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UCHWA A NR IX/112/11
RADY MIASTA KĘŚźIśRźŹN-KO Lś
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysoko ci op aty za wpis do rejestru

obków i klubów dziecięcychŁ

§ 1. Ustala się “” atę za wpis do rejestru “bków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-K“ le, w wysokoci 50,- z Ł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 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 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 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) oraz art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) Rada
Miasta Kędzierzyn-K“ le uchwala, co nastę”uje:

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-K“ leŁ
§ 3. Uchwa a podlega “g “szeniu w Dzienniku
Urzęd“wym W“jewództwa Opolskiego i wchodzi
w ycie po u” ywie 14 dni od opublikowania.
Przew“dnicząca
Rady Miasta Kędzierzyn-K“ le
El bieta Czeczot

916

918
917

UCHWA A NR VIII/127/11
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Go winowice
dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wa brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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,
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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
oraz art. 20 ust. 1 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,
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, z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
po stwierdzeniu zg“dn“ ci z ustaleniami Studium
uwarunk“wa
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nysa, Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastę”uje:
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa
w “brębach wsi Radzikowice i G“ win“wice dla
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rejonu przewidzianego do “bjęcia granicami Wa brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w “brębach
wsi Radzikowice i G“ win“wice dla rejonu przewidzianego do “bjęcia granicami Wa brzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej sk ada się z:
1) tekstu miejscowego planu zawartego w niniejszej uchwale;
2) rysunku miejscowego planu w skali
1:2000, stan“wiąceg“ za ącznik nr 1 do niniejszej
uchwa y;
3) r“zstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale ą do zada w asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stan“wiąceg“
za ącznik nr 2 do niniejszej uchwa y;
4) r“zstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stan“wiąceg“ za ącznik
nr 3 do niniejszej uchwa yŁ
ŚźIA I
PRZEPISY OGÓLNś
§ 3. Przedmiotem ustale planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu “bejmujące:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kszta t“wania adu przestrzennego oraz parametry i wska niki kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków;
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
5) zasady ochrony r“d“wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub “biektów ”“dlegających ochronie, ustalonych na podstawie “drębnych ”rze”isów;
7) zasady i warunki ”“dzia u nieruch“m“ ci;
8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i u ytk“wania terenów;
9) wymagania wynikające z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych;
10) stawki procentowe stan“wiące ”“dstawę
do “kre lania “” aty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy.
§ 4.1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku planu są “b“wiązującymi ustaleniami planu:
1) granica terenu “bjęteg“ planem, jako granica “b“wiązywania ustale planu;
2) linie r“zgraniczające tereny;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
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4) symbole “kre lające zasadniczą funkcję terenówŁ
2. P“z“sta e oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.
§ 5. Ilekr“ć w przepisach niniejszej uchwa y
jest mowa o:
1) planie
nale y przez to r“zumieć ustalenia
d“tyczące obszaru “kre l“neg“ w § 1 niniejszej
uchwa y;
2) rysunku planu
nale y przez to r“zumieć
rysunek planu w skali 1:2000, na mapie sytuacyjno - wys“k“ ci“wej wraz z granicami w adania gruntami, stan“wiący za ącznik do niniejszej
