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Rozdział  1 

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA  
 

 

 

1.1 PRZEDMIOT I PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

      Przedmiotem opracowania jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVII/88/95 z dnia  18 grudnia 1995  r., - sporządzonego w 
trybie i zakresie aktualnym w obowiązującej wówczas ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

� Celem opracowania zmiany studium jest aktualizacja polityki przestrzennej 
gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego stosownie do 
zmienionych przepisów prawnych oraz uwarunkowań i celów rozwoju gminy. 

� Podstawę prawną opracowania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717z późn.zm.)), ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ 
Dz. U. Nr 199,poz.1227 z późn.zm.// oraz podjęta w oparciu o art. 9 i art. 27 ustawy – 
uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIV/267/09 z dnia  4.12.2009  r. o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium. 

 

1.2 PODSTAWOWE ZAŁO śENIA  USTAWOWE OBOWI ĄZUJĄCE  
W ZMIANIE STUDIUM  

 

 Na mocy obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 
określa polityk ę przestrzenną gminy i lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii i planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. 

 Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiąŜące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 
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 Studium sporządza się dla obszaru gminy w granicach administracyjnych. 

 Studium określa, stosownie do występujących uwarunkowań: 

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania w uŜytkowaniu terenów, w tym 
tereny wyłączone spod zabudowy; 

3) obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

5) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

6) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym i ponadlokalnym; 

8) obszary, na których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych 
wielkopowierzchniowych  / nie dotyczy / 

9) obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi i usuwanie się mas ziemnych; 

10) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

11) obszary, dla których wyznacza się w złoŜu kopaliny filar ochronny; / nie dotyczy/ 

12) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

13) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

 Zmiana studium odbywa się na zasadach i w trybie obowiązującym przy 
sporządzaniu i uchwalaniu studium. 

1.3 ZAKRES ZMIANY STUDIUM  

       

        Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kolonowskiem NrXXIV/267/09 z dnia          
4 grudnia 2009 r o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium z 1995 roku – 
przyjęto, jako obowiązujący, zakres zmiany sformułowany w „ocenie aktualności studium” 
sporządzonej zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

       Proponowany zakres zmiany wynika z potrzeby dostosowania ustaleń studium do 
wymogów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności wymogów art. 10 ustawy dotyczących 
zawartości merytorycznej studium;  aktualnych uwarunkowań i moŜliwości rozwoju gminy 
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oraz wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz.U Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) 

 Przyjęto, Ŝe aktualizacja studium ma mieć charakter zmiany częściowej, 
polegającej na weryfikacji i uzupełnieniu ustaleń studium w sposób odpowiadający 
potrzebom i warunkom sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, dla których studium stanowi obowiązujące wytyczne. 

           W aktualizowanym studium uwzględnia się zmiany wprowadzone uchwałą 
Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr IX/58/03 z dnia  21.10.2003 r.  dla obszaru 
obejmującego dawny obszar górniczy „Krasiejów”, połoŜonego w zachodniej części 
wsi Staniszcze Małe,- w związku z ustanowieniem stanowiska dokumentacyjnego 
„TRIAS” i zaniechaniem  działalności zakładu Górniczego „Krasiejów”.. 

             Zmiana studium uzyskuje formę nowego tekstu i rysunków  zawierających 
problematykę określoną w ustawie i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
25 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

             Zgodnie z przeprowadzoną oceną aktualności studium dla uzyskania 
zaktualizowanego studium, odpowiadającego wymogom prawnym i  merytorycznym 
naleŜy: 

         1 Zweryfikować wielkość i rozmieszczenie terenów rozwojowych dla funkcji 
mieszkaniowej, produkcyjnej, turystycznej i rekreacyjnej w mieście Kolonowskie i na 
obszarach wsi. 

