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mienie ”rzekazane s“Jectwu nie byJ“ naraw“ne na 
szkody i uszczuplenie. 

2. Nadzór nad dziaJaln“`cią s“Jectwa s”rawo-

wany jest na ”“dstawie kryterium zg“dn“`ci  
z prawem. 

3. K“ntr“la dziaJaln“`ci “rganów s“Jectwa 
sprawowana jest na podstawie kryterium celo-

w“`ci, rzeteln“`ci i g“s”“darn“`ci. 

 

§ 26.1. Wójt “raz wyznaczeni ”rzez nieg“ 
”rac“wnicy m“gą wądać niezbędnych inf“rmacji  
i danych d“tyczących funkcj“n“wania s“Jectwa. 

2. Wójt, jeweli uzna uchwaJy i “”inie “rganów 
s“Jectwa za wykraczające ”“za zakres ”rzekaza-

nych im kompetencji lub sprzeczne z prawem, 

wstrzymuje ich realizację. 
3. Organy s“Jectwa m“gą wnie`ć s”rzeciw d“ 

Rady Gminy na ”“stę”“wanie Wójta “kre`l“ne  
w ust. 2 jeweli uznają, we narusza “n“ ist“tne 
interesy mieszkaLców. S”rzeciw ”“winien zawie-

rać “”is s”rawy i konkretne zarzuty. 

4. Rada Gminy badając s”rzeciw zajmuje sta-

nowisko. 

 

RozdziaJ 7 

Postanowienia koLcowe 

§ 27. Za”is § 14 ust. 2 wchodzi w wycie ”“ 
u”Jywie kadencji 2006 - 2010. 

 

§ 28. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wój-

towi Gminy Bierawa. 

 

§ 29. Traci m“c uchwaJa nr XXII/221/2001 Rady 

Gminy Bierawa z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie 

zatwierdzenia statutu s“Jectwa Stare K“ule. 
 

§ 30. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienniku 
Urzęd“wym W“jewództwa O”“lskieg“ i wch“dzi 
w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia. 

 

 Przew“dnicząca Rady 

Renata Kubica 
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UCHWAIA NR XLIXł720ł10 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru wiejskiego gminy Nysa we wsi Go`winowiceŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 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 

oraz 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) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu 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) po stwier-

dzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium uwarun-

k“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rze-

strzennego gminy Nysa, Rada Miejska w Nysie 

uchwala, c“ nastę”uje: 
 

§ 1. Uchwala się miejsc“wy ”lan zag“s”“da-

rowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy 

Nysa we wsi G“`win“wice. 

 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa we 

wsi G“`win“wice skJada się z: 
1) tekstu miejscowego planu zawartego w ni-

niejszej uchwale; 

2) rysunku miejscowego planu w skali 1:1000 

stan“wiąceg“ zaJącznik nr 1 d“ niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcia “ sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gmi-

ny “raz zasadach ich finans“wania stan“wiąceg“ 
zaJącznik nr 2 d“ niniejszej uchwaJy; 

4) r“zstrzygnięcia “ sposobie rozpatrzenia 

uwag d“ ”r“jektu ”lanu, stan“wiąceg“ zaJącznik 
nr 3 d“ niniejszej uchwaJy. 
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DziaJ I 
Przepisy ogólne 

§ 3.1. Przedmi“tem ustaleL ”lanu są warunki 
zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenu “bejmujące: 

1) ”rzeznaczenie terenów “raz linii rozgrani-

czających tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zag“s”“dar“wania; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego oraz parametry i wskauniki ksztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 
4) “biektów i terenów ”“dlegających “chr“nie; 
5) zasady “bsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej; 

6) stawki ”r“cent“we stan“wiące ”“dstawę 
d“ “kre`lania “”Jaty, “ której m“wa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W ustaleniach ”lanu “dstę”uje się “d usta-

lenia szczegóJ“wych zasad i warunków scalania 
nieruch“m“`ci i ich ”“n“wneg“ ”“dziaJu na dziaJ-
ki gruntu, ”“niewaw w niniejszym planie nie okre-

`l“n“ “bszarów (i ich granic) ”“dlegających sca-

leniu i ”“dziaJ“wi ”rzez gminę, zg“dnie z ustawą 
o g“s”“darce nieruch“m“`ciami “raz ksztaJt“wa-

nia przestrzeni publicznych. 

 

§ 4.1. Nastę”ujące “znaczenia graficzne rysun-

ku ”lanu są “b“wiązującymi ustaleniami ”lanu: 
1) linie r“zgraniczające tereny “ równym spo-

s“bie uwytk“wania; 
2) symb“l “kre l̀ający zasadniczą funkcję terenów. 
3) P“z“staJe “znaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 5. Ilekr“ć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o:  

- przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-
cym uwytk“waniu terenu) ｦ nalewy ”rzez t“ r“zu-

mieć ”rzeznaczenie terenu, które d“minuje  
w ponad 50% na danym terenie wyznaczonym 

liniami r“zgraniczającymi. 
 

DziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

RozdziaJ 1 

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

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1Zc o podstawowym przeznaczeniu 

dla cmentarza i ustala się nastę”ujące warunki 
jego zagospodarowania: 

1) nakazuje się utrzymanie istniejąceg“ cmenta-

rza “raz d“”uszcza się jeg“ ”“większenie teren“we 
w kierunku ”óJn“cnym zg“dnie z rysunkiem ”lanu; 

2) nakazuje się utrzymanie ka”liczki cmentar-

nej; d“”uszcza się jej ”rzebud“wę bez zmiany 
zasadniczych gabarytów budynku (ksztaJt i wy-

s“k“`ć dachu, szer“k“`ć elewacji, ukJad st“larki 
okiennej i drzwiowej); 

3) nakazuje się “gr“dzenie n“wej czę`ci cmen-

tarza wyk“nać w nawiązaniu d“ “gr“dzenia czę-
`ci istniejącej; 

4) zakazuje się l“kaliz“wanie zabud“waL 
mieszkalnych, zakJadów ”r“dukujących artykuJy 
wywn“`ci, zakJadów wywienia zbi“r“weg“ bądu 
zakJadów ”rzech“wujących artykuJy wywn“`ci “raz 
studzien, uródeJ i strumieni, sJuwących d“ czer”ania 
w“dy d“ ”icia i ”“trzeb g“s”“darczych w “dlegJo-

`ci min. 50m “d cmentarza; utrzymuje się “biekty 
istniejące nie s”eJniające ”“wywszych ustaleL; 

5) zakazuje się l“kalizacji “biektów tymczas“wych; 
6) d“”uszcza się na n“w“ wydziel“nej ”o-

wierzchni cmentarza parking na samochody oso-

bowe z min. 10 miejscami postojowymi o na-

wierzchni utwardz“nej ”rze”uszczającej w“dy 
opadowe i um“wliwiające ”“r“st trawy; 

7) d“”uszcza się “biekty maJej architektury, 
szczególnie sakralnej; 

8) d“”uszcza się d“datk“we nasadzenia zieleni 
wys“kiej, `redni“wys“kiej “raz niskiej, skJadającej 
się z nieinwazyjnych gatunków r“`lin, zaleca się 
zieleL zim“ziel“ną; 

9) d“”uszcza się “biekty i urządzenia t“warzy-

szące funkcji ”“dstaw“wej terenu “raz “biekty  
i urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków. 

§ 7. Odkrycie ”rzedmi“tów ”rzy”uszczalnie 
zabytkowych w trakcie ”r“wadzenia r“bót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania r“bót m“gących uszk“dzić lub 
zniszczyć “dkryty ”rzedmi“t, zabez”ieczenia teg“ 
przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

2) niezwJ“cznego powiadomienia Opolskiego 

W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra Zabytków lub 
Burmistrza Nysy. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dotŁ granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegają-cych 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym terenów i obszarów narawo-

nych na niebezpieczeLstwo powodzi)Ł 

§ 8.1. Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w granicach 

”lanu GJówny Zbi“rnik Wód P“dziemnych Nr 338 
ｭSubzbi“rnik Paczków - Niem“dlinｬ, stan“wiący 
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“bszar wys“kiej “chr“ny wód ”“dziemnych,  
w zakresie wynikającym z ustaleL niniejszeg“ 
planu i z ”rze”isów szczególnych; 

2. Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w granicach 

”lanu ｫObszar “chr“ny zas“bów wód ”“wierzch-

ni“wych Zalewnia Nysy KJ“dzkiejｬ stan“wiący 
“bszar wys“kiej “chr“ny wód ”“wierzchni“wych, 
”“winien uwzględniać nakazy i zakazy “kre`l“ne 
w ”rze”isach szczególnych; 

3. Uwzględnić nalewy ”“J“wenie terenu w ob-

szarze projektowanego Obszaru Chronionego 

Kraj“brazu ｭWzgórza StrzeliLskieｬ. 
 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 9. Ustala się nastę”ujące zasady: 
1) teren “bsJugiwany za ”“m“cą istniejąceg“ 

zjazdu z drogi kl. KD-Ś; d“”uszcza się l“kalizację 
n“weg“ zjazdu na n“w“ ”r“jekt“waną czę`ć 
cmentarza z drogi kl. TDG; 

2) d“”uszcza się uzbr“jenie w sieć w“d“cią-
g“wą i elektroenergetyczną; 

3) d“”uszcza się likwidację i ”rzebud“wę ist-

niejących “biektów, sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej “raz realizację n“wych “biektów, 
sieci i urządzeL in-frastruktury technicznej zwią-
zanych z funkcją terenu. 

 

DziaJ III 
OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 

§ 10. Ustala się nastę”ujące stawki ”r“cen-

t“we stan“wiące ”“dstawę d“ “kre`lania “”Jaty, 
o której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30 % - 

dla terenów “bjętych niniejszym ”lanem. 
 

DziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

§ 11. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 12. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienniku 
Urzęd“wym W“jewództwa O”“lskieg“ i wch“dzi 
w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szenia. 

 

 Przew“dniczący Rady 

Feliks Kamienik 

 

ZaJącznik nr 2  
d“ uchwaJy Nr XLIX/720/10  

     Rady Miejskiej w Nysie  

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa 

we wsi Go`winowice, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu 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 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada 

Miejska w Nysie r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 
 

1. Na terenie “bjętym miejsc“wym ”lanem za-

gospodarowania przestrzennego obszaru wiej-

skieg“ gminy Nysa we wsi G“`win“wice nie 
”rzewiduje się realizacji n“wych inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej i dróg, które na-

lewą d“ zadaL wJasnych gminy. 
2. W związku z brakiem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie “bjętym ”lanem “dstę”uje się “d 
r“zstrzygnięcia “ s”“s“bie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 
ZaJącznik nr 3  

d“ uchwaJy Nr XLIX/720/10  
     Rady Miejskiej w Nysie  

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru wiejskiego gminy 

Nysa we wsi Go`winowice 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 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), 

 

Bi“rąc ”“d uwagę stan“wisk“ Burmistrza  
“ niezgJ“szeniu uwag d“ ”r“jektu ”lanu wyJ“wo-

neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu, nie r“zstrzyga się  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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