
 

 

 
UCHWAŁA Nr XIV/96/08    

Rady Miejskiej w Kolonowskiem 
z dnia 8 lutego  2008  roku 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     
Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe 

w zakresie obejmującym użytki rolne o powierzchni 0,0796 ha na działce Nr 967/1 
położonej przy ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych 

 
 

             Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,        
Nr 175  poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.               

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.: 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) oraz w związku z uchwałą Nr VI/31/07 Rady Miejskiej               

w Kolonowskiem z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze 

Małe, po stwierdzeniu zgodności projektu planu ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie, uchwalonym uchwałą Nr XVII/88/95 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 18 grudnia 1995 r., zmienionym uchwałą Nr IX/58/03 Rady Miejskiej 

w Kolonowskiem z dnia 21 października 2003 r.   
 

Rada Miejska w Kolonowskiem  
uchwala, co następuje: 

 

 
DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE ZMIANY PLANU 
 

Rozdział 1 

Ustalenia wprowadzające 
 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części 
miejscowości Staniszcze Małe, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/96/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem   

z dnia 08 czerwca 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54 z dnia 17 sierpnia 
2004 roku, poz.1551) w zakresie obejmującym użytki rolne o powierzchni 0,0796 ha na części działki 

Nr 967/1 położonej przy ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych, przedstawioną w tekście uchwały        

i w rysunku na mapie w skali 1: 1000, zwaną dalej  zmianą planu miejscowego. 
 

2. Obszar zmiany planu miejscowego obejmuje wyodrębniony teren części działki nr 967/1 
oznaczony na rysunku zmiany planu miejscowego granicami i literami a – b – c – d – e oraz opisany 

symbolem: 1-MN. 

  
3.  Przedmiotem planu miejscowego w obszarze określonym w ust. 2, jest: ustalenie nowego 

przeznaczenia podstawowego terenu oznaczonego  a - b - c – d - e,  jako - terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 1-MN.  

 
4.  Dla terenu objętego zmianą planu miejscowego, o którym mowa w ust. 3 ustala się zasady 

zagospodarowania przestrzennego określone jako obowiązkowe w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu                             

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 
 

§ 2.  1.   Integralnymi częściami zmiany planu miejscowego są: 
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1) część tekstowa zmiany planu miejscowego stanowiącą treść niniejszej uchwały; 

2) część graficzna, sporządzona z wykorzystaniem urzędowych kopii mapy zasadniczej    

w skali 1:1000 jako rysunek zmiany planu miejscowego w granicach opracowania 
stanowiący w granicach opracowania  - załącznik nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego - 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu miejscowego 

inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – 

stanowiące załącznik  nr 3 do uchwały. 
       

2. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu miejscowego są:  
1) ustalenia uchwały wraz załącznikami; 

2) ustalenia rysunku oznaczone na mapie oraz wyszczególnione i opisane w wykazie oznaczeń 

na  rysunku – załączniku nr 1,  obejmujące:      
a) granice obszaru objętego planem miejscowym, 

b) symbol cyfrowy numeracji terenu, 
c) symbol literowy przeznaczenia terenu, 

d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub  o różnych zasadach    

zagospodarowania,  
e) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,  

 
3. Elementy zagospodarowania i oznaczenia rysunku planu miejscowego nie wymienione ust. 2     

pkt 2,  mają charakter informacyjny. 
 

 

§ 3. Dotychczasowe użytkowanie terenów oraz dotychczasowe wykorzystanie infrastruktury 
technicznej, w zakresie różnym od ustaleń ujętych w niniejszej uchwale regulują obowiązujące 

przepisy odrębne.  
 

