
 

UCHWAŁA NR V/38/19 

RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 25 marca 2019 r.  

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3  

dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, Dz. U. z 2019 r. poz. 60) w związku z uchwałą nr XV/111/2016 

Rady Miejskiej w Kolonowskim z dnia 11 kwietnia 2016 r., Rada Miejska Kolonowskiego uchwala 

zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE 

FOSOWSKIE 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Spod ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta 

Kolonowskie – osiedle Fosowskie (uchwała nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 27 listopada 2003 r.  

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta 

Kolonowskie – Osiedle Fosowskie. – Dz. Urz. Województwa Opolskiego 2004, nr 6, poz. 116) wyłącza się 

tereny określone na załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały. 

2. Dla wyłączonych terenów formułuje się ustalenia tworzące odrębny „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nr 3.1 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE”, 

zwany dalej planem. 

3. Plan rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach odrębnych. 

4. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Kolonowskie, przyjętego uchwałą nr X/68/11 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 września 2011 r. 

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są tereny: 

a) zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, 

b) usług innych – oznaczone na rysunku planu symbolem UI, 

c) usług hotelarskich – oznaczone na rysunku planu symbolem UCp, 

d) lasów i zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, 

e) zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP 

f) zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI, 

g) przemysłu oraz składowania i magazynowania, oznaczone na rysunku planu symbolem PP, 

h) urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ITs i ITt, 

i) dróg wewnętrznych ogólnodostępnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 
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§ 3.1. Ustalenia planu są wyrażone w postaci: 

1) treści niniejszej uchwały, zawierającej ustalenia w zakresie podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia 

terenów, o których mowa w § 2, zasad dokonywania geodezyjnych podziałów własnościowych, warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

standardów obsługi komunikacyjnej i zasad wyposażenia w infrastrukturę techniczną; 

2) rysunku planu – załączników nr 1-3, sporządzonych na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiących 

integralną część niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 4 do uchwały stanowi rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji wynikających z planu 

inwestycji w zakresie komunikacji i infrastruktury będących zadaniem własnym gminy i sposobu ich finansowania. 

3. Załącznik nr 5 do uchwały stanowi rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnionych uwag do planu. 

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami zawartymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne: 

a) granica obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnych kategoriach przeznaczenia, 

c) symbole literowo-liczbowe poszczególnych terenów, 

d) obiekty budowlane wykazujące cechy zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską, 

e) drzewa i ciągi drzew objęte ochroną, 

f) nieprzekraczalna linia zabudowy. 

§ 5. Treść podkładów mapowych, istniejące przebiegi infrastruktury technicznej oraz podziały ewidencyjne 

(stan w r. 2018) nie są ustaleniem planu, stanowią jedynie informację pomocniczą. 

§ 6. O ile w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) ustawie, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć, obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, ogólnie obowiązujące przepisy szczebla wojewódzkiego oraz Normy Polskie i Normy 

Branżowe; 

3) uchwale, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały; 

4) planie, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 ust. 2 

uchwały; 

5) rysunku planu – należy przez to rozumieć załączniki nr 1-3 – rysunki wykonane na mapie sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:1.000, stanowiące integralną część niniejszej uchwały; 

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o jednakowych ustaleniach wydzielony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi; 

7) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy; 

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać 

w granicach terenu; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, 

które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię jednoznacznie opisaną w planie  

i oznaczoną graficznie na rysunku planu, określająca minimalną odległość budynków od drogi lub innych 

elementów zagospodarowania; 

11) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę rzutów pionowych wszystkich budynków  

na działce; 

12) zabudowie towarzyszącej – należy przez to rozumieć zlokalizowane na działce budynki powiązane 

funkcjonalnie z budynkiem o funkcji podstawowej (np. garaże, altany, budynki gospodarcze); 
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13) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowych kątach nachylenia głównych 

połaci zbiegających się w kalenicy usytuowanej nad środkiem zasadniczej bryły obiektu; 

14) usługach bytowych – należy przez to rozumieć usługi związane z codzienną lub okresową obsługą 

mieszkańców, np. fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzętu AGD i RTV, fotograficzne, pralnicze, 

kosmetyczne, renowacji odzieży, zegarmistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, odnawiania mieszkań, 

finansowe, administracyjne, niepowodujące uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy chronionej poprzez 

emisję hałasu, zanieczyszczenie powietrza, czy też oddziaływanie zapachowe, a także niepowodujące 

uciążliwości wynikających z ruchu samochodów w porze nocnej (22oo-6oo); 

