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UCHWAIA Nr XXV/266/08 

 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odroczenia i rozkJadania na raty 

nalewno`ci ”ienięwnych do których nie stosuje się ”rze”isów ustawy Ordynacja podatkowa,  

”rzy”adających Gminie Grodków lub jej jednostkom organizacyjnym 

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 

2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 

1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. 

Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, 

Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Rada 

Miejska w Grodkowie uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1Ł W uchwale Nr XXXV/383/06 Rady Miejskiej w 

Grodkowie z dnia 27 wrze`nia 2006 rŁ w sprawie 

szczególnych zasad i trybu umarzania, odroczenia i 

rozkJadania na raty nalewno`ci ”ienięwnych do których 
nie stosuje się ”rze”isów ustawy Ordynacja podatko-

wa, ”rzy”adających Gminie Grodków lub jej jednost-

kom organizacyjnym § 6 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ§ 6Ł Śo umorzenia nalewno`ci i udzielenia ulg w ich 
s”Jacaniu u”rawnieni są: 

1) Burmistrz Grodkowa ｦ jeweli kwota nalewno`ci nie 
przekracza dziesięciokrotno`ci kwoty ”rzeciętnego wy-

nagrodzenia, o którym mowa § 2 ”kt 3; 

2) Rada Miejska na wniosek Burmistrza ｦ jeweli kwota 

nalewno`ci ”rzekracza kwotę, o której mowa w ”kt 1ŁｬŁ 
 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 
Grodkowa. 

 

§ 3Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego i wchodzi w wycie 
po upJywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

Przewodniczący Rady 

Karol Grzybowski 
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UCHWAIA Nr XXVII/386/08 

 RADY MIEJSKIEJ NYSY 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa  

w zakresie obejmującym czę`ć miasta Nysy w rejonie ulicy JŁ PiJsudskiego i Podolskiej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ  
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 ”ozŁ 1218) w związku z artŁ 20 ustŁ 1 
oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu 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; 

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 uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Nysa, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1Ł Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gmi-

ny Nysa w zakresie obejmującym czę`ć miasta Nysy  
w rejonie ulicy JŁ PiJsudskiego i PodolskiejŁ 

 

§ 2Ł źmiana miejscowego ”lanu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w za-

kresie obejmującym czę`ć miasta Nysy w rejonie ulicy 
JŁ PiJsudskiego i Podolskiej skJada się z: 
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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 s”osobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich 

finansowania stanowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej 

uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stanowiące-

go zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

Czę`ć I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 3Ł1Ł W miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w za-

kresie obejmującym czę`ć miasta Nysy w rejonie ulicy 
PiJsudskiego i Podolskiej w”rowadza się zmiany nastę-
”ujące: 

- zmienia się na rysunku ”lanu symbol terenu MUŁ1 
na MUŁ5 oraz w”rowadza się nowe ustalenia dla tego 

terenu. 

 

§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są warun-

ki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące: 

1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-

dach zagos”odarowania oraz zasad ochrony i ksztaJtowa-

nia `rodowiska; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę do 
okre`lania o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4, 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym.  

2Ł W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się okre-

`lonych w ”lanie: 

1) zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków; 
3) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych; 

4) s”osobów i terminów tymczasowego zagos”oda-

rowania, urządzenia i uwytkowania terenów;  
5) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isów;  
6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznejŁ 
3. W ustaleniach zmiany planu odstę”uje się od 

ustalenia szczegóJowych zasad i warunków scalania 
nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na dziaJki 
gruntu, ”oniewaw w niniejszym ”lanie nie okre`lono 
obszarów (i ich granic) ”odlegających scaleniu i ”odzia-

Jowi ”rzez Gminę, zgodnie z ustawą o gos”odarce nie-

ruchomo`ciamiŁ  

§ 5Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku 
zmiany ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica terenów objętych zmianą ”lanu, jako gra-

nica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) zasadnicze linie rozgraniczające tereny; 

3) symbol okre`lający zasadnicze funkcje terenówŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają charakter 

informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest 
mowa o:  

1) ”owierzchni terenu dziaJki budowlanej biologicz-

nie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć grunt rodzimy  
w obrębie dziaJki budowlanej zagos”odarowanej ziele-

niąŁ 
 

Czę`ć II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia, zasad ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametrów  
i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”oda-

rowania terenu 

 

§ 7Ł1Ł Śla terenu MU.5 o podstawowym przezna-

czeniu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (lub 

dla usJug) i dopuszczalnym dla zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, usJug i zabudowy zbiorowego za-

mieszkania (internat) ustala się nastę”ujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub likwi-

dację istniejącej zabudowy; do”uszcza się realizację 
nowej zabudowy; 