uchwa y;
3) przepisach szczególnych
nale y przez to
r“zumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwa y przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran “we oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) terenie
nale y przez to r“zumieć obszar
o “kre l“nej funkcji d“minującej, ograniczony
liniami r“zgraniczającymi, oznaczony symbolem
u ytk“wania;
5) przeznaczeniu podstawowym
nale y
przez to r“zumieć takie przeznaczenie, które powinno ”rzewa ać na danym terenie wydzielonym
liniami r“zgraniczającymi, t“ same z funkcją dominującą;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym
nale y
przez to r“zumieć rodzaje przeznaczenia inne ni
podstawowe, które uzu”e niają lub wzb“gacają
przeznaczenie podstawowe, t“ same z funkcją
d“”uszczalną;
7) us ugach nale y przez to r“zumieć us ugi
handlu (detalicznego i hurtowego), us ug kultury,
niepubliczne us ugi zdrowia i opieki s”“ ecznej,
us ug gastronomii, us ug ączn“ ci i telekomunikacji, us ug rzemi“s a us ug“weg“, biura, banki,
us ug kultury sakralnej oraz inne us ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych ”“wy ej
lub analogicznym stopniu ucią liw“ ci wraz
z urządzeniami infrastruktury technicznej potrzebnymi do “bs ugi w/w “biektów us ug oraz us ug
rzemi“s a, zaliczonych zgodnie z przepisami
szczególnymi do ”rzedsięwzięć m“gących potencjalnie znacząc“ “ddzia ywać na r“d“wisk“;
8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy
nale y przez to r“zumieć linię “kre lającą minimalną
“dleg “ ć, w jakiej m“gą znajd“wać się budynki
od linii r“zgraniczającej tereny;
9) maksymalnej wysoko ci zabudowy nale y
przez to r“zumieć “dleg “ ć ”“między najwy ej
”“ “ “nym elementem dachu, a rednim poziomem terenu;
10) obiektach i urządzeniach towarzyszących
nale y przez to r“zumieć obiekty technicznego
wy”“sa enia, dojazdy i d“j cia, parkingi, gara e,
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budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, ma ą
architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pe niące s u ebną r“lę wobec funkcji “kre l“nych
w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym;
11) wska niku intensywno ci zabudowy nale y przez to r“zumieć stosunek powierzchni
wszystkich kondygnacji budynku w zewnętrznym
obrysie cian do powierzchni terenu.
ŚźIA II
USTALENIA SźCźśGÓ OWś
Rozdzia 1
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad
ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz
parametrów i wska ników kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 6.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1Zc o podstawowym przeznaczeniu dla cmentarza ustala się nastę”ujące warunki jego zagospodarowania:
1) nakazuje się utrzymanie istniejąceg“ cmentarza oraz dopuszcza się jego ”“większenie terenowe w kierunku zachodnim zgodnie z rysunkiem
planu;
2) zakazuje się lokalizowania zabud“wa
mieszkalnych, zak adów ”r“dukujących artyku y
ywn“ ci, zak adów ywienia zbiorowego bąd
zak adów ”rzech“wujących artyku y ywn“ ci
oraz studzien, róde i strumieni, s u ących do
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych
w “dleg “ ci min. 50 m od cmentarza;
3) nakazuje się od strony drogi KDG parking
na samochody osobowe z min. 10 miejscami
postojowymi o nawierzchni utwardzonej prze”uszczającej wody opadowe i um“ liwiające porost trawy;
4) dopuszcza się obiekty ma ej architektury,
szczególnie sakralnej;
5) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni
wysokiej, redni“wys“kiej oraz niskiej, zaleca się
ziele zim“ziel“ną;
6) dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzyszące funkcji podstawowej terenu oraz obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2RP,Zi ustala się przeznaczenie podstawowe
tereny rolne z zielenią iz“lacyjną od
cmentarza i ustala się nastę”ujące warunki jego
zagospodarowania:
1) nakazuje się utrzymanie istniejąceg“ zagospodarowania polno- ąk“weg“ (u ytki rolne) do
czasu zagospodarowania terenu zielenią iz“lacyjną;
2) nakazuje się wykszta cenie zieleni izolacyjnej w formie zieleni wysokiej oraz redni“ i nisko-