15) usługach rzemieślniczych – należy przez to rozumieć rzemiosło produkcyjne, np. usługi stolarskie, 

ślusarskie, kamieniarskie, piekarskie, cukiernicze, warsztaty naprawcze samochodów osobowych, 

niestanowiące uciążliwości dla środowiska i sąsiednich terenów o funkcjach chronionych. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów, warunki ich zabudowy i zagospodarowania,  

warunki ochrony środowiska, obsługi infrastrukturalnej i komunikacyjnej 

§ 7.1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 

2. Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o ile zapis planu nie stanowi inaczej, mogą zawsze 

towarzyszyć: 

a) zieleń urządzona, 

b) komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe, parkingi, ścieżki rowerowe i piesze), 

c) urządzenia infrastruktury technicznej, realizowane w formie sieci bądź obiektów wolno stojących, 

wbudowanych albo podziemnych, 

d) obiekty małej architektury w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. 

3. W granicach wydzielonych terenów dopuszcza się dokonywanie podziałów wtórnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi i ustaleniami §§ 8-12 uchwały. 

§ 8.1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

MN1 i MN2, z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne domy mieszkalne wraz z zabudową 

towarzyszącą. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi handlu detalicznego, gastronomii, usługi bytowe i usługi rzemieślnicze; 

2) obiekty administracyjno-socjalne. 

3. Dla terenów MN1 i MN2 ustala się: 

1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczalna maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%, 

d) intensywność zabudowy – w przedziale 0,01 – 1,5, 

e) nieprzekraczalna wysokość budynków mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne (w tym użytkowe 

poddasze), lecz nie więcej niż 6,5 m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej (gzymsu, 

attyki) oraz 12 m do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dach symetryczny – dwu- lub 

wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci 25-45o, 

f) dopuszcza się lokalizację usług handlu detalicznego, gastronomii i usług bytowych i rzemieślniczych  

w parterze budynku mieszkalnego, 
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g) nieprzekraczalna wysokość budynków innych niż mieszkalne - wolnostojących lub dobudowanych, 

dostosowanych do architektury budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne (w tym użytkowe 

poddasze), lecz nie więcej niż 4 m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej (gzymsu, 

attyki) oraz 8 m do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dach symetryczny – dwu- lub 

wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci 25-45o, lub płaski; dla budynków zlokalizowanych 

w granicy działki dopuszcza się dach jednospadowy, 

h) nieprzekraczalna wysokość innych obiektów – 15,0 m, 

i) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5-3 m oraz w granicy działki, 

j) wymóg lokalizacji budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub administracyjno-socjalnego  

w pierwszej linii zabudowy, 

k) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

§ 9.1. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu przemysłowym, oznaczone na rysunku planu 

symbolami PP1 i PP2, w szczególności dla przemysłu budowlanego, maszynowego, metalurgicznego, 

drzewnego oraz mineralnego, z wyłączeniem instalacji do unieszkodliwiania azbestu i produktów 

zawierających azbest. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) składy, magazyny, hurtownie; 

2) obiekty zaplecza logistycznego; 

3) bazy transportowe; 

4) zakłady rzemiosła produkcyjnego; 

5) usługi ochrony ludzi i mienia; 

6) anteny nadawcze emitujące promieniowanie niejonizujące na samodzielnych konstrukcjach. 

3. Dla terenu PP1 i PP2 ustala się:  

1) zakaz: 

a) składowania na wolnym powietrzu, lub w obiektach niezadaszonych, substancji i materiałów 

powodujących wtórne pylenie oraz substancji mogących powodować zanieczyszczenie gruntu i wód 

gruntowych, w tym szczególnie ropopochodnych, 

b) lokalizacji na terenach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej produkcji i składów materiałów łatwopalnych, 

wybuchowych, żrących i pylących, stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego; 

2) wymogi: 

a) zachowanie istniejącego starodrzewu, 

b) utwardzenie nawierzchni usytuowanych w sąsiedztwie terenów kolejowych, ze spadkiem zapewniającym 

spływ wody w kierunku przeciwnym do tych terenów; 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczalna maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

- w granicach terenu PP1 0%, 

- w granicach terenu PP2 – 10%, 

d) intensywność zabudowy: 

- w granicach terenu PP1 - w przedziale 0,01 – 1,0,  

- w granicach terenu PP2 – w przedziale 0,01 – 0,6, 
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e) nieprzekraczalna wysokość budynków produkcyjnych w granicach terenu PP1, usytuowanych  

w odległości co najmniej 60 m od północnej linii rozgraniczającej - 20 m od poziomu terenu do najwyżej 

położonej części dachu, 

f) nieprzekraczalna wysokość budynków niewymienionych w lit. e – 12 m do najwyżej położonej części 

dachu, z wyłączeniem budynków wyższych w stanie istniejącym, dla których dopuszcza się zachowanie 

dotychczasowej wysokości, 

g) nieprzekraczalna wysokość pozostałych obiektów – 20 m, 

h) geometria dachów: na budynku zabytkowym, oznaczonym na rysunku planu – zgodnie z ukształtowaniem 

pierwotnym; dla pozostałych budynków – nie ustala się. 

