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poz. 1484, z 2006 r. Dz. U. Nr 245, poz. 1775, 

Dz. U. Nr 249, poz. 1825, z 2008 roku Nr 116, 

poz. 730, z 2009 roku Dz. U. Nr 56, poz. 458,  

z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 226, 

”ozŁń475 oraz artŁ 47 § 4a ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 8 ”ozŁ 6Ń z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy 
Lubsza uchwala, co nastę”uje:  

 

§ ńŁ Zarządza się na terenie gminy ”obór ”o-

datków: rolnego, le`nego i od nieruchomo`ci na-

lewnych od osób fizycznych w drodze inkasaŁ 
 

§ 2Ł Inkasentami ”odatków okre`lonych w § ń 
w ”oszczególnych soJectwach będą: 

ńŁ BJota - Majewski Arkadiusz 

2. Borucice - Szturma JarosJawa 

3. Czepielowice ｦ Jędrysiak Józef 
4Ł ŚobrzyL ｦ Lemieszko Arkadiusz 

5Ł Garbów ｦ Burda Józef 
6Ł Ko`cierzyce ｦ Puszczewicz Józef 
7. Lubicz ｦ Ostrowski CzesJaw 

8. Lubsza ｦ Iowkis Anna 

9Ł Mąkoszyce ｦ Choroszewska MaJgorzata 

ńŃŁ My`liborzyce ｦ Kuuniar Piotr 
ńńŁ MichaJowice ｦ Fieszak PaweJ 
ń2Ł Nowy _wiat ｦ Derega Mariola 

13. Nowe Kolnie ｦ Kuliczkowska MaJgorzata 

14. Piastowice ｦ Gwoudziewski Jacek 

15. Pisarzowice ｦ Szymczak Ryszard 

ń6Ł Raciszów ｦ KorczyLska Krystyna 

17. Rogalice ｦ Juzak Ryszard 

18. Roszkowice ｦ Wouniak MaJgorzata 

ń9Ł SzydJowice ｦ GogóJ Modest 
2ŃŁ _miechowice ｦ Zubrzycka Jolanta 

21. Tarnowiec ｦ Haber Antoni 

 

§ 3Ł Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wy-

soko`ci 6 % od sumy zainkasowanych kwot. 

 

§ 4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 5Ł Traci moc uchwaJa Rady Gminy Nr LIł 
332/2010 Rady Gminy w Lubszy z dnia 23 czerw-

ca 2010 r. w s”rawie ”oboru ”odatków i o”Jat 
lokalnych w drodze inkasa oraz okre`lenie inka-

sentów i wysoko`ci wynagrodzenia za inkasoŁ 
 

§ 6Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

§ 7Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy Lubsza  

mgr Janina WcisJo 
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UCHWAIA NR VIł74łńń 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku  

i terenów przylegJych do ulicy Karola Miarki w Nysie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 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, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 

ust. ń w związku z artŁ 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,  

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) 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Nysa, Rada Miejska  

w Nysie uchwala, co nastę”uje:  
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§ ńŁ Uchwala się zmiany miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Rynku i tere-

nów ”rzylegJych do ulicy Karola Miarki w NysieŁ 
 

§ 2Ł Zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego Rynku i terenów ”rzyle-

gJych do ulicy Karola Miarki w Nysie skJada się z: 
1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tego w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

ń:ńŃŃŃ, stanowiącego zaJącznik nr 1 do niniej-

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

sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania stanowią-
cego zaJącznik nr 2 do niniejszej uchwaJy; 

4) rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia 
uwag do ”rojektu zmiany ”lanu, stanowiącego 
zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 

 

ŚźIAI I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 3Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego Rynku i terenów ”rzylegJych do 
ulicy Karola Miarki w Nysie w”rowadza się na-

stę”ujące zmiany: 
1) w tek`cie ”rzyjętego UchwaJą Nr XXVIIIł 

276/96 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 pau-
dziernika 1996r miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego Rynku i terenów ”rzyle-

gJych do ulŁ Karola Miarki w Nysie do”isuje się 
dodatkowe ustalenia dotyczące zasad lokalizo-

wania tablic i urządzeL reklamowych oraz innych 
no`ników informacji; 

2) w tek`cie ”lanu, tjŁ w § 2 ustŁ ń wskazanej 
wywej uchwaJy, wykre`la się w caJo`ci ustalenia 
dotyczące nieobowiązujących ”rze”isów szcze-

gólnych odnoszących się do obszaru objętego 
planem; 