          2.Zweryfikować zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym 
zasady i warunki rozwoju duŜych gospodarstw hodowli zwierząt oraz obszary wymagające 
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

          3.Zaktualizować zasady i warunki  rozwoju funkcji turystycznej gminy w oparciu o  
aktualne programy 

          4. Zaktualizować zasady rozwoju infrastruktury technicznej w oparciu o aktualne 
programy rozwoju gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej oraz określić zasady i 
warunki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 

         5. Zaktualizować zasady ochrony środowiska w oparciu o  wnioski z opracowania 
ekofizjograficznego wykonanego w 2009 r. na potrzeby zmiany studium., 

         6.Wprowadzić do ustaleń zmiany studium parametry i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania i uŜytkowania terenów, - zgodnie z  ustawą  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. 

       Dla wyodrębnionych funkcji terenów naleŜy wprowadzić minimalne i maksymalne 
parametry i wskaźniki urbanistyczne uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w 
tym urbanistyki i architektury oraz zrównowaŜonego rozwoju, wskazać tereny do 
wyłączenia spod zabudowy, a takŜe określić wytyczne  do obowiązywania w planach 
miejscowych, 
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      7. Zaktualizować problematykę  ochrony przeciwpowodziowej i zasięg terenów  
wskazanych do wyłączenia spod zabudowy 

 

1.4 PODSTAWOWE MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE  
           WYKORZYSTANE     W ZMIANIE STUDIUM  

 

1) Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kolonowskie, wykonana w 2009 r. Autor J. Kłopocka, 

2) Wnioski do zmiany studium zgłoszone w wyniku ogłoszenia o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany studium –  maj 2010 r. 

3) Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Kolonowskie wykonane  w 2009 
r. przez BIO-PLAN Krasiejów, autorzy: K Spałek, A. Trela, R. Wróbel . 

4) Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – 2001 r., 

5) Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, 

6) Narodowa strategia spójności na lata 2007 – 2013, w tym 

 Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, 

7) Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015, 

8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, 

9) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwalony w 
2002r.), 

10) Strategia Rozwoju Gminy Kolnowskie na lata 2007 – 2013, uchwalona w 2008 r. 
/aktualizacja/ uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXI/155/08 z dnia  
14.10.2008 r. 

11) Plan Odnowy Miejscowości gminy Kolonowskie na lata 2007 – 2015, uchwalony 
przez Radę Miejską w Kolonowskiem uchwałą Nr XVII/118/08 z dnia 25.04.2008 
r. 

12)  Strategia Promocji Gminy Kolonowskie na lata 2007 – 2015 / projekt/ 

13)  Lokalna Strategia Rozwoju LGD  „Kraina Dinozaurów”  na lata 2008 - 2015 

14)  Plan Aglomeracji- Kolonowskie – 2005  

15)  Studium moŜliwości budowy zbiornika retencyjnego „Rogolowiec” na rzece 
Brzyniczka, 
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16)  Materiały robocze dotyczące zasięgu powodzi na obszarze gminy Kolonowskie – 
maj/czerwiec 2010r. 

      17)Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolonowskie  
uchwalone w latach 1999-2009 / obowiązujące 

       18) Program  opieki nad zabytkami gminy Kolonowskie na lata 2011 – 2014. Autor 
Ewa Kalbarczyk-Klak-2010 r. 

1.5.  STATUS PRAWNY I ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 

1) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kolonowskie –  po uchwaleniu przez Radę Miejską w Kolonowskiem stanowi jedyny 
dokument z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze 
gminy w rozumieniu art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z   
27 marca 2003 roku. 

2) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kolonowskie – , - składa się z części tekstowej i graficznej. 