§ 10.1. Ustala się teren usług hotelarskich, oznaczony na rysunku planu symbolem UCp, z podstawowym 

przeznaczeniem dla zabudowy pensjonatowej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczalna maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%, 

d) intensywność zabudowy w przedziale 0,05 – 0,8,  

e) nieprzekraczalna wysokość budynków – 3 kondygnacje nadziemne (w tym użytkowe poddasze), lecz nie 

więcej niż 8,0 m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej (gzymsu, attyki) oraz 13 m 

do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), 

f) dach symetryczny – dwu- lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci 25-45o, 

g) nieprzekraczalna wysokość innych obiektów – 15,0 m. 

§ 11.1. Ustala się teren usług innych, oznaczony na rysunku planu symbolem UI, z podstawowym 

przeznaczeniem dla obiektów straży pożarnej. 

2. Dla terenu UI, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy – nie wyznacza się, 

b) dopuszczalna maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki, 

c) intensywność zabudowy od 0,01 do 1,0, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10%, 

e) dopuszczalna wysokość zabudowy - nie więcej niż 10 m od poziomu terenu do okapu dachu oraz 12 m 

do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy); dachy dwu- lub czterospadowe o nachyleniu połaci  

w granicach 15-45°, pokrycie w odcieniach czerwieni, 

f) nieprzekraczalna wysokość innych obiektów – 12,0 m. 

§ 12.1. Ustala się tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP1 i ZP2 – jako 

zieleni towarzyszącej zainwestowaniu na terenie Ucp (teren ZP1) i zabudowie osiedlowej poza granicami planu 

(teren ZP2), bez prawa zabudowy. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: terenowe urządzenia sportu i rekreacji. 

3. Dla terenów ZP1 i ZP2 ustala się wymóg zapewnienia wysokich walorów architektonicznych 

naziemnych obiektów i urządzeń. 

§ 13.1. Ustala się tereny zieleni izolacyjnej, wyłączone z zabudowy, oznaczone na rysunku planu 

symbolami ZI1 – ZI3, z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń zapewniającą terenom o funkcjach 

chronionych izolację od terenów przemysłowych. 

2. Tereny ZI1 – ZI4 zagospodarować jako pas zwartej zieleni złożony z gatunków niskich i średniowysokich,  

z udziałem gatunków zimozielonych, szerokości 5-7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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§ 14.1. Ustala się teren urządzeń kanalizacji sanitarnej, oznaczony na rysunku planu symbolem ITs,  

z przeznaczeniem podstawowym pod przepompownię ścieków komunalnych. 

2. Dla terenu ITs ustala się: 

a) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – max 50% powierzchni działki, 

b) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,5, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10%, 

d) dopuszczalna wysokość zabudowy – 5 m, 

e) nieprzekraczalna wysokość innych obiektów – 10,0 m, 

§ 15.1. Ustala się teren urządzeń telekomunikacyjnych, oznaczony na rysunku planu symbolem ITt,  

z przeznaczeniem podstawowym pod anteny nadawczo-odbiorcze emitujące promieniowanie niejonizujące. 

2. Dla terenu ITt ustala się: 

a) linia zabudowy – nie ustala się, 

b) dopuszczalna maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki, 

c) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,5, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10%, 

e) dopuszczalna wysokość zabudowy – 5 m, 

f) nieprzekraczalna wysokość innych obiektów – 50,0 m, 

§ 16.1. Ustala się teren lasów istniejących, wyłączony z zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.  

2. Dla terenu ZL ustala się: 

a) wymóg zachowania dotychczasowego sposobu użytkowania, w dostosowaniu do obowiązujących 

przepisów odrębnych, 

b) zakaz wygradzania i zmiany stosunków wodnych terenu. 

§ 17.1. Ustala się tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1 –KDW4, z przeznaczeniem 

podstawowym na będące w zarządzie gminy ogólnodostępne drogi wewnętrzne, zapewniające dojazd  

do terenów przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych. 

