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UCHWAIA NR XXXIV/265/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

 

 z dnia 4 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

MGł1 dla czę`ci miasta i gminy Kolonowskie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z ”óunŁ zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zmŁ) oraz UchwaJy Rady Miejskiej w Ko-

lonowskiem Nr XXIł159ł08 z dnia 24 ”audzierni-

ka 2008 r. - ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego gminy Kolonowskie uchwala 

co nastę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego MG/1 dla czę-
`ci miasta i gminy Kolonowskie, uchwalonego 30 
grudnia 1998 r uchwaJą Rady Miejskiej Nr IIIł 
18/98, - w granicach oznaczonych na rysunku 

zmiany planu.  

2. Zmiana ”lanu obejmuje dziaJkę Nr 856  
o ”owierzchni ca 0,22 ha, ”oJowoną w miejsco-

wo`ci Staniszcze MaJe, ”rzy ulicy Odrodzenia, 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem RPŁ  

 

§ 2. Integralną czę`ć uchwaJy stanowią:  
1) rysunek zmiany planu, w skali 1:1000 - za-

Jącznik Nr 1  
2) rozstrzygnięcie w s”rawie roz”atrzenia uwag 

zgJoszonych do zmiany ”lanu, zaJącznik Nr 2,  
3) rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji 

i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących do zada wJasnych gminy, 
- zaJącznik Nr 3.  

 

§ 3.1. Zakres ustaleL zmiany ”lanu, o”arty na 
wymogach okre`lonych w artŁ 15 ust. 2 i 3 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym obejmuje:  

1) ”rzeznaczenie terenu objętego zmianą, 
oznaczonego symbolem literowym,  

2) zasady zabudowy, zagospodarowania i ksztaJ-
towania Jadu ”rzestrzennego, okre`lone ”o”rzez 
”arametry i wskauniki urbanistyczno - architekto-

niczne, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskauniki intensywno`ci zabudowy,  

3) zasady ochrony `rodowiska  
4) zasady obsJugi komunikacyjnej i wy”osawe-

nia w infrastrukturę techniczną,  
5) stawkę ”rocentową, na ”odstawie której 

ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 

ustawy.  

2Ł Na obszarze objętym zmianą ”lanu, nie za-

chodzi ”otrzeba okre`lania ustaleL dla ”ozosta-

Jych ”ozycji okre`lonych w artŁ 15 ust 2 ustawyŁ  
 

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku 
zmiany ”lanu są:  

1) granice terenu objętego zmianą ”lanu,  
2) przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem 

literowym i dodatkowo kolorem,  

3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu i sposobie zagospodarowania,  

4) linie zabudowy: - obowiązująca i nie”rze-

kraczalna.  

 

§ 5. Na obszarze objętym zmianą ”lanu wy-

stę”uje gleba VI klasy bonitacyjnej, w związku  
z czym nie zachodzi obowiązek wystę”owania  
o zgodę na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rol-

nych na cele nierolnicze.  

 

§ 6. Tre`ć uchwaJy ujęta jest w czterech roz-

dziaJach: RozdziaJ 1 - Prze”isy ogólne, RozdziaJ 2 
- Ustalenia szczegóJowe dotyczące ”rzeznaczenia 
terenu, s”osobu zagos”odarowania i ksztaJtowa-

nia Jadu ”rzestrzennego, RozdziaJ 3 - Ustalenia  

z zakresu ochrony `rodowiska, ochrony dóbr kul-

tury i infrastruktury technicznej, RozdziaJ 4 - 

Prze”isy koLcoweŁ  
 

§ 7.1Ł Przyjęte w uchwale ”ojęcia, nazwy  
i okre`lenia, nalewy rozumieć nastę”ująco:  

1) teren - obszar funkcjonalny wyznaczony li-

niami rozgraniczającymi  
2) przeznaczenie podstawowe, lub funkcja 

podstawowa - ”rzeznaczenie, które ”rzewawa na 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi  

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające lub do”usz-

czalne - przeznaczenie wzbogacające funkcję 
”odstawową, oznaczone symbolem literowym 
umieszczonym na drugim miejscu,  