2) nakazuje się linie zabudowy wg rysunku ”lanu; 
3) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie czynną nie 

mniejszą niw 30% ”owierzchni terenu, a ”owierzchnię 
zabudowy max. 55% powierzchni terenu;  

4) do”uszcza się ”odniesienie kalenicy istniejącego 
budynku 4 kondygnacyjnego o 5% wysoko`ci stanu 
istniejącego; dla ”ozostaJych istniejących budynków 
”rzy ”rzebudowie nakazuje się maxŁ wysoko`ć do oka-

pu dachu ｦ 15 m;  

5) nakazuje się na istniejącej zabudowie dach ”Jaski 
lub dwuspadowy o nachyleniu ”oJaci 3 - 10o; 

6) nakazuje się wysoko`ć nowej zabudowy ”oza ob-

rysem istniejących budynków max. 15,0 m do okapu 

dachu, o dachach ”Jaskich lub dwuspadowych o nachy-

leniu ”oJaci 3 - 10o; 

7) do”uszcza się utrzymanie lub likwidację urządzeL 
i obiektów obrony cywilnej; 

8) nakazuje się zabez”ieczenie miejsc ”ostojowych 
wg nastę”ujących wskauników ｦ 1 miejsce postojowe 

na 1 mieszkanie, a w przypadku realizacji hotelu liczba 

miejsc ”ostojowych nie mowe być mniejsza niw 35% 
miejsc noclegowych;  



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 7 – 469 – Poz. 113 

 

9) ogrodzenie terenu wg obowiązujących warunków 
technicznych, z do”uszczeniem fragmentów ogrodzeL 
w formie muru ”eJnego; 

10) dopuszcza się budynki i wiaty garawowe jako 
dobudowane do budynku podstawowego lub wolnosto-

jące o architekturze i wystroju nawiązującym do bu-

dynku podstawowego;  

11) do”uszcza się realizację obiektu garawowo - par-

kingowego o wysoko`ci nie”rzekraczającej 6 m;  
12) nakazuje się ogrodzenie wg warunków technicz-

nych z do”uszczeniem fragmentów ogrodzeL w formie 

muru ”eJnego; 
13) do”uszcza się obiekty i urządzenia maJej archi-

tektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej; 

14) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w 

sieć elektroenergetyczną kablową NłN i SN, sieć wodo-

ciągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-

czowej, telekomunikacyjną i gazową; 
15) obsJuga komunikacyjna terenu MUŁ5 winna od-

bywać się ulŁ GdaLską oraz ”rojektowaną drogą dojaz-

dową oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD. 

 

Czę`ć III 
O”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 8Ł Ustala się nastę”ujące stawki ”rocentowe sta-

nowiące ”odstawę do okre`lania o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) w wysoko`ci 30%Ł  
 

Czę`ć IV 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 9Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

miejskiego Gminy Nysa w zakresie obejmującym czę`ć 
miasta Nysy w rejonie ulicy PiJsudskiego i Podolskiej 
uchwalonego uchwaJą Nr XXXI/542/04 Rady Miejskiej 

Nysy z dnia 29 grudnia 2004 rŁ w czę`ci objętej niniej-

szą zmianą ”lanuŁ 
 

§ 10Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzo-

wi Nysy. 

 

§ 11Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi w 
wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXVII/386/08 

Rady Miejskiej w Nysie 

 z dnia 27 listopada 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w zakresie 

obejmującym czę`ć miasta Nysy w rejonie ulicy JŁ PiJ-
sudskiego i Podolskiej, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (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 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) i artŁ 167 ustŁ 2 

ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249, ”ozŁ 2104, z ”óunŁ zmŁ), Rada Miejska 

w Nysie rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

1Ł Na terenie objętym zmianą miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego 

Gminy Nysa w zakresie obejmującym czę`ć miasta 
Nysy w rejonie ulicy JŁ PiJsudskiego i Podolskiej, nie 
przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej i dróg, które nalewą do zadaL wJasnych 

gminy.  

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy na te-
renie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się od rozstrzygnię-
cia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania. 

 

źaJącznik nr 3 

 do uchwaJy Nr XXVII/386/08 

                                           Rady Miejskiej w Nysie 

 z dnia 27 listopada 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w zakresie 

obejmującym czę`ć miasta Nysy w rejonie ulicy 
JŁPiJsudskiego i Podolskiej 

 

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”uje:  
Biorąc ”o uwagę stanowisko Burmistrza o niezgJo-

szeniu uwag do ”rojektu ”lanu wyJowonego do ”ublicz-

nego wglądu, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”a-

trzenia.
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UCHWAIA Nr XXVIII/400/08 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. 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, 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, 