3) w tek`cie ”lanu do”isuje się do wszystkich 
terenów oznaczonych symbolem MWU ustalenia 
dotyczące do”uszczalnych ”oziomów haJasu; 

4) w tek`cie ”lanu do”isuje się dodatkowe 
ustalenie ogólne w zasadach zagospodarowania 

obiektów ”odlegających ochronie konserwator-

skiej; 

5) na rysunku ”lanu w”rowadza się nastę”u-

jące korekty wynikające z ”rac budowlanych 
realizowanych na tym obszarze w okresie obo-

wiązywania ”lanu: 
a) ”oszerza się teren ｭńUｬ o ”iwniczną czę`ć 

stanu zerowego budynku istniejącą na dziaJce  
nr 15/5, 

b) do ciągu komunikacji ”ieszej ｭń7Kxｬ wJą-
cza się istniejący zauJek ”rzy budynku ｭStarej 
wagiｬ, 

c) rozdziela się, terenem ｭń7Kxｬ teren ｭ3Uｬ 
na tereny ｭ3Uｬ i ｭ3aUｬ ”rzy utrzymaniu od”o-

wiednio dla obu tych terenów dotychczasowych 
ustaleL okre`lonych dla terenu ｭ3UｬŁ 

 

§ 4ŁńŁ Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 
1) dodatkowe zasady zagospodarowania obiek-

tów ”odlegających ochronie konserwatorskiej; 
2) dodatkowe zasady ochrony `rodowiska,  

w zakresie ustaleL dotyczących do”uszczalnych 
”oziomów haJasuŁ 

2. W ustaleniach zmiany planu, nie zmienia 

się okre`lonych w ”lanie: 
1) ustaleL szczegóJowych dla terenów funk-

cjonalnych okre`lonych w ”lanie; 
2) zasad zagos”odarowania obiektów ”odle-

gających ochronie konserwatorskiej; 
3) zasad parcelacji na terenach projektowanej 

zabudowy; 

4) zasad obsJugi w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

5) zadaL dla realizacji celów ”ublicznych; 
6) terenów zorganizowanej dziaJalno`ci inwe-

stycyjnej; 

7) stawek ”rocentowych stanowiących ”od-

stawę ustalenia o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

§ 5ŁńŁ Nastę”ujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany ”lanu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica obszaru objętego zmianą ”lanu, ja-

ko granica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 
2) linie rozgraniczające tereny; 
3) linie zabudowy; 

4) symbol okre`lający ”odstawowe zagos”o-

darowanie terenówŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

ŚźIAI II 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś ŚOTŹCźĄCś 

PRZEZNACZENIA, ZASAD OCHRONY I KSZTAI-
TOWANIA IAŚU PRźśSTRźśNNśGO ORAź PA-

RAMśTRÓW I WSKAtNIKÓW KSźTAITOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TE-

RENU 

§ 6Ł W uchwale nr XXVIII/276/96 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 2 ”audziernika ń996 r.  

W sprawie miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego Rynku i terenów ”rzylegJych 
do ulŁ Karola Miarki w Nysie w”rowadza się na-

stę”ujące zmiany: 
1) w § 2 ust. 2 w miejsce dotychczasowego 

symbolu terenu ｭ3ŁUｬ w”rowadza się za”is ｭ3U 
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oraz 3aUｬ z ustaleniami jak dla symbolu ”ier-

wotnego; 

2) w § 2 ustŁ 2 do”isuje się ”o kro”ce, dla te-

renów oznaczonych symbolami 8ŁMW,U; 9ŁMW,U; 
10.MW,U; 11.MW,U; 12.MW,U; 13.MW,U; 

14.MW,U dodatkowe ustalenie w brzmieniu: 

ｭPoziom haJasu zewnętrznego ”rzyjąć zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi jak 
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej."; 

3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4Ł Zasady zagos”odarowania obszarów i obiek-

tów ”odlegających ochronie konserwatorskiej: 
ń) Utrzymuje się ochronę konserwatorską ob-

szaru opracowania planu zgodnie z wpisem do 

rejestru nr ńŃ7ł54, szczególnie dotyczy to: 
a) nakazu formowania zagospodarowania te-

renu ”oszczególnych ”osesji i ich obiektów  
z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich 
OWKZ, 

b) nakazu docelowego ”rzywrócenia histo-

rycznego ukJadu urbanistycznego zabudowy, 
szczególnie ”rzywrócenia linii zabudowy, skali  
i zasadniczego uksztaJtowania bryJowego zabu-

