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§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Dobrodzienia. 

 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
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UCHWAIA NR IVł2ńł2Ńń1 

 RADY MIEJSKIEJ W GIOGÓWKU 

 

 z dnia 24 stycznia 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta GJogówek w granicach administracyjnych miasta 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity ｦ Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 

”ozŁ 717 ze zmŁ) oraz w związku z uchwaJą Rady 
Miejskiej w GJogówku Nr XLVIł347ł2010 z dnia 
31 maja 2010 rŁ, w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego miasta GJogówek 
w granicach administracyjnych miasta, po 

stwierdzeniu zgodno`ci ze zmianą studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego Miasta i Gminy GJogówek, Rada Miej-

ska w GJogówku uchwala, co nastę”uje: 
 

ŚźIAI I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 1Ł1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta GJogó-
wek w granicach administracyjnych miasta. 

2Ł Integralną czę`cią zmiany miejscowego ”la-

nu zagos”odarowania są nastę”ujące zaJączniki: 
1) zaJącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu ｦ 

skala 1:1000, 

2) zaJącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, 

3) zaJącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 2Ł Ilekroć w dalszych ”rze”isach uchwaJy 
jest mowa o: 

1) planie - nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwaJy, 

2) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni-

kające z ”rawomocnych decyzji administracyjnych, 
3) rysunku planu - nalewy ”rzez to rozumieć 

graficzny za”is ”lanu, będący zaJącznikiem gra-

ficznym, o którym mowa w § 1 ustŁ 2, 
4) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem, 
5) przeznaczeniu podstawowym terenu - nale-

wy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie wyznaczone 
do lokalizacji w danym terenie, 

6) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym terenu - nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawo-

we, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie. 

 

§ 3Ł Obowiązującymi oznaczeniami na rysunku 
”lanu są: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, 
2) oznaczenia literowe i liczbowe okre`lające 

przeznaczenia terenu, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy. 

 

ŚźIAI II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania przestrzeni publicznej 

 

§ 4Ł1Ł źakazuje się lokalizowania reklam  
i szyldów nie związanych z dziaJalno`cią ”rowa-

dzona na terenie. 

2Ł Poza wyznaczoną na rysunku ”lanu nie-

”rzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy 
dziaJki, do”uszcza się lokalizację obiektów maJej 
architektury i infrastruktury technicznej. 
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RozdziaJ 2 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody oraz 
s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów 
”odlegających ochronie na ”odstawie odrębnych 
”rze”isów 

 

§ 5Ł1. W obszarze opracowania planu obowią-
zuje za”ewnienie warunków umowliwiających 
”rowadzenie akcji ratowniczych ”rzeciw”owaro-

wych, ”o”rzez za”ewnienie zao”atrzenia wodę do 
celów ”rzeciw”owarowych dróg ”rzeciw”owaro-

wych, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
2Ł Teren znajduje się w strefie najwywszej ochro-

ny gJównego zbiornika wód ”odziemnych ONOŁ 
3Ł Teren znajduje się w strefie zewnętrznej 

ochrony ”o`redniej ujęć wody: ｭStrefa GJogó-
wekｬ, ustanowionej decyzją Urzędu Wojewódz-

kiego w Opolu nr OS-III/6210/54/97bd z dnia 

5Ł06Ł1997 rŁ dla której obowiązuje zakaz: 

1) wykonywania nowych ujęć wody z utwo-

rów trzeciorzędowych z wyjątkiem studni zastęp-

czych lub awaryjnych, 

2) urządzania wylewisk i wysy”isk od”adów 
komunalnych, 

3) lokalizowania magazynów ”roduktów ro”o-

pochodnych i chemicznych bez specjalnych za-

bezpieczeLŁ 
 

RozdziaJ 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu ukJadu komunikacyjnego 

 

§ 6Ł1Ł ObsJuga komunikacyjna terenów obję-
tych ”lanem odbywa się za ”omocą istniejących 
dróg ”ublicznych ”rzylegJych do granic o”raco-

wania planu. 

2Ł Ustala się orientacyjne wjazdy na teren 

zgodnie z rysunkiem planu. 

3Ł Na terenie do”uszcza się lokalizowanie dróg 
wewnętrznych, dla których ustala się obowiązek 
s”eJnienia warunków dróg ”rzeciw”owarowychŁ 

 

RozdziaJ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej 

 

§ 7Ł1Ł Śo”uszcza się rozbudowę i budowę in-

frastruktury technicznej na terenie pod warun-

kiem zachowania ustaleL ”rze”isów odrębnych 
obowiązujących ”rzy ”rojektowaniu sieciŁ 

2Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 
doprowadzenie wody z sieci wodociągowej miejskiejŁ 

3Ł W zakresie od”rowadzenia `cieków byto-

wych i komunalnych ustala się: od”rowadzenie 
`cieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, na wa-

runkach uzgodnionych z zarządcą sieciŁ 
4Ł W zakresie od”rowadzenia wód o”adowych 

i rozto”owych ustala się: 

