszczalni ”rzydomowych: 

a) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej,  

b) dla nieruchomo`ci, których obsJuga z sieci ka-

nalizacji sanitarnej jest nie mowliwa z ”owodów 
ekonomicznych i technicznych ”rowadzenia sieciŁｬ; 

 

3) pozostaJe ustalenia tekstu ”lanu stanowiącego 
zaJącznik nr 2 do uchwaJy Nr XXXIIIł2ń5łŃń Rady 

Miejskiej w Le`nicy z dnia ńŃ wrze`nia 2ŃŃń rŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego SoJectwa Iąki Kozielskie 

w Gminie Le`nica ”ozostają bez zmianŁ 

§ 2Ł Rysunek ”lanu stanowiący zaJącznik nr ń 
do uchwaJy Nr XXXIIIł2ń5łŃń Rady Miejskiej  
w Le`nicy z dnia ńŃ wrze`nia 2ŃŃń rŁ w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego SoJectwa Iąki Kozielskie w Gminie 
Le`nica ”ozostaje bez zmianŁ 

 

§ 3Ł Integralną czę`cią zmiany uchwaJy Nr 
XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Le`nicy z dnia  
ńŃ wrze`nia 2ŃŃń rŁ w s”rawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

SoJectwa Iąki Kozielskie w Gminie Le`nica są na-

stę”ując zaJączniki: 
1) nr 1 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrze-

nia uwag do zmiany uchwaJy Nr XXXIIIł2ń5łŃń 
Rady Miejskiej w Le`nicy z dnia ńŃ wrze`nia 
2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego SoJectwa Iąki 
Kozielskie w Gminie Le`nica zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego SoJectwa 
Iąki Kozielskie w Gminie Le`nica; 

2) nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

§ 4Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Le`nicyŁ 

 

§ 5Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 3Ń dni od daty ogJoszenia w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Ryszard FroL 

 

źaJącznik nr ń 

do uchwaJy Nr XXXV/225/09 

 Rady Miejskiej w Le`nicy 

 z dnia 27 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do 

projektu zmiany uchwaJy Nr XXXIIIł2ń5łŃń Rady 
Miejskie w Le`nicy z dnia ńŃ wrze`nia 2ŃŃń rŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego SoJectwa Iąki Kozielskie 
w Gminie Le`nica 

 

W związku z artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (DzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ 
zmŁ), stwierdza się, we do ”rojektu zmiany uchwa-

Jy Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Le`nicy  
z dnia ńŃ wrze`nia 2ŃŃń rŁ w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego SoJectwa Iąki Kozielskie w Gminie Le`nica 
nie zostaJy zJowone uwagiŁ  
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źaJącznik nr 2 

 do uchwaJy Nr XXXV/225/09 

 Rady Miejskiej w Le`nicy 

 z dnia 27 lipca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na ”odstawie artŁ 2Ń 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

źmiana uchwaJy Nr XXXIIIł2ń5łŃń Rady Miej-

skiej w Le`nicy z dnia ńŃ wrze`nia 2ŃŃń rŁ  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego soJectwa Iąki Ko-

zielskie w Gminie Le`nica, ”olega na korekcie za-

”isów dotyczących infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej w obowiązującym ”lanieŁ źmiana 
planu dopuszcza realizacje urządzeL i sieci infra-

struktury technicznej mogącej obciąwać budwet 
GminyŁ W związku ze zmianą uchwaJy ”rognozuje 
się wystą”ienie oszczędno`ci dla budwety Gminy 
w wydatkach na realizacje i eks”loatację infra-

struktury technicznej. Realizacja infrastruktury 

technicznej będzie odbywać się w o”arciu o 
wszelkie mowliwe uródJa ”ozyskania funduszy na 
ten cel, `rodków wJasnych Gminy, o”Jat adiacenc-

kich oraz inwestorów indywidualnychŁ 
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UCHWAIA NR XXXIVł529/09 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

  

 z dnia 26 czerwca 2009 r. 

  

w s”rawie ”rzyjęcia Gminnego ”rogramu o”ieki nad zabytkami dla Gminy Nysa na lata 2009 ｦ 2012 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, 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, Nr 167, 

poz. 1759; 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  

i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111;  

z 2ŃŃ9 rŁ Nr 52, ”ozŁ 42Ń), w związku z artŁ 87  
ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-

nie zabytków i o”iece nad zabytkami (ŚzŁ UŁ Nr ń62, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 

2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; 

z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 

206), Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastę”u-

je: 

 

§ ń. Przyjmuje Gminny program opieki nad za-

bytkami dla Gminy Nysa na lata 2009 - 2012, 

który stanowi zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 
 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 3. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem ”odję-
cia. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 

 

Gminny program opieki nad zabytkami dla Gmi-

ny Nysa na lata 2009 - 2012 

 

1Ł Wstę” 

Gmina Nysa ”oJowona jest ”oJudniowo - za-

chodniej czę`ć województwa o”olskiegoŁ Gmina 
posiada charakter miejsko ｦ wiejskiŁ W jej skJada 
wchodzi 26 soJectw: BiaJa Nyska, Domaszkowice, 

GJębinów, Go`winowice, Hajduki Nyskie, Hanu-

szów, IJawa, Jędrzychów, Kę”nica, Konradowa, 
Koperniki, Kubice, Li”owa, Morów, Niwnica, Pod-

kamieL, PrzeJęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, 
Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbię-
cice, Wyszków _ląski, źJotogJowiceŁ 

W mie`cie Nysa oraz na terenie ”oszczególnych 
soJectw znajduje się wiele obiektów zabytkowych. 

Samo miasto Nysa zwane niegdy` ｭ_ląskim Rzy-

memｬ ”osiada wiele okazaJych budowli stanowią-
cych `wiadectwo bogatej blisko 8ŃŃ - letniej hi-

storii miastaŁ Jej największy rozkwit ”rzy”ada na 
okres od ”oJowy XIV wŁ do ń8ńŃ rŁ, kiedy byJa 
stolicą księstwa bisku”ów wrocJawskich, ”rzyczy-

niając się do dynamicznego rozwoju handlu, rze-

miosJa oraz szkolnictwaŁ Nysa jest jednym z naj-