2. Ulice zagospodarować jako ciągi pieszo-jezdne o szerokości w liniach rozgraniczających – 5,0-7,5 m, 

zgodnie z rysunkiem planu.”. 

Rozdział 3 

Warunki ochrony i kształtowania środowiska 

§ 18.1. Na obszarze objętym planem zakazuje się sytuowania: 

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach 

odrębnych; 

2) zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa  

w przepisach odrębnych; 

3) przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, przy czym zakaz 

wymieniony w pkt 1 i 2 nie dotyczy działalności prowadzonej w chwili wejścia planu w życie, pod 

warunkiem niezwiększania uciążliwości i stopnia zagrożenia. 

2. W przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stosować rozwiązania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne: 

1) minimalizujące wartości podstawowych uciążliwości dla ludzi i środowiska, w szczególności rozwiązania 

ograniczające emisję hałasu, w tym hermetyzację produkcji o technologiach stwarzających zagrożenia 

ponadnormatywne; 

2) wykluczające skażenie lub zakażenie środowiska. 
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3. Działalność nie może powodować poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł 

prawny, przekroczenia standardów jakości środowiska i standardów w zakresie emisji hałasu, wibracji, 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód określonych w przepisach odrębnych. 

4. Zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód. 

5. Równoważny poziom hałasu: 

– z terenów PP na ich wschodniej, północnej i zachodniej granicy, 

– z terenu UCp na jego wschodniej i zachodniej granicy, 

– z terenu UI nie może przekraczać poziomu określonego w przepisach odrębnych dla terenów 

mieszkaniowo-usługowych lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Rozdział 4 

Zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie 

§ 19.1. Ustala się ochronę konserwatorską dla następujących obiektów wykazujących cechy zabytkowe, 

wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji dóbr kultury, oznaczonych na rysunku planu: 

1) budynek mieszkalny – leśniczówka, drewniany, pocz. XX w. – ul. Opolska 76; 

2) budynek mieszkalny, murowany, pocz. XX w. – ul. Opolska 31. 

2. W odniesieniu do obiektów wymienionych w ust. 1 wymaga się zachowania historycznej bryły budynku, 

geometrii dachu, kompozycji i podziałów elewacji, zewnętrznego wystroju architektonicznego elewacji,  

w szczególności detali architektonicznych (gzymsy, opaski okienne i drzwiowe) oraz w miarę możliwości 

profilowanej stolarki okiennej i drzwiowej a także zachowanych elementów wystroju wewnętrznego. 

3. Wymaga się użycia, w pracach remontowych elewacji i dachów, materiałów budowlanych 

nawiązujących wyglądem do materiałów tradycyjnych. 

4. Na obiektach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania urządzeń technicznych w sposób naruszający 

walory kulturowe i detal architektoniczny, w tym szczególnie na elewacji frontowej i dachach budynków. 

Rozdział 5 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej 

§ 20. Ustala się następujące warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenu objętego planem: 

1. Warunki rozwoju sieci wodociągowej: 

1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługowych i produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej  

- w oparciu komunalne ujęcie wody w Kolonowskiem, rozdzielczą siecią wodociągową istniejącą oraz rozbudowaną, 

prowadzoną w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

2) w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, dopuszcza się realizację sieci wodociągowej poza 

terenami, o których mowa w ust. 1, za zgodą właściciela lub władającego terenem; 

3) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyjnych - z istniejących lub projektowanych 

lokalnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, przy 

zachowaniu innych ustaleń planu; 

4) zakaz lokalizacji magistrali wodociągowych o średnicy większej niż 160 mm wzdłuż terenu sąsiadujących 

tras komunikacji kolejowej. 

2. Warunki rozwoju sieci kanalizacyjnych: 

1) odprowadzenie ścieków bytowych, z zastrzeżeniem pkt 2, kanalizacją sanitarną na komunalną oczyszczalnię 

ścieków; 

2) w terenie MN1 odprowadzenie ścieków bytowych do oczyszczalni przydomowych albo do szczelnych 

zbiorników i wywóz na oczyszczalnię; 

3) odprowadzenie ścieków przemysłowych do zorganizowanego systemu kanalizacji zakładowej  

z odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków, po spełnieniu wymagań i warunków określonych przepisami 

odrębnymi; 
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4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, 

składowych, baz transportowych i dróg oraz z parkingów i powierzchni szczelnej obiektów magazynowania 

i dystrybucji paliw, po wymaganym podczyszczeniu, kanalizacją deszczową do odstojnika i/lub  

do odbiornika poza obszarem objętym planem odrębnymi; 

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów oraz z dachów obiektów  

– powierzchniowo w granicach własności. 