 

§ 4. 1.  Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają: 
 

1) przepisy odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie 
Normy, Normy Branżowe, przepisy prawa miejscowego obowiązujące na  terenie 

województwa opolskiego oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające               

z prawomocnych decyzji administracyjnych; 
2) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na 

danym terenie, wyznaczonym w rysunku planu miejscowego ściśle określonymi bądź 
orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonego stosownym symbolem literowym; 

3) obiekty towarzyszące – budynek gospodarczy, garaż, obiekty małej architektury, basen, 
altana, szklarnia  oraz inne obiekty pełniące służebną rolę wobec podstawowej funkcji terenu 

lub budynku; 

4) urządzenia budowlane – obiekty i urządzenia techniczne, w tym: infrastruktura sieciowa, 
przyłącza, obiekty i urządzenia instalacyjne, drogi wewnętrzne, place manewrowe                

i postojowe, parkingi, ogrodzenia, place pod śmietniki, zapewniające możliwość użytkowania  
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w planie;  

5) usługi komercyjne – działalność podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla ludności 

w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, ochrony zdrowia, weterynaryjne 
zwierząt małych, oraz innej nieuciążliwej działalności gospodarczej, prowadzona                 

w wydzielonym lokalu użytkowym, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc postojowych dla 
samochodów na działce lub terenie własnym; 

6) usługi bytowe – działalność usługowa nie powodująca uciążliwości dla otoczenia, związana    
z podstawową obsługą mieszkańców, taka jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, 

szewskie, zegarmistrzowskie, optyczne, informatyczne, fotograficzne, naprawy sprzętu agd    

i rtv, biura administracji, ogłoszeń i reklamy, projektowania, rachunkowości, obrotu 
nieruchomościami, gabinety lekarskie i dentystyczne, trafika, itp. usługi w odrębnym lokalu 
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użytkowym oddzielonym od mieszkania, prowadzone w sposób nie zakłócający spokojnego 

sąsiedztwa i nie naruszające środowiska, 

7) obowiązująca linia zabudowy – linia regulacyjna, wzdłuż której należy sytuować budynki oraz 
określone w ustaleniach planu miejscowego rodzaje budowli nadziemnych, nie będących 

liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, dopuszczając możliwość przekroczenia tej 
linii częścią budynku o wymiarach nie większych niż 25% długości elewacji frontowej 

budynku przylegającej do obowiązującej linii zabudowy, jednak nie więcej niż na odległość 

do 1,5 m i nie więcej niż zezwalają na to przepisy odrębne określające odległość budynku od 
granicy działki budowlanej i od zewnętrznej krawędzi jezdni  drogi publicznej, 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy - to jest określająca najmniejszą, dopuszczoną planem 
odległość od ulicy lub granicy działki, której nowoprojektowany lub przebudowywany 

budynek nie może przekroczyć licem zasadniczej bryły z wyjątkiem elementów takich jak: 
okapy i gzymsy budynku o nie więcej niż 0,8 m, a przez pochylnie lub schody zewnętrzne     

o nie więcej niż 1,3 m; 

9) wskaźnik zabudowania terenu  – wartość liczbowa stosunku powierzchni zabudowy, liczonej 
w obrysie zewnętrznym murów wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie lub działce,  

do powierzchni działki lub terenu; 
10) powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzimy pokryty roślinnością na działce 

budowlanej; 

11) znaczące oddziaływanie na środowisko – oddziaływania rodzaju  przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają obligatoryjnie sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko oraz oddziaływania rodzaju przedsięwzięć, dla których 
obowiązek sporządzenia  raportu o oddziaływaniu na środowisko może być  wymagany na 

podstawie obowiązującego przepisu odrębnego; 
12) przestrzeń publiczna - tereny w obrębie linii rozgraniczających ulic oraz wydzielonych  

ogólnodostępnych dróg rolniczych i dojazdowych; 

13) plan podlegający zmianie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla 
części miejscowości Staniszcze Małe - uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem                   

Nr XVIII/96/04 z dnia 08 czerwca 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
Nr 54 z dnia 17 sierpnia 2004 roku, poz.1551) podlegający zmianie w granicach obszaru 

zmiany planu miejscowego na części działki  nr 967/1; 

14) obszar zmiany planu miejscowego obejmuje wyodrębniony z planu podlegającego zmianie, 
teren nowego przeznaczenia opisany i oznaczony na rysunku granicami i literami:               

a – b – c – d - e,  obejmujący użytki rolne klasy RV, o powierzchni 0,0796 ha na części 
działki nr 967/1 położonej przy ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych. 