4) urządzenia towarzyszące - zaplecze parkin-

gowo - garawowe, obiekty gos”odarcze związane 
z funkcją ”odstawową,  
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5) powierzchnia zabudowy - powierzchnia za-

jęta ”rzez wszystkie budynki znajdujące się na 
terenie objętym liniami rozgraniczającymi, liczona 
na ”odstawie rzutu ”oziomego budynków i 50% 
powierzchni utwardzonej, jak place, dojazdy, pod-

jazdy,  

6) wskaunik intensywno`ci zabudowy - stosu-

nek powierzchni zabudowanej do powierzchni 

terenu objętego liniami rozgraniczającymi,  
7) linie rozgraniczające, obowiązujące - linie 

wyznaczające obszar o okre`lonym ”rzeznacze-

niu,  

8) linia zabudowy obowiązująca, - okre`lone  
w zmianie planu usytuowanie elewacji frontowej 

budynku względem linii rozgraniczającej ”rzylegJej 
ulicy,  

9) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopusz-

czalne zbliwenie `cian budynków, liczone w obry-

sie zewnętrznym rzutu budynków do osi torów 
kolejowych ”rzylegJych do terenu objętego zmia-

ną ”lanu,  
10)  powierzchnia biologicznie czynna - grunt 

rodzimy ”okryty ro`linno`cią,  
11)  zabudowa usJugowa - budynek lub zes”óJ 

budynków uzu”eJniających funkcję ”odstawową 
terenu, ”rzeznaczony do ”rowadzenia dziaJalno`ci 
gospodarczej,  

12)  usJugi nieuciąwliwe, - dziaJalno`ć usJugo-

wa nie zaliczona do ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, a takwe 
takich dla których s”orządzenie ra”ortu o oddzia-

Jywaniu na `rodowisko nie jest wymagane, ale 
mogą być uciąwliwe z ”owodu emisji ”yJów, ga-

zów, za”achów i haJasu,  
13)  wysoko`ć budynku ｦ wysoko`ć mierzona 

od ”oziomu terenu w najniwszym ”unkcie obrysu 
budynku- do kalenicy lub najwywszego ”unktu na 
pokryciu kubatury budynku, bez liczenia komi-

nów, masztów i antenŁ  
2Ł  Pojęcia nie zdefiniowane w uchwale, nale-

wy rozumieć zgodnie z ”rze”isami szczególnymiŁ  
 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dotyczące przeznaczenia, 
sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu  

 

§ 8. Na terenie objętym ”lanem ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z urządzeniami to-

warzyszącymi, - oznaczona na rysunku zmiany 

planu symbolem literowym MN,  

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi nie-

uciąwliwe, - wbudowane lub w wydzielonych bu-

dynkach, z zakresu ochrony zdrowia, obsJugi ad-

ministracyjno-”rawnej, usJug AGŚ i RTV, usJug 
”rojektowych, handlu i rzemiosJa, - oznaczone na 

rysunku zmiany planu symbolem literowym U.  

 

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny ”lanu symbolem MNłU ustala się nastę”ujące 
”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) linia zabudowy obowiązująca - wedJug 
oznaczenia na rysunku, - nawiązująca do istnieją-
cej zabudowy nr 54 i 56 usytuowanej przy ulicy 

Odrodzenia klasy L,  

2) linia zabudowy nieprzekraczalna - wedJug 
oznaczenia na rysunku, nie mniej niw 30 m od osi 
najbliwszego toru kolejowego,  

3) intensywno`ć zabudowy, do”uszczalna do 
30% zabudowy w stosunku do terenu,  

4) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej ｦ 

minimum 60% terenu,  

5) wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej - mak-

simum 2 kondygnacje ”lus uwytkowe ”oddasze,  
6) wysoko`ć zabudowy usJugowej i towarzy-

szącej ｦ do 8 m,  

7) geometria dachu budynku mieszkalnego  

i usJugowego - dachy strome, dwu lub wielospa-

dowe, o nachyleniu ”oJaci 35° - 45°, ”okryte 
dachówką,  

8) geometria dachów budynków towarzyszą-
cych - nie ustala się,  

9) nasadzenia zieleni izolacyjnej od strony te-

renów kolejowych uwzględniać winny obowiązu-

jące ”rze”isy okre`lające do”uszczalne odlegJo`ci 
sytuowania budowli , drzew i krzewów,  

10)  miejsca postojowe dla potrzeb mieszka-

niowych i usJug nalewy obowiązkowo usytuować 
w obrębie terenu, ”rzyjmując dwa miejsca na 
kawde 50 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug  