Część tekstowa zawiera 3 rozdziały: 

 Rozdział 1  - Podstawa i zakres opracowania 

 Rozdział 2  - Uwarunkowania rozwoju gminy 

 Rozdział 3  - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, 

Część graficzna zawiera 2 mapy:: 

 Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy- w skali 1: 10.000 

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, - w skali 1: 10.000 

 

3) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kolonowskie –  zawiera treści o charakterze informacyjnym i treści o charakterze 
obowiązującym. Treści obowiązujące zawarte są na mapie „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” w skali 1 : 10 000 oraz w Rozdziale 3 części  
tekstowej, który określa zakres obowiązywania ustaleń zmiany studium w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kolonowskie uchwalone w 1995 r. traci moc na podstawie uchwały Rady Miejskiej o 
zmianie studium 
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                           Rozdział 2 
UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

PRZESTRZENNEGO  GMINY 

       

2.1 UWARUNKOWANIA OGÓLNE WYNIKAJACE Z OCENY SYTUACJ I 
SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ GMINY I  USTALE Ń OBOWIĄZUJĄCEGO 
STUDIUM 

 

                                              

2.1.1 Zarys sytuacji społeczno – gospodarczej gminy 

Gmina Kolonowskie połoŜona jest  we wschodniej części województwa opolskiego, 
granicząc z województwem śląskim i gminami opolskimi:  Zawadzkie, Strzelce Opolskie, 
Jemielnica i Ozimek. 

             Pod względem administracyjnym naleŜy do powiatu strzeleckiego. Pod względem 
wielkości naleŜy do najmniejszych gmin w województwie opolskim. Powierzchnia gminy 
wynosi 84 km2, a ludność  6o95 mieszkańców. 

            Gmina  Kolonowskie ma charakter miejsko – wiejski, w jej skład wchodzi miasto 
Kolonowskie liczące 3.431 mieszkańcó i 3 wsie:  Staniszcze Małe  - 1.200 mieszkanców; 
Staniszcze Wielkie – 950 mieszkanców i Spórok -  604 mieszkańców. 

            Liczba mieszkańców gminy wykazuje stałe tendencje spadkowe. W stosunku do 
roku 1995,  w którym uchwalone zostało zmieniane obecnie studium  -   liczba 
mieszkańców obniŜyła się  o 1200 osób, to jest spadek o  16,5 %,- w tym w mieście o  755 
osób,- we wsiach o 445 osób. Znaczący wpływ  na  spadek zaludnienia  miał odpływ 
mieszkańców za granice kraju i wynikająca stąd  niekorzystna struktura demograficzna. 
Ujemne saldo migracji utrzymuje się  nadal.. 

           Gmina Kolonowskie charakteryzuje się bardzo wysokim,- jednym z  najwyŜszych w 
województwie opolskim wskaźnikiem lesistości, wynoszącym w skali całej gminy 71,0%,- 
w  obszarze miasta – 84,4%.  Gleby naleŜą  do  słabych pod względem bonitacyjnym,- 
przewaŜają  grunty klasy  V i  VI. 

           Mieszkańcy gminy w przewaŜającej części utrzymują się z pracy  w sektorach 
pozarolniczych. Według danych statystycznych  za 2008 r. zarejestrowano w gminie 730 
osób pracujących w sektorach pozarolniczych, w tym 608 osób w mieście Kolonowskie i  
122 osoby  na obszarach wiejskich. Potencjał gospodarczy pozarolniczy reprezentuje 7 
zakładów przemysłowych z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniających powyŜej 50 
pracowników i 222 podmioty fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
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 Sektor przemysłu i budownictwa zatrudnia ogółem  430 osób. Profil lokalnej 
przedsiębiorczości to szeroki wachlarz wyrobów  z drewna, tektury, konstrukcje stalowe, 
opakowania foliowe i przetwórstwo mięsne 

WyróŜniającym gminę elementem potencjału gospodarczego jest węzeł kolejowy  
Fosowskie o znaczeniu ponadregionalnym. Elementem  rozwijającej się funkcji 
turystyczno – rekreacyjnej są stanice wodne na rzece Mała Panew i  punkty informacyjne 
promujące walory  Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Lasy Stobrawsko – Turawskie „. 

       Warunki Ŝycia mieszkańców  pod względem dostępności do usług naleŜą do  
przeciętnych, charakterystycznych dla obszarów wiejskich i miast bardzo małych, 
połoŜonych w bliskim sąsiedztwie  stolicy województwa. 