 

2. Określenia dotyczące przeznaczenia terenów lub funkcji stosowane w planie miejscowym, 
oznaczają odpowiednio: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN – teren zabudowy mieszkaniowej z budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, usytuowanym na wydzielonej działce budowlanej wraz          

z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców obiektami, np.: budynkiem gospodarczym, 
garażem, altaną lub basenem oraz obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, 

w tym sieci lub przyłącza infrastruktury technicznej, zbiornik na paliwo płynne lub gazowe, 

zagospodarowanie terenu oraz zieleń; 
2) ulica klasy lokalnej - droga publiczna ruchu lokalnego o planowanej funkcji ulicy wraz ze 

ścieżką rowerową i urządzeniami budowlanymi – ul. Ks. Gajdy w ciągu drogi powiatowej      
nr 1838 O relacji Staniszcze Małe – Staniszcze Wielkie; oznaczona w planie podlegającym 
zmianie symbolem KL/Kr; 

3) droga rolnicza – ogólnodostępna droga gospodarcza dla dojazdów do terenów zabudowy       
i działek gruntowych lub bezpośredniego ich otoczenia oraz ruchu pieszego i rowerowego; 

oznaczona w planie podlegającym zmianie symbolem DR; 
  

3. Sformułowanie - „ zaleca się”, użyte w przepisach niniejszej uchwały nie określa obligatoryjnego 
nakazu lub obowiązku wykonania zaleconego uregulowania jako wymaganego warunku zmiany planu 

miejscowego – jest to ustalenie wskazujące na możliwość optymalnego wyboru rozwiązania wg 

warunków określonych tym planem. 
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4. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                 

z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz z przepisami  

wykonawczymi do tej ustawy; 
3) ustawami związanymi z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym i przepisami 

wykonawczymi do tych  ustaw. 

 
 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenów. 

 
§ 5.  1. Dla wyznaczonego terenu w granicach zmiany planu miejscowego ustala się następujący  

rodzaj przeznaczenia podstawowego, oznaczony w tekście i rysunku planu miejscowego symbolem 

literowymi:  
   MN     -   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   

 
2. W obrębie terenu o ustalonym w zmianie planie miejscowym przeznaczeniu zakazuje się realizacji 

zabudowy lub trwałego zagospodarowania o innym przeznaczeniu, niż to które określono w zmianie 

planu miejscowego. 
 

3. Użytkowanie terenu dotychczasowego przeznaczenia oraz utrzymanie i użytkowanie  istniejącej 
infrastruktury technicznej, w zakresie różnym od ustaleń ujętych w niniejszej uchwale regulują 

obowiązujące przepisy odrębne. 

 

 
Dział II     

USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W GRANICACH PLANU MIEJSCOWEGO 

Rozdział 1   
Ustalenia ogólne  
 

§ 6.  W granicach zmiany planu miejscowego określa się obowiązujące ustalenia ogólne oraz 
utrzymuje się ustalenia ogólne z planu podlegającego zmianie, które należy stosować odpowiednio wg 

niżej wymienionych zakresów:  

 
1. Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy, ustala się w zakresie: 
1) zakaz lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko i wymagających obligatoryjnie lub mogących wymagać 

sporządzenia raportu w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska – za 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego - sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, 

podlegających budowie, przebudowie i rozbudowie; 
2) w granicach zmiany planu miejscowego na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

oznaczonym – MN  zakazuje się prowadzenia produkcyjnego chowu i hodowli zwierząt; 
3) dopuszcza się chów i hodowlę zwierząt na terenach zabudowy jednorodzinnej – MN  w ilości 

do 0,3 DJP w granicach działki budowlanej; 