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piennej z nasadzeniami min. 50% gatunków zimozielonych;
3) dopuszcza się utrzymanie i ”rzebud“wę istniejących dróg transportu rolnego oraz bud“wę
nowych dróg;
4) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych
”asów wiatrochronnych;
5) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację punktowych “biektów infrastruktury technicznej nie zmieniających zasadniczego przeznaczenia terenu;
6) zakazuje się lokalizacji budowli i urządze
elektrowni wiatrowych.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3MN o podstawowym przeznaczeniu
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się nastę”ujące zasady, parametry i wska niki
kszta t“wania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) nakazuje się utrzymanie linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;
2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie
czynną min. 40%;
3) nakazuje się wska nik intensywn“ ci zabudowy 0,15÷0,35;
4) nakazuje się dopuszczalne poziomy ha asu
zewnętrzneg“ ”rzyjąć zgodnie z “b“wiązującymi
przepisami szczególnymi, na terenie MN jak dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
5) dla istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej:
a) utrzymuje się istniejącą zabud“wę, obiekty
budowlane m“gą ”“dlegać zmianie sposobu u ytkowania, przebudowie, rozbudowie itp. z zachowaniem zasadniczych wys“k“ ci kalenicy, oka”ów, ukszta t“wania dachów g ównych,
b) parametry wys“k“ ci“we istniejącej zabudowy m“gą ulegać ograniczonym zmianom
w zakresie ±5%,
c) dopuszcza się term“ren“wację “biektów,
d) nakazuje się przy przebudowie “biektów
istniejących z dachem dwuspadowym ”“kryć
dachówką lub materia ami dachówk“”“d“bnymi
w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym,
e) dopuszcza się l“kalizację budynków gara“wych, dla których nakazuje się wys“k“ ć nie
wy szą ni 4,5 m; wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku g ówneg“,
f) dopuszcza się ” askie zadaszenie w budynkach i wiatach gara “wych,
g) dopuszcza się l“kalizację wiat na samochody osobowe o wys“k“ ci nie wy szej ni 4,5 m
przy dachach o spadkach budynku g ówneg“ lub
3,0 m przy dachach ” askich,
h) zakazuje się lokalizacji “biektów budowlanych tymczasowych,
i) dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia t“warzyszące z zakresu funkcji uzu”e niają-
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cych (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, infrastruktury technicznej),
j) nakazuje się funkcje gospodarcze realiz“wać
w budynkach gospodarczych,
k) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych sam“ch“dów osobowych na terenie
dzia ki (w tym miejsca gara “we);
6) dla nowej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej:
a) nakazuje się wys“k“ ć zabudowy nie przekraczającą: 5,0 m do okapu dachu i 9,0 m do
kalenicy; liczbę kondygnacji nadziemnych
do 2
(w tym co najmniej jedna w poddaszu u ytkowym),
b) zasadniczy dach budynków mieszkalnych
(g ównych) dwu lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu ”“ aci w granicach 30°÷45°;
kryty dachówką lub materia ami dachówk“”odobnymi w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym,
c) nakazuje się elewacje cian tynkowane
(z dopuszczeniem elementów z klinkieru, drewna,
kamienia),
d) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych sam“ch“dów osobowych na terenie
dzia ki (w tym miejsca gara “we),
e) zakazuje się lokalizacji “biektów budowlanych tymczasowych,
f) dopuszcza się w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej l“kalizację budynków gara “wych,
dla których nakazuje się wys“k“ ć nie wy szą ni
4,5 m; 1 k“ndygnację nadziemną; wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku g ówneg“
(z dopuszczeniem zadasze ” askich),
g) dopuszcza się wiaty na samochody osobowe o wys“k“ ci nie wy szej ni 4,5 m przy dachach o spadkach budynku g ówneg“ lub 3,0 m
przy dachach ” askich,
h) dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia t“warzyszące z zakresu funkcji uzu”e niających (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, infrastruktury technicznej).