        Warunki mieszkaniowe nalezą do korzystnych pod względem powierzchni 
uŜytkowej, wyposaŜenia  w infrastrukturę techniczną i  estetyki w zagospodarowaniu 
terenów. 

         

2.1.1 Podstawowe wnioski z oceny aktualności studium 

         Zmiana studium z uwagi na odległy czas jego uchwalenia  - 1995 rok wymaga 
aktualizacji w zakresie uwarunkowań rozwoju i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  stosownie  do potrzeb  i  obowiązujących aktualnie uregulowań  prawnych 
.         

         Zakresem  przeprowadzonych analiz  w części  dotyczącej uwarunkowań rozwoju 
objęte zostały: 

 uwarunkowania wynikające ze zmiany przepisów prawnych, 

 uwarunkowania wynikające z aktualnych strategii rozwoju kraju, regionu i gminy, 

 uwarunkowania wynikające z wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

 uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 uwarunkowania wynikające ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 

 uwarunkowania wynikające z oceny jakości Ŝycia mieszkańców i potrzeb zgłoszonych 
we wnioskach do zmiany studium, 

 uwarunkowania wynikające z ustaleń podjętych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wyniki analiz w problematyce wymaganej w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym przedstawione zostały na mapie obszaru gminy w skali 
1:10 000 „Uwarunkowania rozwoju” i w syntetycznej formie opisowej. 
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2.2. ZAKRES AKTUALIZACJI UWARUNKOWA Ń UWZGLĘDNIONY  
W ZMIANIE STUDIUM 

 

GRUPA UWARUNKOWA Ń PRZEDMIOT I ZAKRES AKTUALIZACJI 
STUDIUM 

1. 

 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE ZMIANY 
USTAWY O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM  
 
 

 

 Zaktualizowano i rozszerzono zakres analiz 
stosownie do wymogów art.10 ust.1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów wymienionych w 
ocenie aktualności studium zapisanych w pkt. 
1.2  tekstu zmiany studium 

 Wprowadzono  zapisy dotyczące 
obowiązujących  procedur sporządzania  
zmiany studium wynikające z ustaleń art. 11 
ustawy 

2. 

 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE  STRATEGII 
ROZWOJU KRAJU               

 
 Uwzględniono cele strategiczne rozwoju 

przestrzennego kraju zawarte w 
publikowanych koncepcjach i programach 
powstałych w latach 2004 – 2009 

• stymulowanie i umacnianie integracji z 
Unią Europejską, 
 

• poprawa standardów cywilizacyjnych 
społeczeństwa, 

• ochrona i racjonalne kształtowanie 
środowiska przyrodniczego, 

• ochrona dziedzictwa kulturowego, 
• podnoszenie bezpieczeństwa państwa, 
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3. 

 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE STRATEGII 
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO NA LATA 2000 – 
2015  

 

 
 Uwzględniono  cele strategiczne zapisane w 

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 
na lata 2000 – 2015 uchwalonej przez Sejmik 
Województwa 11 października 2005 r. 
Strategia znajduje się w aktualizacji, ale cele 
strategiczne, mające wpływ na 
zagospodarowanie przestrzenne, ujęte w w/w 
dokumencie są aktualne: 
1) Innowacyjny region z dobrze 

wykształconymi i aktywnymi 
mieszkańcami 

2) Zapewnienie dogodnych warunków Ŝycia 
w regionie 

3) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
regionu 

4) Aktywizacja gospodarcza z zachowaniem 
zasady zrównowaŜonego rozwoju 

5) Rozwój funkcji metropolitalnych 
aglomeracji opolskiej 

6) Wielofunkcyjne, róŜnorodne oraz 
atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania 
tereny wiejskie 

7) Rozwój wielokulturowej toŜsamości oraz 
międzynarodowej i krajowej współpracy 
regionalnej 
 

 W uj ęciu generalnym cele rozwoju 
województwa mają przełoŜyć się na wzrost 
konkurencyjności województwa i 
wyrównanie szans rozwoju w regionie. 
 