 
2. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych, ustala się w zakresie: 
1) w obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, 

ustalone na podstawie przepisów odrębnych, a to: 

a) tereny górnicze, 
b) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

c) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych; 
2) należy stosować  ustalenia wg § 13 ust 1 lit. a,  zapisane w uchwale planu podlegającego 

zmianie. 
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się w zakresie: 

1) należy stosować  ustalenia wg § 7 ust 1, ust. 5 i ust. 6,  zapisane w uchwale planu 
podlegającego zmianie. 

 
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się w zakresie: 

1) należy stosować  ustalenia wg § 6 ust 1 i ust. 2, zapisane w uchwale planu podlegającego 
zmianie. 

 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się    
w zakresie: 

1) w obszarze zmiany planu miejscowego nie występują dobra kultury współczesnej 

wymagające ochrony; 
2) należy stosować  ustalenia wg § 8 ust 3,  zapisane w uchwale planu podlegającego zmianie. 

 
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni  publicznej, ustala się  w zakresie: 

1) określa się jako przestrzeń publiczną, przylegający do granicy terenu objętego planem 
miejscowym pas drogi publicznej ul. Ks. Gajdy, ustalony w planie podlegającym zmianie, jako 

ulica oznaczona symbolem - KL; 

2) wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, położonych na terenie 1-MN 
jako terenu przylegającego do przestrzeni publicznej położonej poza obszarem zmiany planu 

miejscowego,  określa się następująco: 
a) zakazuje się przeznaczanie elewacji budynków i ogrodzeń na terenie przeznaczenia 

podstawowego od strony przestrzeni publicznych na cele zagospodarowania                 

i umieszczania komercyjnych reklam podmiotów usytuowanych poza obszarem zmiany 
planu,  

b) dopuszcza się, na terenie zmiany planu miejscowego umieszczanie tablic reklamowych 
na zwróconych do przestrzeni publicznej elewacjach budynków i innych nośnikach od 

strony tych terenów, wyłącznie jako bezpośrednio związanych z nazwą własną firmy lub 
przeznaczeniem lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym, a na ogrodzeniu za zgodą 

zarządcy terenu przestrzeni publicznych. 

  
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, określa się            

w ustaleniach  szczegółowych wg § 10 niniejszej uchwały. 
 

8. Zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości , ustala się    w zakresie: 

1) ustala się utrzymać obszar zmiany planu miejscowego na terenie niezabudowanej 
nieruchomości w granicach oznaczonych a – b – c – d – e,  na części działki nr 967/1,       

w obrębie obszaru oznaczonego jako grunt rolny klasy V: 
a)  jako działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN o powierzchni   

ok. 796,0 m2 ,  
b)  ustalenie granicy obszaru przestrzeni publicznej z przeznaczeniem na wyznaczony w 

planie podlegającym zmianie  fragment planowanego włączenia drogi - DR do  ul. Ks. 

Gajdy jako trójkąta widoczności o orientacyjnej powierzchni 6,0 m2, nakazuje się 
dokonać  w uzgodnieniu z zarządcą drogi powiatowej; 

2) dopuszcza się zmianę granic terenu MN ustalonego planem miejscowym w przypadkach 
uzasadnionych projektami zagospodarowania terenów inwestycji celu publicznego,  

dokonywanie wydzieleń geodezyjnych działek dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej, o wielkości ustalonej w dostosowaniu do parametrów technicznych tych 
obiektów i urządzeń o powierzchni do 10 m2, pod warunkiem zapewnienia wydzielonym 

nieruchomościom dostępu do drogi publicznej oraz spełnieniu warunków przepisów 
odrębnych; 

3) zakazuje się dokonywanie nowych podziałów geodezyjnych, za wyjątkiem przypadków 

ustalonych w pkt. 2; 
4) nie ustala się obowiązku scalania nieruchomości objętych ustaleniami  planu miejscowego. 
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9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ustala się    

w zakresie: 

1) tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do czasu realizacji planu miejscowego mogą 
być użytkowane i zagospodarowane bez zmian w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich 

udostępnienia dla wykonania niezbędnych prac geodezyjnych, dojazdów i uzbrojenia          
w zakresie urządzeń sieciowych, wynikających z ustaleń planu  miejscowego lub projektów 

budowlanych; 

2) zakazuje się budowy obiektów na cele niezgodne z planowanym przeznaczeniem terenów; 
3) na terenie przeznaczonym w planie miejscowym do zabudowy dopuszcza się realizację 

obiektów o innym przeznaczeniu niż ustalone w planie miejscowym, wyłącznie jako obiektów 
tymczasowych  w  rozumieniu  przepisu odrębnego. 

 
 

Rozdział 2 
Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
 

§ 7.  1. Obsługę w zakresie zewnętrznej komunikacji kołowej terenu 1-MN ustala się planowanym 
zjazdem bezpośrednim z przylegającej od południa drogi publicznej - ul. Ks. Gajdy, w ciągu drogi 

powiatowej nr 1838 O relacji Staniszcze Małe – Staniszcze Wielkie, oznaczonej w planie podlegającym 

zmianie symbolem KL/Kr. 
 

2. Dopuszcza się dojazd z rolniczej drogi dojazdowej,  oznaczonej w planie podlegającym zmianie 
symbolem DR - planowanej na sąsiedniej działce nr 973;  warunki dojazdu z drogi rolniczej należy 

określić z jej zarządcą lub właścicielem. 
 

 

 
Rozdział 3 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
 

§ 8.  1.  Sieci zewnętrznej infrastruktury technicznej dla obsługi terenu 1-MN na części działki         

nr 967/1,  powinny być umieszczone pod ziemią i mogą przebiegać w przestrzeni publicznej ulicy      
Ks. Gajdy,  w ciągu drogi powiatowej nr 1838 O  w sposób uzgodniony z zarządcą tej drogi. 

 
2. Dopuszcza się, w przypadkach uzasadnionych względami terenowymi prowadzenie podziemnych 

sieci i lokalizację urządzeń uzbrojenia technicznego, przez tereny niepubliczne za zgodą właścicieli 

nieruchomości. 
 

3. Ustala się możliwość budowy, przebudowy, wymiany sieci i urządzeń oraz i zmiany tras 
uzbrojenia technicznego wg zasad ustalonych w planie miejscowym podlegającym zmianie oraz 

zachowując warunki przepisów odrębnych. 
 

4. W przypadku wystąpienia kolizji nowego zagospodarowania z istniejącymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej należy, staraniem wywołującego kolizję, dokonać zmian w ich przebiegu na 
warunkach określonych przez właściciela danej sieci. 

 
5. Zasady obsługi terenu 1-MN w zakresie mediów i wyposażenia w infrastrukturę techniczną            

określa się następująco: 

1) zaopatrzenie w wodę ustala się z gminnej sieci wodociągowej;  
2) odprowadzenie ścieków bytowych – docelowo do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej 

na warunkach ustalonych przez zarządcę;  przejściowo dopuszcza się do szczelnego, 
wybieralnego zbiornika nieczystości ciekłych lub przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów budynków oraz                                  
z niezanieczyszczonych powierzchni utwardzonych dopuszcza się do gruntu lub do 

wskazanego cieku powierzchniowego na warunkach ustalonych przez jego zarządcę; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną określa się, na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci elektroenergetycznej z istniejącej napowietrznej sieci niskiego napięcia; 
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5) zaopatrzenie w energię cieplną:  do ogrzewania budynków na terenie 1-MN dopuszcza się 

indywidualne źródła ciepła oparte o atestowane urządzenia do spalania paliw stałych, 

ciekłych i gazowych nie powodujących przekraczania norm zanieczyszczeń powietrza, lub 
zaopatrzenie w  ciepło uzyskiwane w oparciu o zasilanie energię elektryczną; 