4. Dla terenów oznaczonych symbolami 4P/EE/;
5P/EE/; 7P/EE/; 8P/EE/ ustala się przeznaczenie
podstawowe
zabudowa ”rzemys “wa, sk adowa i magazynowa. Ustala się nastę”ujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć
zgodnie z rysunkiem planu;
2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie
czynną min. 10%;
3) nakazuje się wska nik intensywn“ ci zabudowy 0,5÷1,5;
4) dla nowo projektowanej zabudowy:
a) dla budynków produkcyjno - warsztatowo
magazynowych nakazuje się max. wys“k“ ć zabudowy nie ”rzekraczającą 15 m do okapu dachu; zasadnicze dachy budynków ” askie o nachyleniu do 10° lub u”in“we,
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b) dla budynków administracyjno socjalnych
nakazuje się max wys“k“ ć zabudowy nie przekraczającą 8,0 m do okapu dachu i 11,0 m do
kalenicy; zasadnicze dachy budynków ” askie,
”“chy e lub strome, symetryczne o nachyleniu
250 450,
c) dopuszcza się stosowanie kombinacji dachów ” askich, ”“chy ych i u”in“wych,
d) dopuszcza się wyk“ czenia elewacyjne
z u yciem materia ów (i ich kombinacji) takich jak
np. szk “, metal, ceramika, kamie ;
5) dla istniejących “biektów na terenie 4P/EE/
ustala się nastę”ujące warunki zabudowy:
a) nakazuje się utrzymania wys“k“ ci zabudowy istniejącej,
b) dopuszcza się r“zbud“wę, ”rzebud“wę lub
term“m“dernizację w dostosowaniu do linii zabudowy “kre l“nej na rysunku planu; dopuszcza się
wyburzenie istniejących “biektów,
c) dopuszcza się realizację nowych “biektów
w nawiązaniu do istniejących budynków;
6) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w ramach utwardzonego parkingu wg
wska nika min. 1 miejsce parkingowe na 3 prac“wników;
7) nakazuje się na terenach przez które przebiega gaz“ciąg uwzględnienie wg rysunku planu
strefy z ograniczeniem zabudowy od gaz“ciągu
przy lokalizacji “biektów kubaturowych; dopuszcza się w strefie m“ liw“ ć lokalizacji ”arkingów
i ”laców postojowych;
8) zakazuje się zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu w pasie terenu wzd u istniejąceg“ gazociągu;
9) dopuszcza się k“rektę szer“k“ ci pasa terenu wzd u gaz“ciągu “kre l“neg“ w pkt 8 w dostosowaniu do aktualnych warunków technicznych, norm bran “wych po wcze niejszym wykonaniu bada stanu technicznego gaz“ciągu lub
likwidacji tego pasa w przypadku zmiany przebiegu trasy gaz“ciągu;
10) s”e niając warunki “kre l“ne w pkt 9 ustala
się nieprzekraczalne linie zabudowy w “dleg “ ci
15,0 m od linii r“zgraniczającej drogi klasy KDL;
11) nakazuje się uzbrojenie w sieć: elektroenergetyczną, w“d“ciąg“wą, telekomunikacyjną,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej;
12) dopuszcza się wydzielenie terenów pod
l“kalizację stacji transformatorowych elektroenergetycznych “bs ugujących ”“szczególne tereny;
13) dopuszcza się punktowe obiekty wysokie
(maszty reklamowe, urządzenia technologiczne,
kominy) o wys“k“ ci wynikającej z potrzeb technologii inwestycji;
14) dopuszcza się ”“dzia y nieruch“m“ ci, pod
warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dzia ek
“bs ugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi
z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o szerok“ ci w liniach r“zgraniczających min. 10,0 m
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i szer“k“ ci jezdni min. 6,0 m, s”e niającymi
wymogi dróg ”“ ar“wychŁ
5. Dla terenów oznaczonych symbolami
9P,U/EE/; 10P,U/EE/G ustala się przeznaczenie
podstawowe
zabudowa ”rzemys “wa, sk adowa i magazynowa i przeznaczenie dopuszczalne
zabudowa us ug“waŁ Ustala się nastę”ujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzyjąć
zgodnie z rysunkiem planu;
2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie
czynną min. 10%;
3) nakazuje się wska nik intensywn“ ci zabudowy 0,5÷1,5;
4) dla nowej zabudowy:
a) nakazuje się dach ” aski o nachyleniu do 15°,
b) nakazuje się max wys“k“ ć nieprzekraczającą 12,0 m do okapu dachu; liczba kondygnacji
nadziemnych do 3,
c) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych, w ramach utwardzonego parkingu, wg
wska nika min. 1 miejsce na 15 m2 powierzchni
us ug,
d) dopuszcza się wyk“ czenia elewacyjne
z u yciem materia ów (i ich kombinacji) takich jak
np. szk “, metal, ceramika, kamie ;