3. Warunki rozwoju sieci i zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną nowych odbiorców przemysłowych – na warunkach technicznych wydanych 

przez właściwy Zakład Energetyczny, z obowiązkiem sytuowania nowych stacji transformatorowych na terenie 

odbiorcy; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną pozostałych odbiorców – z istniejącej sieci NN; 

3) oświetlenie uliczne, zasilane kablowo lub napowietrznie, sytuować w pasach drogowych. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się sytuowanie latarń poza pasem drogowym za zgodą właściciela terenu. 

4. Warunki rozwoju telekomunikacji: 

1) przy rozwoju sieci stosować konfigurację gwiaździsto-wieloboczną; 

2) na terenach koncentracji mieszkalnictwa i usług, a także na projektowanych terenach zabudowy 

mieszkaniowej – obowiązkowo stosować linie podziemne; na pozostałych terenach dopuszcza się 

stosownie linii napowietrznych. 

5. Zaopatrzenie w ciepło nowych obiektów - z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa niskoemisyjne lub 

na paliwa stałe, z wykorzystaniem urządzeń niskoemisyjnych; zaleca się stosowanie paliw lub urządzeń 

niskoemisyjnych w obiektach istniejących. 

6. Odprowadzenie odpadów: 

1) odpady bytowe - odprowadzenie na składowisko komunalne; 

2) odpady niebezpieczne – minimalizować ilość odpadów; gromadzić selektywnie w szczelnych zbiornikach  

i przekazywać do unieszkodliwienia upoważnionym jednostkom gospodarczym; 

3) odpady inne niż niebezpieczne – minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, gromadzić w sposób 

selektywny (wynikający z ich składu fizyko-chemicznego) w sposób bezpieczny dla środowiska; 

wykorzystać gospodarczo lub unieszkodliwić w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. 

7. Obsługa komunikacyjna. 

1) obsługa terenów zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej, usług hotelarskich i obiektów infrastruktury  

– z dróg publicznych poza obszarem planu – bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne; 

2) obsługa terenu usług innych (UI) – z ulic osiedlowych poza obszarem planu. 

8. Zasady wydzielania miejsc postojowych dla samochodów osobowych (parkingowych i/lub garażowych): 

1) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum dwa miejsca postojowe na mieszkanie w granicach własności; 

2) dla zabudowy przemysłowo-składowej – minimum jednio miejsce postojowe na każdych dwóch 

zatrudnionych na jednej zmianie, plus miejsca dla klientów wg zapotrzebowania wynikającego z charakteru 

działalności; 

3) dla zabudowy usługowej, minimum: 

- jedno miejsce postojowe dla samochodów osobowych na każdy pokój hotelowy, 

- jedno miejsce postojowe na każde cztery miejsca konsumpcyjne w gastronomii, 

-  jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni sprzedażowej sklepów, 

- jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m2 dostępnej dla klientów powierzchni obiektów 

usługowych oraz jedno miejsce postojowe na każdych 2 zatrudnionych na jednej zmianie, przy czym 

co najmniej jedno miejsce, ale nie mniej niż 15% wszystkich miejsc postojowych przy każdym 

obiekcie, należy zarezerwować dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 
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Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

§ 21. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 

jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN - 20%; 

2) dla pozostałych terenów - 30%. 

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej 

Janusz Steinert 
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/38/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego
z dnia 25 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Kolonowskiego w sprawie nieuwzględnionych uwag do planu

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945, ze zm.) Rada Miejska Kolonowskiego stwierdza brak uwag
do zmiany Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego   przestrzennego Nr 3  dla części
miasta Kolonowskie – Osiedle Fosowskie.
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Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr V/38/19

Rady Miejskiej Kolonowskiego
z dnia 25 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Kolonowskiego o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, wynikających ze zmiany

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  przestrzennego Nr 3 dla części miasta
Kolonowskie – Osiedle Fosowskie

Działając  zgodnie  z  art.  20  ust.  1  ustawy z  dnia 27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945, ze zm.) Rada Miejska Kolonowskiego stwierdza brak wynikających
ze zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  przestrzennego Nr 3 dla części miasta
Kolonowskie – Osiedle Fosowskie  inwestycji z zakresu  infrastruktury  technicznej, które należą do zadań
własnych gminy
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