11)  zakazuje się wznoszenie ogrodzeL monoli-
tycznych, bez ”rze`witów z elementów ”refabry-

kowanych,  

12)  wjazd na teren ustala się od strony istnie-

jącej ulicy Odrodzenia ｦ oznaczonej w obowiązu-

jącym ”lanie miejscowym symbolem KLŁ  
 

RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska, ochro-

ny dóbr kultury i infrastruktury technicznej  
 

§ 10. W zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyro-

dy i krajobrazu plan ustala:  

1) nakazuje się racjonalne gos”odarowanie te-

renem zgodnie z warunkami i wskaunikami okre-

`lonymi w § 9 i wymogami ochrony GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych ｦ GZWP 328,  

2) na terenie objętym zmianą ”lanu nie wystę-
”ują formy ”rzyrodnicze kwalifikujące się do 
ochrony ”rawnej, tym niemniej zaleca się w s”o-

sobie zagos”odarowania terenów biologicznie 
czynnych zachowanie ciągJo`ci z sąsiadującym od 
strony zachodniej naturalnym systemem przyrod-

niczym i harmonijne nawiązanie do istniejącego 
krajobrazu,  
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3) zakazuje się od”rowadzania nie oczyszczo-

nych `cieków bytowych i gos”odarczych do 
gruntu,  

4) zakazuje się wszelką dziaJalno`ć gos”odar-

czą ”owodującą ”onadnormatywną emisję ”yJów 
gazów, za”achów i haJasu, wJa`ciwą dla okre`lo-

nego w zmianie planu przeznaczenia terenu,  

5) w zakresie ochrony powietrza ｦ nakazuje 

się ”roekologiczny system s”alania dla ”otrzeb 
grzewczych, oparty na paliwach niskiej emisji.  

 

§ 11. Na terenie objętym zmianą ”lanu nie 
wystę”ują obszary i obiekty z zakresu dóbr kultu-

ry i zabytków, wymagające uregulowaL w o”ar-

ciu o ustalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego.  

 

§ 12. W zakresie infrastruktury technicznej  

w zmianie ”lanu w”rowadza się obowiązek ”eJ-
nego wy”osawenia we wszystkie ”odstawowe 
media w o”arciu o istniejące sieci, na koszt wJa-

`ciciela nieruchomo`ci:  
1) w zakresie energetyki, ｦ dostawa energii  

i ”odJączenie do sieci na warunkach dys”onenta 
sieci,  

2) w zakresie zao”atrzenia w wodę komunalną 
i dla ”otrzeb ”rzeciw”owarowych - z istniejącej 

sieci wodociągowej, na warunkach zarządcy wo-

dociągu,  
3) w zakresie od”rowadzenia `cieków i usu-

wania od”adów - do kanalizacji wiejskiej oraz na 

skJadowisko od”adów - na warunkach obowiązu-

jących w gminieŁ  
4) w zakresie energetyki cieplnej, - uródJo wJa-

sne o wysokich standardach proekologicznych,  

5) w zakresie Jączno`ci - na zasadach wolnego 

wyboru ”rzez wJa`ciciela nieruchomo`ciŁ  
 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe  
 

§ 13. W zmianie ”lanu nie ”rzewiduje się ”o-

dziaJu i scaleL nieruchomo`ciŁ  

§ 14. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym, ustala się stawkę ”rocentową  
w wysoko`ci 30 % w stosunku do wzrostu war-

to`ci nieruchomo`ci objętej zmianą ”lanu, - sJuwą-
cą naliczeniu jednorazowej o”Jaty uiszczanej 

”rzez wJa`ciciela nieruchomo`ci w ”rzy”adku jej 
zbycia w ciągu 5-ciu lat od dnia, w którym usta-

lenia zmiany ”lanu staJy się obowiązująceŁ  
 

§ 15. W przypadku odkrycia w trakcie prowa-

dzenia robót budowlanych ko”alnych szczątków 
ro`lin lub zwierząt, - na inwestorze ciąwy obowią-
zek niezwJocznego ”owiadomienia Wojewody 
Opolskiego lub Burmistrza Kolonowskiego.  

 

§ 16. Do czasu zagospodarowania terenu 

zgodnie ze zmianą ”lanu - obowiązuje uwytkowa-

nie na zasadach dotychczasowych.  