5) nakazuje się na terenach przez które przebiega gaz“ciąg uwzględnienie wg rysunku planu
strefy z ograniczeniem zabudowy od gaz“ciągu
przy lokalizacji “biektów kubaturowych; dopuszcza się w strefie m“ liw“ ć lokalizacji ”arkingów
i ”laców postojowych;
6) zakazuje się zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu w pasie terenu wzd u istniejąceg“ gazociągu;
7) dopuszcza się k“rektę szer“k“ ci pasa terenu wzd u gaz“ciągu “kre l“neg“ w pkt 6 w dostosowaniu do aktualnych warunków technicznych, norm bran “wych po wcze niejszym wykonaniu bada stanu technicznego gaz“ciągu lub
likwidacji tego pasa w przypadku zmiany przebiegu trasy gaz“ciągu;
8) s”e niając warunki “kre l“ne w pkt 7 ustala
się nieprzekraczalne linie zabudowy w “dleg “ ci
15,0 m od linii r“zgraniczającej drogi klasy KDL;
9) na terenie 10P,U/EE/G od strony terenów
kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KK nakazuje się pozostawienie pasa wolnego od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
um“ liwiając alternatywny przebieg zmodernizowanego gaz“ciągu;
10) nakazuje się wprowadzenie zieleni redniej
i wysokiej wydzielającej place od przestrzeni ulic;
11) nakazuje się uzbrojenie w sieć: elektroenergetyczną, w“d“ciąg“wą, telek“munikacyjną,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej;
12) dopuszcza się l“kalizację “biektów i urządze t“warzyszących funkcji podstawowej terenu;
“biektów i urządze infrastruktury technicznej;
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13) dopuszcza się l“kalizację bocznicy kolejową na terenach bez”“ redni“ ”rzyleg ych do istniejących terenów kolejowych;
14) dopuszcza się na terenie 10P,U/EE/G lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowych gazu;
15) dopuszcza się wydzielenie terenów pod
l“kalizację stacji transformatorowych elektroenergetycznych “bs ugujących ”“szczególne tereny;
16) dopuszcza się wyburzenie “biektów budowlanych o z ym stanie technicznym;
17) dla terenu 10P,U/EE/G dopuszcza się korektę przebiegu granicy z dr“gą ”“wiat“wą
nr 1663 O oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG;
18) dopuszcza się punktowe obiekty wysokie
(maszty reklamowe, urządzenia technologiczne,
kominy) o wys“k“ ci wynikającej z potrzeb technologii inwestycji;
19) dopuszcza się ”“dzia y nieruch“m“ ci, pod
warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dzia ek
“bs ugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi
z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o szerok“ ci w liniach r“zgraniczających min. 10,0 m
i szer“k“ ci jezdni min. 6,0 m, s”e niającymi
wymogi dróg ”“ ar“wychŁ
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 11EE ustala się przeznaczenie podstawowe tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej i ustala się nastę”ujące warunki
jego zagospodarowania:
1) zakazuje się zmiany sposobu u ytk“wania;
2) nakazuje się wys“k“ ć budynków, obiektów budowlanych i urządze nie ”rzekraczającą
6,0 m;
3) nie ustala się powierzchni biologicznie
czynnej;
4) dopuszcza się bud“wę oraz ”rzebud“wę
i r“zbud“wę istniejących “biektów i urządze
elektroenergetycznych;
5) w“kó stacji transformatorowych 15/04kV
ustala się strefę techniczną o szer“k“ ci 1,5 m.
7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6R; 12R ustala się przeznaczenie podstawowe
tereny rolne i ustala się nastę”ujące
warunki jego zagospodarowania:
1) nakazuje się utrzymanie istniejąceg“ zagospodarowania polno- ąk“weg“ (u ytki rolne);
2) nakazuje się utrzymanie istniejących dróg
transportu rolnego; istniejących cieków wodnych;
utrzymanie istniejących terenów zieleni w formie
remiz ród”“lnych, ”asów wiatrochronnych i zieleni ”“rastającej brzegi cieków wodnych; dopuszcza się przeznaczenie istniejących nieu ytków do
rekultywacji w kierunku le nym;
3) dopuszcza się ”rzebud“wę istniejących dróg
transportu rolnego oraz bud“wę nowych dróg;
4) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych
”asów wiatrochronnych;
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5) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację punktowych “biektów infrastruktury technicznej nie zmieniających zasadniczego przeznaczenia terenu.