 
 
 
 
 

                     4. 

 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE Z PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
 

 
Uwzględniono cele i zadania ponadlokalne dotyczące 
gminy Kolonowskie zawarte w aktualizowanym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa  oraz wnioski do zmiany studium  ujęte 
w uchwale Zarządu Województwa Opolskiego Nr 
4856/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. stwierdzające, 
Ŝe naleŜy uwzględnić 
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 1/ w zakresie komunikacji: 

� modernizację drogi  wojewódzkiej Nr 463 relacji 
Bierdzany-Ozimek-Zawadzkie do pełnych 
parametrów klasy Z., 

� modernizację linii kolejowej Nr 61 relacji Kielce -
Fosowskie , 

� modernizację  linii kolejowej Nr 144 relacji 
Tarnowskie Góry – Opole., 

� modernizację linii kolejowej Nr 175 relacji 
Strzelce Opolskie – Fosowskiw – Kluczbork 

2/ w zakresie infrastruktury technicznej: 

� adaptację linii elektroenergetycznej  110 kV relacji 
Zawadzkie – Dobrodzień, 

� budowę stacji GPZ Kolonowskie 
 
3// w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów 
środowiska przyrodniczego 

� połoŜenie terenu gminy w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, 

� połoŜenie gminy na terenie potencjalnego Parku 
Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi”, 

 
4/ w zakresie gospodarki wodnej 

� połoŜenie  gminy w obszarze głównych 
zbiorników wód podziemnych – GZWP 328 / 
Dolina Kopalna Małej Panwi/ , wymagającego 
wysokiej ochrony zasobów wodnych; GZWP 333/ 
Zbiornik Opole – Zawadzkie/, wymagającego 
najwyŜszej ochrony zasobów wodnych oraz 
GZWP 335 / Zbiornik Krapkowice – Strzelce 
Opolskie, wymagającego wysokiej ochrony 
zasobów wodnych.  
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5. 

 
 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE STRATEGII 
ROZWOJU GMINY 
KOLONOWSKIE/aktualizacja/ 
uchwalona  24.10.2008 r. uchwała 
NrXXI/155/08 oraz PLANU 
ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
GMINY na lata 2007 - 2015  

 

 
 Uwzględniono  intencje  sformułowanej  misji 

gminy, ocenę potencjału rozwojowego, szanse 
i zagroŜenia rozwoju – oraz cele strategiczne 
ukierunkowane na realizację misji. 

               / wypis z tekstu oryginalnego/ 
� Misja gminy: „Tworzenie podstaw do 

rozwoju, uwzględniającego 
wielokulturowy charakter 
społeczności lokalnej. Rozwój 
gospodarczy i usług ukierunkowany 
na podniesienie standardu Ŝycia w 
gminie – z zachowaniem stanu 
środowiska naturalnego” 

 
� Cele strategiczne: 

     1)Rozwój przemysłu i usług na  wytypowanych 
obszarach inwestycyjnych: 
     -  pozyskiwanie  inwestorów dla stref rozwoju 
przemysłu i usług w rejonie ulicy Kościuszki i 
Opolskiej w Kolonowskiem, 
    - aktywizacja gospodarcza mieszkańców poprzez 
stworzenie moŜliwości rozwoju usług  w uzupełnieniu 
zabudowy mieszkaniowej. 
    - współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na bazie 
Rady Inicjatyw Gospodarczych, 
    - promowanie Kolonowskiego, jako gminy 
sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości 

 
2) Ochrona środowiska i zasobów 

naturalnych: 
     -  kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy, 
      - usprawnianie gospodarki odpadami stałymi, 
      - eliminacja źródeł niskiej emisji, 
      - eliminacja azbestu i innych odpadów 
niebezpiecznych, 
      - wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 
oraz technologii na rzecz oszczędzania energii i 
ograniczania emisji CO2 
       - działania na rzecz edukacji ekologicznej 
 