 

§ 17. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszej uchwaJy, - obowiązują ”rze”isy 
ustaw szczególnychŁ  

 

§ 18. Tracą moc obowiązujące dotychczas na 
terenie dziaJki nr 856 w Staniszczach MaJych 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego MGł1 dla czę`ci miasta i gminy 

Kolonowskie ｦ objęte uchwaJą Nr IIIł18ł98 z dnia 
30 grudnia 1998 r.  

 

§ 19. UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu w Śzien-

niku Urzędowym Województwa O”olskiego i na 
stronie internetowej gminy Kolonowskie.  

 

§ 20. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Kolonowskiego.  

 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Franciszek Klimas 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/265/09 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 4 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/265/09 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 4 grudnia 2009 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

wynikające z wymogów artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym w sprawie rozpa-

trzenia uwag  do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego MG1 

dla czę`ci miasta i gminy Kolonowskie obejmują-
cą dziaJkę Nr 856 ”oJowoną w  STANISZCZACH 
MAIYCH ”rzy ulicy Odrodzenia 

1ł Wszystkie uwagi zgJoszone w trybie artŁ 17 
pkt 3, 6, 7 ustawy, w formie wnioskówŁ, o”inii  
i uzgodnieL zostaJy roz”atrzone pozytywnie  

i uwzględnione w ”rojekcie zmiany ”lanuŁ 
Wykazy zgJoszonych wniosków, uwag, o”inii 

i uzgodnieL zamieszczone są w dokumentacji 

prac planistycznych. 

2ł W trakcie wyJowenia ”rojektu zmiany ”lanu 
do ”ublicznego wglądu, ”rze”rowadzonego w 
trybie okre`lonym w artŁ 17 ”kt 10 i 11 ustawy 
ｦ wadne uwagi nie zostaJy zgJoszoneŁ 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/265/09 

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 

z dnia 4 grudnia 2009 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

wynikające z wymogów artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym w sprawie sposobu 

realizacji i finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej nalewących do zadaL 

wJasnych gminy z tytuJu uchwalenia zmiany  
planu zagospodarowania przestrzennego MG1 

dla czę`ci miasta i gminy Kolonowskie  obejmu-

jącą dziaJkę nr 856 ”oJowoną w  STANISZCZACH 
MAIYCH ”rzy ulicy OdrodzeniaŁ 

 

Na ”odstawie ”rognozy skutków finansowych 
uchwalenia zmiany ”lanu s”orządzonej w o”arciu 
o art. 17 pkt 5 ustawy - nie ”rzewiduje się zadaL 
wJasnych obciąwających budwet gminyŁ 

S”orządzona ”rognoza w”Jywów i wydatków 
gminy z tytuJu uchwalenia zmiany ”lanu za-

mieszczona jest w dokumentacji prac planistycz-

nych. 
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UCHWAIA NR XXXIVł269/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

 

 z dnia 4 grudnia 2009 r. 

  
w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni `cieków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z artŁ 7 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym łŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142,  
”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁł oraz artŁ 406 ustŁ 1 ”kt 4  
i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony `rodowiska łŚzŁ UŁ z 2008 rŁ Nr 25, 
pozŁ 150 z ”óunŁ zmŁł Rada Miejska w Kolonow-

skiem uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Postanawia ”rzeznaczać w ”lanie ”rzy-

chodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochro-

ny _rodowiska i Gos”odarki Wodnej corocznie 
`rodki finansowe na udzielenie dotacji na budowę 
przydomowych oczyszczalni `cieków dla wJa`ci-

cieli nieruchomo`ci ｦ osób fizycznych nie będą-
cych ”rzedsiębiorcamiŁ  

§ 2.1. Wysoko`ć kwot ”rzeznaczonych na 
”omoc finansową w budowie ”rzydomowych 
oczyszczalni `cieków w kolejnych latach okre`lo-

na będzie w corocznych uchwaJach budweto-

wych.  

2. Ustala się maksymalną wysoko`ć dofinan-

sowania dla jednej przydomowej oczyszczalni 

`cieków na kwotę 2500 PLN, nie więcej jednak 
niw 50% kosztów budowyŁ  

 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Kolonowskiego.  

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Franciszek Klimas 
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