dowy, nawiązania do ”odziaJu ”arcelacyjnego 

odzwierciedlonego w elewacjach frontowych, 

c) nakazu wykonywania badaL archeologicz-

nych ”rzed robotami budowlanymi związanymi  
z realizacją nowych obiektów budowlanych, 

d) nakazu korekty zamierzeL realizacyjnych 
dostosowujących obiekty ”rojektowane do od-

krytych historycznych fragmentów budowli wy-

magających ich zachowania, 
e) zakazu sytuowania wolnostojących no`ni-

ków informacji wizualnej z wyjątkiem informacji 
dotyczącej istniejących budynków, realizowa-

nych w oparciu o uzgodnienia z OWKZ oraz tra-

dycyjnych sJu”ów ogJoszeniowych o wysoko`ci 
do 2,5 m, 

f) zakazu lokalizacji na elewacjach ”rzylegJych 
do ”rzestrzeni ”ublicznej budynków i budowli 
dysharmonicznych elementów infrastruktury 
technicznej (klimatyzatory, wentylatory, kominy, 

anteny itp.), 

g) nakazu jednolitego ksztaJtowania ”odziaJów 
wewnętrznych stolarki otworów elewacyjnych 
”oszczególnych budynków uwzględniających  
w ich ksztaJcie i ”odziale wewnętrznym wymogi 
historyczne, 

h) zakazu wprowadzania na szyby okien i in-

nych ”rzeszklonych otworów budynków (w tym 
budynków nie będących zabytkami) materiaJów 
nieprzeziernych od strony przestrzeni publicznej 

lub innych ”odobnych rozwiązaL niszczących 
”lastyczno`ć elewacji tych budowli; 

i) zakazu stosowania zewnętrznych na”isów  
i reklam `wietlnych emitujących ”ulsujące lub 
fosforyzujące o`wietlenie, 

j) do”uszczenia lokalizacji no`ników informacji 
wizualnej na budynkach będących zabytkami 

wyJącznie w uzgodnieniu z OWKZ, no`niki te nie 
mogą zakrywać elementów wystroju architekto-

nicznego w szczególno`ci bram i portali, okien  

i ich obramowaL, gzymsów, oka”ów, ”Jycin  
i kompozycji sztukatorskich, 

k) do”uszczenia lokalizacji no`ników informa-

cji wizualnej na budynkach nie będących zabyt-

kami w pasach poziomych elewacji frontowej 

”omiędzy oknami ”arteru a oknami ”iętra lub  
w ”asach ”ionowych ”omiędzy oknami, wyko-

rzystując od”owiednio 7Ń% szeroko`ci tych ”a-

sów; na niezabudowanych `cianach bocznych 
bez otworów do”uszcza się no`niki informacji 
wizualnej na ”owierzchni do 5Ń% `ciany, nie 
wywej niw gzyms frontowy, 

l) do”uszczenia lokalizacji no`ników informacji 
wizualnej, na budynkach niezabytkowych, w for-

mie ”rosto”adJej do elewacji jako ”ionowego ele-

mentu ”rosto”adJo`ciennego o wysoko`ci obej-

mującej nie więcej niw drugą i trzecią kondygna-

cję, ”rzy maksymalnym wysięgu ń,2 m oraz sze-

roko`ci do Ń,6 m, bryJy te lokalizować wyJącznie 
”rzy bokach elewacji, mogą one zawierać urzą-
dzenia infrastruktury technicznej budynku, 

m) do”uszczenia lokalizacji sJu”ów ogJosze-

niowych o wymiarach nie ”rzekraczających wy-

soko`ci 2,5 m i `rednicy (szeroko`ci) ń,5 m, 
n) do”uszczenia iluminacji obiektów budowla-

nych oraz nieruchomo`ci w uzgodnieniu z OWKZŁ 
2) Ochronie ”rawnej indywidualnej ”odlegają 

nastę”ujące zabytki w”isane do rejestru OWKZ: 
a) ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ _wŁ Jakuba  

i _wŁ Agnieszki, 

b) dzwonnica przy ww. ko`ciele, 
c) domy Rynek od nr 22 do nr 26 oraz od  

nr 36 do nr 39, 

d) domy ul. Bracka od nr 2 do nr 6, 

e) dom ｭStarej Wagiｬ ulŁ Sukiennicza 2, 
f) fontanna Trytona (ul. Bracka), 

g) stare miasto w granicach `redniowieczne-

go zaJowenia (mŁinŁ ńŃŃ% obszaru niniejszego 
planu). 