1) tereny, na których mowe doj`ć do zanie-

czyszczenia substancjami szkodliwymi dla `rodo-

wiska nalewy utwardzić i skanalizować a substan-

cje szkodliwe zneutralizować na terenie wJasnym; 
2) miejsce i s”osób od”rowadzenia wód o”a-

dowych nalewy uzgodnić z wJa`ciwymi organami; 
3) do”uszcza się roz”rowadzenie wód o”ado-

wych na terenie, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5Ł W zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną ustala się: 
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej sieci 

niskiego i `redniego na”ięcia, lub w ”rzy”adku 
znacznego za”otrzebowania na moc i energię elek-

tryczną z nowych stacji transformatorowych; 
2) na caJym obszarze o”racowania do”uszcza 

się rozbudowę sieci niskiego i `redniego na”ięcia 
na dziaJkach inwestorów, oraz lokalizowanie no-

wych stacji transformatorowych wraz z drogami 

dojazdowymi; 

3) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem 
zao”atrzenia w energię elektryczną nalewy reali-
zować na ”odstawie indywidualnych umów  
z dysponentem sieci, zawieranych na wniosek 

zainteresowanych inwestorów; 
4) ”rzyJącza nalewy wykonać zgodnie z technicz-

nymi warunkami podanymi przez dysponenta sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 

się budowę sieci gazowej na ww. obszarze,  

w o”arciu o analizę, z której będzie wynikać za-

sadno`ć realizacji inwestycji (uzyskanie o”Jacal-

nych wskauników ekonomicznych); realizacja 
sieci gazowej odbywać się będzie z godnie  
z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

7Ł W zakresie zao”atrzenia w energię cie”lną 
do”uszcza się ogrzewanie budynków z indywidu-

alnych kotJowni lub urządzeL na terenach wJa-

snych inwestorów, ”od warunkiem stosowania 
”aliw ekologicznych oraz urządzeL technicznych 
o wysokiej s”rawno`ci i niskim sto”niu emisji 
zanieczyszczeL `rodowiskaŁ 

8Ł W zakresie telekomunikacji ustala się lokali-
zowanie sieci telekomunikacyjnych, w porozu-

mieniu z operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów ustala się: 
1) obowiązuje segregacja od”adów staJych; 
2) wywóz od”adów na gminne skJadowisko na 

”odstawie umów cywilno ｦ prawnych zawiera-

nych przez wJa`cicieli ”osesji, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w gminieŁ 

 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej 

 

§ 8Ł1. Teren podlega ochronie konserwator-

skiej, objęty jest rejestrem zabytków: 
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1) w ramach obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków jako ukJad urbanistyczny stare miasto 
GJogówek ｦ nr rejestrowy: R.184, 744/R, 

2) fragment muru obronnego indywidualnie 

w”isany jest do rejestru zabytków ｦ nr rejestro-

wy: 866/64, 

3) jako czę`ć zes”oJu klasztornego o nr reje-

strowym: 549/59. 

2Ł Śla obiektów w rejestrze zabytków obowią-
zują ”rze”isy odrębneŁ 

3Ł Teren objęty jest w caJo`ci strefą `cisJej 
ochrony konserwatorskiej ty”u A, dla którego 
ustala się: 

1) nakaz wy”eJniania zaleceL konserwator-

skich; 

2) `cisJą ochronę i zachowanie historycznego 
ukJadu urbanistycznego; 

3) nakaz ochrony i odtworzenia zabudowy; 

4) kawda dziaJalno`ć inwestycyjna, zmiana 
s”osobu uwytkowania i zagos”odarowania zabyt-

ków, ”race remontowe i konserwatorskie, zabiegi 

sanitarno-”ielęgnacyjne i wycinka drzewostanu 
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konser-

watorem źabytków; 
5) w ”rzy”adku lokalizacji nowych obiektów  

w otoczeniu oraz ich remontów, ada”tacji bądu 
modernizacji obowiązuje uzgodnienie inwestycji; 

6) rozbiórka obiektów mowe być ”rze”rowa-

dzona w uzasadnionych przypadkach po uzyska-

niu ”ozytywnej o”inii Wojewódzkiego Konserwa-

tora źabytków i wykonaniu na koszt inwestora 
dokumentacji inwentaryzacyjno-pomiarowej i foto-

graficznej oraz, w zalewno`ci od ”otrzeb, wyko-

nanie eks”ertyzy rzeczoznawczej oceniającej stan 
techniczny obiektu. 

4Ł Teren objęty jest w caJo`ci strefą obserwa-

cji archeologicznej, dla której ustala się: wszelka 
dziaJalno`ć inwestycyjna ty”u: melioracje, gazyfi-
kacje, prace wodno-kanalizacyjne, energetyczne, 

teletechniczne oraz budowlane wymagają uzgod-

nienia zakresu ”rac z Wojewódzkim Konserwato-

rem źabytków, który uzalewni jej realizację od 
zlecenia specjalistycznego nadzoru archeologicz-

nego lub ”o ”rze”rowadzeniu badaL archeolo-

gicznych zgodnie z przepisami odrębnymiŁ 
5. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome  

i nawarstwienia kulturowe ”odlegają ochronie 
”rawnej, i wymagają zgJoszenia do Wojewódzkie-

go Konserwatora źabytków lub administracji lo-

kalnej. Ratownicze badania archeologiczne pro-

wadzi się zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

RozdziaJ 6 

źasady i warunki ”odziaJu terenów na dziaJki 
budowlane 

 