6) sieć telefonii przewodowej - nie określa się ograniczeń w dostępie planowanej zabudowy     
na terenie 1-MN do sieci teleinformatycznych;  

7) zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów innych niż niebezpieczne należy prowadzić 

zgodnie z właściwymi przepisami odrębnymi i gminnym planem gospodarki odpadami, 
8) masy ziemne z wykopów budowlanych, po oddzieleniu i zebraniu  humusu, dopuszcza się 

zagospodarować na terenach zmiany planu lub w miejscach wskazanych przez organ gminy;  
9) ochrona przeciwpożarowa – teren 1-MN jest objęty zasięgiem przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę w ramach komunalnej sieci wodociągowej oraz posiada dostęp do 
drogi pożarowej - ul. Ks. Gajdy, zgodnie z wymogiem odpowiedniego przepisu odrębnego.  

 

6. Utrzymuje się, stosowane odpowiednio do terenu 1-MN - zasady modernizacji, rozbudowy          
i budowy systemów infrastruktury technicznej wg ustaleń określonych w § 14  ust. 1 - 10 planu 
miejscowego podlegającego zmianie. 

 
 
Rozdział 4  
Stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości . 

 
§ 9.  Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

zmiany planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela 

nieruchomości na rzecz Gminy Kolonowskie, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym,  w następującej wysokości: 

-   od nieruchomości niezabudowanej na części działki nr 967/1 wyznaczonej w obrębie terenu   
1-MN przeznaczonego w zmianie planu miejscowego pod zabudowę mieszkaniową  - ustala się 

na 15 %; 

 

 
 
DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ZMIANY PLANU 

 
Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz parametry zabudowy i zagospodarowania 
 

§ 10. 1. Ustala się, w obszarze zmiany planu miejscowego, podstawowe przeznaczenie 

niezabudowanego gruntu rolnego klasy RV, położonego na części działki nr 967/1 przy ul. Ks. Gajdy   
w Staniszczach Małych, oznaczonego jako: 

 teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   -  MN. 
 

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego symbolem 1-MN, przy budowie 
przebudowie, rozbudowie i odtwarzaniu budynków - ustala się następujące warunki zabudowy            

i zagospodarowania:   

1)    rodzaj zabudowy:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
2)  rodzaj użytkowania i zabudowy: teren jest przeznaczony pod budowę wolnostojącego 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług bytowych lub komercyjnych  
w lokalu użytkowym  o wielkości do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; 

3)   zagospodarowanie uzupełniające: podjazd oraz dojście do budynku mieszkalnego, budynek 

gospodarczy i garaż; miejsca postojowe dla samochodów osobowych mieszkańców,            
a w przypadku lokalu użytkowego dla usług bytowych w budynku mieszkalnym dodatkowo 

miejsca postojowe dla samochodów klientów usług  w granicach działki terenu MN, miejsce 
na pojemniki na odpady, zieleń wysoka i niska, ogrodzenie z bramą i furtką oraz sieci, 

przyłącza i obiekty infrastruktury technicznej;  
4)    obsługa komunikacyjna terenu:  
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– dojazd i dojścia do planowanego terenu planowanym zjazdem od ul. Ks. Gajdy – 

istniejącej ulicy klasy KL w ciągu drogi powiatowej, 

– dopuszcza się dojazd gospodarczy z drogi rolniczej DR, po jej zrealizowaniu; 
5)   ustala się utrzymać określone granice i szerokość frontu działki 1-MN, przeznaczonej dla 

zabudowy mieszkaniowej, wg linii rozgraniczających określonej na rysunku zmiany planu 
miejscowego;  

6)   ustala się zabudowę terenu 1-MN wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym   

oraz budynkiem gospodarczym i garażem wraz z obiektami i urządzeniami 
zagospodarowania i uzbrojeniem terenu; 