Rozdzia 2
Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 7.1. Ochronie ”“dlegają stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu:
1) G“ win“wice stan. 3 oznaczone na rysunku planu;
2) G“ win“wice stan. 4 oznaczone na rysunku planu;
3) Radzik“wice stan. 16 oznaczone na rysunku planu;
3) Radzik“wice stan. 29 oznaczone na rysunku planu;
3) Radzik“wice stan. 40 oznaczone na rysunku planu;
4) Radzik“wice stan. 44 oznaczone na rysunku planu;
5) Radzik“wice stan. 45 oznaczone na rysunku planu.
2. Prace ziemne w zabytku archeologicznym
i jego otoczeniu nale y ”r“wadzić pod nadzorem
archeologicznym, a po odkryciu nawarstwie
kulturowych ”rze”r“wadzić badania ratownicze;
przed ww. nale y uzyskać pozwolenia konserwatorskie na prace w zabytku.
3. Odkrycie ”rzedmi“tów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia r“bót budowlanych i ziemnych wymaga:
1) wstrzymania r“bót m“gących uszk“dzić lub
zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca
jego odkrycia;
3) niezw “czneg“ powiadomienia Opolskiego
W“jewódzkieg“ Konserwatora źabytków lub Burmistrza Nysy.
Rozdzia 3
Ustalenia dot. zasad ochrony
przyrody i krajobrazu kulturowego

rodowiska,

§ 8. Ustala się nastę”ujące zasady:
1) nakazuje się ograniczenie ucią liw“ ci zak adów produkcyjnych i us ug“wych do granic
“kre l“nych tytu em prawnym w a ciciela;
2) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych i bytowych wysokosprawnych urządze
grzewczych;
3) nakazuje się odprowadzenie cieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
przy czym z dróg i utwardzonych ”arkingów po
ich uprzednim podczyszczeniu;
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4) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów bez”“ redni“ do gruntu;
5) w r“związaniu czasowym dla kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie zbi“rników
bez“d” yw“wych o gwarantowanej szczeln“ ci
na nieczyst“ ci ” ynne, wy ącznie do czasu realizacji k“lekt“rów ciek“wych i uruchomienia przepompowni cieków;
6) nakazuje się prowadzenie gospodarki ciekami ”rzemys “wymi zgodnie z “b“wiązującymi
przepisami, minimalizując ich il“ ć i za”ewniając
zachowanie norm jak“ ci wód;
7) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z “b“wiązującymi przepisami zak adając ich minimalizację i odzysk;
8) nakazuje się dopuszczalne poziomy ha asu
zewnętrzneg“ ”rzyjąć zgodnie z “b“wiązującymi
przepisami szczególnymi, na terenach MN jak dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
9) nakazuje się ograniczenie do niezbędneg“
minimum prac niwelacyjnych przy realizacji obiektów budowlanych i zagospodarowaniu terenu;
10) zaleca się pozostawienie na terenach nie
przewidzianych pod zabud“wę terenów zieleni
przy nowych nasadzeniach drzew i krzewów
uwzględniać gatunki rodzime w a ciwe dla siedlisk obszaru “bjęteg“ planem.
Rozdzia 4
Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów (w tym terenów i obszarów nara onych na niebezpiecze stwo powodzi)
§ 9.1. Teren “bjęty planem ”“ “ “ny jest
w granicach G ówneg“ Zbiornika Wód Podziemnych Nr 338 Subzbi“rnik Paczków-Niem“dlin
i podlega ochronie w zakresie wynikającym
z ustale niniejszego planu i z ”rze”isów szczególnychŁ
2. Ochronie podlega ”“ “ “ny w granicach
planu Obszar ochrony zas“bów wód powierzchniowych Zlewnia Nysy K “dzkiej
stan“wiący
obszar wysokiej ochrony wód powierzchniowych,
powinien uwzględniać nakazy i zakazy “kre l“ne
w przepisach szczególnychŁ
3. Uwzględnić nale y ”“ “ enie terenu w obszarze projektowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wzgórza Strzeli skie Ł
4. Teren “bjęty planem ”“ “ “ny jest w ca “ ci
w strefie ochrony ”“ redniej ujęć i róde wody dla
miasta Wr“c awia zatwierdzonej decyzją Urzędu
W“jewódzkieg“ we Wr“c awiu nr RLS.gw.I.053/
17/74 z 31 marca 1974 r.