3) Zagos”odarowanie na cele uwytkowe za-

bytków (w tym ”rowadzenie robót budowlanych) 
wymaga od ich wJa`cicieli (”osiadaczy): 

a) dokumentacji konserwatorskiej okre`lającej 
stan zachowania zabytku nieruchomego i mowli-
wo`ci jego ada”tacji, z uwzględnieniem histo-

rycznej funkcji i warto`ci tego zabytku, 
b) uzgodnionego z OWKZ programu prac kon-

serwatorskich przy zabytku nieruchomym, okre-

`lającego zakres i s”osób ich ”rowadzenia oraz 
wskazującego niezbędne do zastosowania mate-

riaJy i technologie, 
c) uzgodnionego z OWKZ programu zagospo-

darowania zabytku nieruchomego wraz z otocze-

niem oraz dalszego korzystania z tego zabytku,  

z uwzględnieniem wyeks”onowania jego warto-

`ci kulturowych, 
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d) uzyskania od OWKZ zaleceL konserwator-

skich okre`lających s”osób korzystania z zabyt-

ku, jego zabezpieczenia i wykonania prac kon-

serwatorskich a takwe zakres do”uszczalnych 
zmian, które mogą być w”rowadzone w tym 
zabytku. 

4) Przy ”rojektowaniu zabudowy terenów 
ｭńUｬ, ｭ4Uｬ, ｭ5Uｬ, ｭ6Uｬ oraz ewentualnych 

obiektów budowlanych na ”ozostaJych terenach 
nalewy stosować od”owiednio zalecenia okre`lo-

ne w ust. 4 pkt 3 lit. d.  

5) Inwestor zamierzenia budowlanego na ob-

szarze ”lanu jest obowiązany do ”okrycia kosz-

tów badaL archeologicznych oraz ich dokumen-

tacji dla niezbędnej ochrony zabytków archeolo-

gicznych. 

6) W obszarze objętym ”lanem wszelkie ”race 
ziemne nalewy ”rowadzić ”od nadzorem arche-

ologicznym ”o wcze`niejszym uzgodnieniu i uzy-

skaniu pozwolenia konserwatorskiego."; 

4) w § 2 ust. 5 pkt 7 w miejsce dotychcza-

sowego za”isu w”rowadza się za”is nastę”ują-
cy:  

ｭŚo”uszcza się inwestycje celu ”ublicznego  
z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, których lokaliza-

cja odbywać się będzie na warunkach okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, ”rzy czym wyklu-

cza się realizację ”rzewodowych sieci na”o-

wietrznych,"; 

5) w § 2 ”o ustŁ 7 dodaje się ustŁ 7a w brzmie-

niu: 

ｭ7aŁ Ustalenia dotŁ granic i s”osobów zago-

s”odarowania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, ustalonych na ”odstawie odręb-

nych ”rze”isówŁ 
1) Ochronie podlega ”oJowony w granicach 

”lanu GJówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 338 
ｭSubzbiornik Paczków-Niemodlinｬ (w granicach 
okre`lonych na rysunku ”lanu), stanowiący ob-

szar wysokiej ochrony wód ”odziemnychŁ 
2) Teren objęty ”lanem ”oJowony jest w caJo-

`ci w strefie ochrony ”o`redniej ujęć i uródeJ 
wody dla miasta WrocJawia zatwierdzonej decy-

zją Urzędu Wojewódzkiego we WrocJawiu  
nr RLShwI 053/17/74 z 31 marca 1974 r. 

3) W strefie ochronnej okre`lonej w ”kt 2 na-

lewy ”rzestrzegać obowiązujących zakazów, na-

kazów i ograniczeL wynikających z ww. decyzji  

i ”rze”isów szczególnychŁ"; 

6) w § 2 ust. 8 dotychczasowe wyrazy  

ｭartŁ 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 

”rzestrzennymｬ zastę”uje się wyrazami ｭartŁ 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennymｬŁ 
 

DZIAI III 
PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 7Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Rynku i terenów ”rzylegJych do ulicy 
Karola Miarki w Nysie uchwalonego uchwaJą 
Rady Miejskiej w Nysie Nr XXVIII/276/96 z dnia 

2 ”audziernika ń996 rŁ w czę`ci objętej niniejszą 
zmianą ”lanuŁ 

 

§ 8Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 9Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 Przewodniczący Rady  

Feliks Kamienik 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3142 ｦ Poz. 726 

 

ZaJącznik nr ń 

do uchwaJy nr VIł74łńń 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 30 marca 2011 r. 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3143 ｦ Poz. 726 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3144 ｦ Poz. 726 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa O”olskiego Nr 56 ｦ 3145 ｦ Poz. 726 

 

 
 