7)  ustala się obowiązującą linię zabudowy dla nowego budynku mieszkalnego w odległości      
6,0 m od frontowej granicy działki określonej na rysunku zmiany planu jako linia 

rozgraniczająca istniejący pas drogowy ulicy Ks. Gajdy  o szerokości  ok. 16,0 m,  
8)  należy zachować tylną nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków na terenie 1-MN, 

określoną odległością od granicy przyległego od północy terenu lasu ZL ustaloną na 12,0 m 

lub określoną indywidualnie wg przepisu odrębnego;  
9)    dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego lub garażu przy granicy działki lub 1,5 m 

od granicy sąsiedniego terenu zabudowy mieszkaniowej przyległego od wschodu                 
z zachowaniem warunków przepisu odrębnego i nie ograniczaniu swobody sytuowania 

zabudowy na przyległej działce;  

10)  ustala się dla budowanych, przebudowywanych lub rozbudowywanych budynków na terenie 
1-MN,  zachowanie następujących parametrów zabudowy: 

a)   wysokość budynków:   
– budynek mieszkalny - do 2 kondygnacji w tym poddasze mieszkalne w dachu 

symetrycznym, wysokość całkowita do 10,0 m, 
– budynek gospodarczy i garaż: 1 kondygnacja, wysokość całkowita do 5,0 m; 

zalecany dach dwuspadowy lub nawiązujący formą do dachu na budynku 

mieszkalnym;  dopuszczalny dach płaski, 
b)   szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego: 

– do 12,0 m bez dobudowanego garażu,   
– odpowiednio do 14,0  lub 16,0 m z dobudowanym z boku budynku garażem, na 1 

lub 2 samochody;  

              c)   forma dachów: 
– ustala się formę dachu budynku mieszkalnego:  dach symetryczny, dwuspadowy lub 

czterospadowy, o pokryciu dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze 
czerwono-brązowym;  

– kalenica główna dachu równoległa do frontu działki przy ul. Ks. Gajdy; 
– kąt pochylenia połaci dachu budynku mieszkalnego  35o- 45o;  
– okapy dachów: budynku mieszkalnego ustala się na wysokości do 5,0 m; budynku 

gospodarczego  i garażu na wysokości do 3,0 m,  
  d)   wskaźnik zabudowania działki do 0,25, 

  e)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 0,50, 
  f)    parkowanie i garażowanie samochodów na działce:  

– 2 miejsca do parkowania/ budynek; dopuszcza się 1 miejsce na podjeździe do 

garażu, 
– w przypadku lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym dodatkowo 1 miejsce 

postojowe ogólnodostępne na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,  
– dopuszcza się garaż do 2 stanowisk dla samochodów osobowych, jako wolnostojący, 

wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego albo gospodarczego, 

– wszystkie miejsca postojowe powinny być lokalizowane na terenie przeznaczenia 
podstawowego MN.  

 
 

DZIAŁ III 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

Rozdział 1 
Ustalenia końcowe  
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§ 11.  W granicach terenów objętych zmianą planu miejscowego na części działki nr 967/1 przy       
ul. Ks. Gajdy w Staniszczach Małych, w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, traci moc 

obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Nr StM 4 dla części miejscowości 
Staniszcze Małe, Nr XVIII/96/04 z dnia 08 czerwca 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 

Opolskiego Nr 54 z dnia 17 sierpnia 2004 roku, poz.1551).  
 

 

§ 12.  Na terenach objętych zmianą planu miejscowego nie występują inwestycje celu publicznego     
z zakresu infrastruktury technicznej wymagające zapisania jako wyodrębnione do finansowania 

zadania własne gminy.  
 

 
§ 13.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

 

 
§ 14.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie 

internetowej Gminy Kolonowskie. 
 

 

§ 15 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Ogłoszono Dziennik Urzędowy Nr 25, poz.901 z dn.9.04.2008r. 