§ 9Ł źabrania się scalania i wtórnego ”odziaJu 
terenu oraz ”odziaJu terenu na dziaJkiŁ 

RozdziaJ 7 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania te-

renów 

 

§ 10Ł1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1UKłUO ustala się: 
1) ”rzeznaczenie ”odstawowe: teren usJug 

kultu religijnego, kultury oraz o`wiaty i nauki; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego 

usJug o`wiaty i nauki do”uszcza się lokalizację, 
między innymi, obserwatorium astronomicznego; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: 
a) miejsca postojowe, parkingi, w tym parkingi 

podziemne, 

b) infrastruktura techniczna i komunikacyjna, 

drogi, ciągi i ”lace ”iesze, 
c) zieleL urządzona (wykonywania przy uszy-

ciu nieinwazyjnych gatunków ro`lin), obiekty 
maJej architektury, 

d) usJugi nieuciąwliwe; 
4) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

a) wysoko`ć zabudowy ”rzeznaczenia ”od-

stawowego nie mowe ”rzekroczyć 16 m do naj-

wywszego elementu budynku, 

b) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 
maksymalnie do 20 % powierzchni terenu, 

c) ustala się zachowanie minimalnej ”o-

wierzchni biologicznie czynnej ｦ 30 %, 

d) ustala się obowiązek dostosowania formy 
budynku i zadaszeL do architektury klasztoru, 

e) ustala się obowiązek zachowane elementów 
rozbudowywanego obiektu o warto`ciach histo-

rycznych okre`lonych ”rzez Wojewódzkiego Kon-

serwatora źabytków, 
f) ustala się nie”rzekraczalną linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, poza ustalona linią 
zabudowy do”uszcza się lokalizowanie budynków 
i obiektów maJej architektury i infrastruktury 
technicznej, 

g) do”uszcza się lokalizowanie zabudowy oraz 
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istnieją-
cych obiektów w odlegJo`ci 1,5 m od granicy 
dziaJki lub w granicy dziaJkiŁ 

 

RozdziaJ 8 

O”Jata z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci zgodnie z artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym 

 

§ 11Ł Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

s”odarowaniu ”rzestrzennym dla terenów ”rze-

znaczonych do zagos”odarowania ustala się na-

stę”ujące stawki ”rocentowe sJuwące naliczeniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
dla terenów, których warto`ć wzro`nie - 30%. 
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ŚźIAI III 
USTALENIA KOKCOWś 

 

§ 12Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi GJogówka. 

 

§ 13Ł Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

Krzysztof Barton 
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źaJącznik nr 2  

do uchwaJy nr IVł21ł2011  
Rady Miejskiej w GJogówku  
z dnia 24 stycznia 2011 r.  

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu planu 

 

W związku z artŁ 20 ustŁ1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze 

zmŁ), stwierdza się, we do ”rojektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta zostaJy zJowone uwagiŁ 
 

 

źaJącznik nr 3  

do uchwaJy nr IVł21ł2011  
Rady Miejskiej w GJogówku  
z dnia 24 stycznia 2011 r.  

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktu-

ry technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania 

 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.)  

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta GJogówek w granicach 
administracyjnych miasta nie przewiduje realizacji 

inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej 

nalewącej do zadaL wJasnych gminyŁ Tereny bę-
dące ”rzedmiotem zmiany ”lanu ”rzylegają bez-

”o`rednio do istniejącej infrastruktury technicznejŁ 
138
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UCHWAIA NR III/13/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

  
w s”rawie ”rzyjęcia Gminnego Programu O”ieki nad źabytkami na lata 2Ńńń-2014 

 

Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 

1568 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Kolonowskiem 

uchwala, co nastę”uje:  
 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program O”ieki nad 
Zabytkami na lata 2011-2014 zaopiniowany po-

zytywnie ”rzez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, stanowiący zaJącznik do niniejszej 
uchwaJyŁ 

 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Kolonowskiego. 

 

§ 3. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ 
 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem ”odjęciaŁ 
 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

Franciszek Klimas 

 

 

źaJącznik 

do uchwaJy nr IIIł13ł10 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI  

GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2011-2014 

 

S”is tre`ci: 
1Ł Wstę”  
2. Podstawa prawna opracowania Programu 

3Ł System ”rawny ochrony zabytków w Polsce 

3.1. GJówne uwarunkowania ”rawne ochrony  
i opieki nad zabytkami 

3.1.1. źa”isy dotyczące samorządu gminnego 

3.2. Organizacja organów ochrony zabytków 

3.3. PozostaJe uwarunkowania ”rawne doty-

czące ochrony i o”ieki nad zabytkami  
4Ł S”ójno`ć Programu z krajowymi, woje-

wódzkimi i ”owiatowymi dokumentami strate-

gicznymi 

4.1. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kul-

turowego na szczeblu krajowym 

4.2. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kul-

turowego na szczeblu wojewódzkim 