3) Poprawa jakości  oświaty gminnej: 
 - modernizacja bazy oświatowej i poprawa 
wyposaŜenia szkolnego 
 - realizacja zapisów Strategii Lizbońskiej, w  
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szczególności w zakresie znajomości języków 
obcych oraz poziomu wiedzy z przedmiotów 
matematyczno-fizycznych, 
 - rozwój sportu szkolnego 

 4) Gmina Kolonowskie atrakcyjnym ośrodkiem 
wypoczynku: 

     -  wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy 
dla organizacji rajdów rowerowych, spływów 
kajakowych oraz innych imprez turystycznych 

    - rozwój agroturystyki w oparciu o prywatna bazę 
noclegową, 

    - stworzenie miejsc wypoczynku czynnego i 
rekreacji na bazie istniejącej lub mającej powstać 
infrastruktury społecznej  i jej szerokie udostępnienie, 

   - aktywizacja społeczeństwa dla organizacji  imprez 
sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych 

 5) Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz 
jakości usług: 

   - poprawa parametrów technicznych dróg, głównie 
drogi Ozimek – Kolonowskie – Zawadzkie, 

   - zagwarantowanie sprawnego zaplecza 
technicznego dla funkcjonowania  usług 
komunalnych, 

 - prywatyzacja zasobów mieszkaniowych gminy, 

   - kształtowanie prawidłowego wizerunku gminy w 
zakresie estetyki zabudowy, czystości i utrzymania 
zieleni, 

   - funkcjonowanie sprawnego systemu opieki 
zdrowotnej i opieki społecznej. 

  6) Funkcjonowanie sprawnego systemu 
przeciwdziałania klęskom Ŝywiołowym i poprawy 
bezpieczeństwa  publicznego: 

    - utrzymywanie w naleŜytym stanie technicznym 
urządzeń przeciwpoŜarowych i 
przeciwpowodziowych, 
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 -  stworzenie skutecznego  systemu zapobiegania 
skutkom  klęsk Ŝywiołowych na bazie  
funkcjonujących jednostek OSP, 

 - budowa nowych obiektów ochrony 
przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej, w tym 
zbiornika małej retencji, 

 - współpraca z policją i innymi  instytucjami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa publicznego. 

7) Nowoczesne i partnerskie zarządzanie gminą: 

  - Efektywne zarządzanie, -opracowanie  
przejrzystych procedur załatwiania spraw, -
wypracowanie sprawnego systemu komunikacji 
społecznej,- promocja gminy,- współdziałanie z 
instytucjami zewnętrznymi i z organizacjami 
pozarządowymi dla realizacji wspólnych zamierzeń,-
włączenie się w proces  integracji europejskiej 
poprzez współpracę partnerską ze społecznościami 
lokalnymi z innych krajów 

     

6. 

 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE ZMIAN    W 
ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM OBSZARÓW 
OSADNICZYCH  

 

 
1) Zaktualizowano stan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru gminy z elementami 
warunkującymi kierunki dalszych 
przekształceń. 
Na mapie „Uwarunkowania rozwoju” 
przedstawione zostały następujące formy 
zagospodarowania i uŜytkowania terenów  w 
obrębie poszczególnych jednostek 
osadniczych: 

 obszary o dominującej  zabudowie 
wielorodzinnej 

 obszary o dominującej zabudowie 
jednorodzinnej 

 obszary zabudowy mieszkaniowej mieszanej – 
jednorodzinnej i zagrodowej 

 obszary o dominującej zabudowie usługowej 
 obszary działalności produkcyjno-składowej 

      -    tereny koncentracji zieleni publicznej 
 tereny ogrodów działkowych 
 tereny sportu, rekreacji i turystyki 
 tereny cmentarzy 
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2) W tym samym przekroju  przedmiotowym 
przedstawiono na mapie  przeznaczenie terenów w 
obowiązujących planach miejscowych które winny 
być poddane weryfikacji w formułowaniu 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
świetle  zdiagnozowanych uwarunkowań 

 
3)Wnioski z analizy i oceny stanu 
zagospodarowania w obrębie wymienionych form 
uŜytkowania uwzględnione zostały w Rozdziale 3 
przy formułowaniu kierunków zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz kierunków i zasad 
kształtowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej. 