5. W strefie ochronnej “kre l“nej w ust.4 nale y ”rzestrzegać “b“wiązujących zakazów, nakazów i “granicze wynikających z ww. decyzji
i ”rze”isów szczególnychŁ
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Rozdzia 5
Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
§ 10. Ustala się nastę”ujące zasady:
1) utrzymuje się podstawowy uk ad dróg (ulic)
publicznych oparty na:
a) istniejącej drodze powiatowej nr 1663 O ,
w klasie G oznaczonej symbolem KDG; (stanowiącej jedn“cze nie zewnętrzny uk ad komunikacyjny wy”r“wadzający ruch z terenu “bjęteg“
opracowaniem w kierunku miasta Nysy, projektowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej 46
oraz w kierunku wsi Radzikowice oraz Jaszów);
b) istniejącej drodze powiatowej nr 1656 O ,
w klasie Z oznaczonej symbolem KDZ; (stanowiącej jedn“cze nie zewnętrzny uk ad komunikacyjny
wy”r“wadzający ruch z terenu “bjęteg“ opracowaniem w kierunku wsi G“ win“wice oraz wsi
Radzikowice);
2) teren “bjęty planem “bs ugiwany będzie
drogami lokalnymi KDL o szer“k“ ci 20,0 m
w liniach r“zgraniczających i 7,0 m pasa jezdni,
drogami KDD o szer“k“ ci 15,0 m w liniach rozgraniczających i 7,0 m pasa jezdni oraz drogami
wewnętrznymi KDW o min. szer“k“ ci w liniach
r“zgraniczających
10,0 m i min. 6,0 m pasa
jezdni; uk ad dróg ma charakter postulatywny
i m“ e ulec zmianie w zale n“ ci od projektu
zagospodarowania nieruch“m“ ci jednak e przy
czym nakazuje się utrzymać lokalizacje w ącze
do dróg powiatowych;
3) parametry dróg “kre l“nych w pkt 2 powinny być zgodne z przepisami szczególnymi
(warunkami technicznymi dróg);
4) dopuszcza się za zg“dą źarządcy drogi lokalizację w pasach drogowych infrastruktury technicznej nie związanej z dr“gą je eli warunki techniczne i wymogi bez”iecze stwa na to ”“zwalają;
5) zakazuje się lokalizacji w pasach drogowych
infrastruktury technicznej je eli ww. lokalizacja
s”“w“d“wa aby zagr“ enie bez”iecze stwa ruchu drogowego, naruszenie wymaga wynikających z ”rze”isów “drębnych lub mia aby doprowadzić do utraty u”rawnie z tytu u gwarancji lub
ręk“jmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi;
6) tereny rolne “bs ugiwane będą drogami
transportu rolnego TDG o szer“k“ ciach w liniach
r“zgraniczających zgodnych z rysunkiem planu,
które dopuszcza się do utwardzenia;
7) nakazuje się uzbrojenie w sieć w“d“ciągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gaz“wą,
elektr“energetyczną, telek“munikacyjną;
8) dopuszcza się likwidację i ”rzebud“wę istniejących “biektów, sieci i urządze infrastruktury
technicznej oraz realizację nowych “biektów,
sieci i urządze infrastruktury technicznej;
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9) dopuszcza się k“rektę granic strefy z ograniczeniem zabudowy od gaz“ciągu, za zg“dą
w a ciciela gaz“ciągu;
10) dopuszcza się m“ liw“ ć ”rze “ enia gaz“ciągu w granicach planu wzd u terenów kolejowych lub poza obszar opracowania w uzgodnieniu z administratorem sieci; w przypadku prze“ enia gaz“ciągu teren strefy z zakazem zabudowy od gaz“ciągu m“ e z“stać przeznaczony
pod zabud“wę ”rzemys “wą zgodnie z ustaleniami planu “b“wiązującymi na danym trenie;
11) dopuszcza się l“kalizację bocznicy kolejowej;
12) zakazuje się m“ liw“ ci zabudowy pod liniami napowietrznymi 15 kV
w pasie o szerok“ ci ok. 16 m (po 8 m od osi linii) stan“wiący
pas strefy technicznej;
13) w przypadku zaistnienia ewentualnych kolizji projektowanych “biektów z urządzeniami
elektroenergetycznymi, urządzenia te m“gą być
przebudowane na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki przebudowy oraz um“wę o przebud“wę, którą zawrze inicjator zmian z źarządcą;
14) dopuszcza się ”rzebud“wę i r“zbud“wę
istniejąceg“ zasadniczego uk adu elektroenergetycznego; nowe i przebudowywane odcinki sieci
zaleca się realiz“wać w uk adach podziemnych;
15) dopuszcza się l“kalizację na terenach objętych planem nowych stacji transformatorowych
wraz z drogami dojazdowymi przy zachowaniu
w a ciwych warunków technicznych i wym“gów
prawa energetycznego;
16) dopuszcza się na obszarze planu inwestycje celu publicznego z zakresu ączn“ ci publicznej, których lokalizacja “dbywać się będzie na
warunkach “kre l“nych w przepisach “drębnych;
17) dopuszcza się wykorzystanie linii sieci
elektroenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych
i internetowych (w tym sieci szerokopasmowej).
Rozdzia 6
Ustalenia dot. zasad i warunków podzia u nieruchomo ci
§ 11. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki:
1) “dstę”uje się od ustalenia szczegó “wych
zasad i warunków scalania nieruch“m“ ci i ich
ponownego ”“dzia u na dzia ki gruntu, ”“niewa
w niniejszym planie nie “kre l“n“ “bszarów (i ich
granic) ”“dlegających scaleniu i ”“dzia “wi przez
gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchom“ ciami oraz kszta t“wania przestrzeni publicznych;
2) ”“dzia ów terenu d“k“nać zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się ”“dzia y nieruch“m“ ci wg
zasad “kre l“nych w ustaleniach szczegó “wych
ujętych w § 6.
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Rozdzia 7
Ustalenia dot. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i u ytkowania terenów
§ 12. Ustala się nastę”ujące warunki:
1) do czasu realizacji ustale miejscowego
planu, tereny przewidziane do nowego przeznaczenia m“gą być u ytk“wane w s”“sób dotychczasowy; pod warunkiem ich ud“stę”nienia dla
wykonania dróg publicznych i uzbrojenia w zakresie wynikającym z ustale miejscowego planu;
2) wprowadza się zakaz realizacji “biektów
kubaturowych k“lidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu;
3) zakazuje się budowy “biektów tymczasowych.
Rozdzia 8
Ustalenia dot. wymaga wynikających z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych
§ 13. Ustala się nastę”ujące zasady i wymagania:
1) na obszarze zabudowanym, w przestrzeni
publicznej dróg publicznych na terenach oznaczonych symbolami KDG; KDZ; KDL; KDD dopuszcza
się po uzgodnieniu z źarządcą drogi umieszczanie
tablic informacyjnych i reklam (na n“ nikach
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o wys“k“ ci nie ”rzekraczającej 6,0 m) oraz dodatkowych nasadze zieleni;
2) nakazuje się dostosowanie n“ ników reklamowych umieszczanych na budynkach do wielk“ ci, kolorystyki i wystroju elewacji oraz nie”rzes anianie detalu architektonicznego budynku.
ŚźIA III
OP ATŹ OD WZROSTU WARTO CI NIERUCHOMO CI
§ 14. Ustala się nastę”ujące stawki procentowe stan“wiące ”“dstawę do “kre lania “” aty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
- dla terenu “bjęteg“ planem ustala się stawkę
w wys“k“ ci 5%.
ŚźIA IV
PRZEPISY KO COWś
§ 15. Wykonanie uchwa y powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 16. Uchwa a podlega “g “szeniu w Dzienniku
Urzęd“wym W“jewództwa Opolskiego i wchodzi
w ycie po u” ywie 30 dni od dnia “g “szeniaŁ
Przew“dniczący Rady
Feliks Kamienik
źa ącznik nr 1
do uchwa y nr VIII/127/11
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 maja 2011 r.
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źa ącznik nr 2
do uchwa y nr VIII/127/11
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 maja 2011 r.

źa ącznik nr 3
do uchwa y nr VIII/127/11
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 maja 2011 r.