 
 
 
 

7. 

 
 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE STANU ŁADU 
PRZESTRZENNEGO I 
WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

 
Idea ładu przestrzennego rozumianego jako 
kształtowanie przestrzeni w sposób harmonijny, w 
uporządkowanych relacjach funkcjonalnych, 
gospodarczych, społecznych, ekologicznych i 
estetycznych, - była obecna przy diagnozowaniu i 
ocenie wszystkich elementów przestrzennych w 
obrębie całego obszaru gminy oraz w obrębie 
poszczególnych jednostek osadniczych. Przyjęte w 
zmianie studium kierunki i zasady kształtowania 
polityki przestrzennej i warunków zabudowy 
uwzględniają aspekt ładu przestrzennego we 
wszystkich relacjach przestrzennych. 
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8. 

 
 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE Z WYMOGÓW 
OCHRONY ŚRODOWISKA, 
PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO 
 
 8.1 Uwarunkowania w zakresie 
        przyrody i krajobrazu     
        kulturowego 

 
   Na obszarze gminy Kolonowskie występuja zasoby 
posiadające znaczącą wartość przyrodniczą 
kwalifikujące się do ochrony prawnej.  NaleŜą do nich  
kompleksy i mozaika lasów; doliny rzeczne ze 
starorzeczami; łąki śródleśne i liczne śródleśne oczka 
wodne 
      Koncentracja zasobów wymagających ochrony 
występuje w dolinie rzeki Mała Panew i jej dopływów 
      Obszar gminy zaliczony jest do grupy krajobrazów 
kulturowych ( antropogenicznych )  Obszary 
krajobrazów naturalnych występują fragmentami w 
dolinie rzeki  Mała Panew, Myślina i Brzyniczka / 
Bziniczka/. 
 
 
   W oparciu o opracowanie ekofizjograficzne 
sporządzone w 2009 r. na potrzeby zmiany studium 
zaktualizowano problematykę środowiska 
przyrodniczego w zakresie wymaganym ustawą o 
ochronie przyrody, 
     Na  mapie „uwarunkowania rozwoju” 
przedstawione zostały  podstawowe elementy 
środowiska przyrodniczego podlegające ochronie 
prawnej  i  wpływające na  rozwój przestrzenny.. 
     Walory przyrodnicze wymienionych niŜej form 
przyrodniczych opisane szczegółowo  w opracowaniu 
ekofizjograficznym  -  objęte są ochroną w zakresie 
określonym w ustawie o ochronie przyrody i aktach 
stanowiących o ich utworzeniu. 
     W planowaniu przestrzennym obowiązuje 
bezwzględny nakaz przestrzegania powyŜszych 
przepisów, co znalazło wyraz w wyborze i 
kształtowaniu kierunków rozwoju przestrzennego 
gminy Kolonowskie. 
    
1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko-Turawskie” 
 
Największą obszarowo formą przyrodniczą 
podlegającą ochronie, obejmującą ok. 70% 
powierzchni gminy /5.926ha/ Kolonowskie jest 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-
Turawskie”ustanowione rozporządzeniem Wojewody 
Opolskiego Nr P/14/200 z dnia 17 maja 2000 
r./Dz.U.Wojew. Nr 33,poz.173/, zastąpiony 
Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 
0151/P/16/2006 z dnia  8 maja 2006 r. /Dz.U.Wojew. 
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Nr 33, poz. 1133/ 
 
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 
Turawskie” połoŜony jest w obrębie 19 gmin i 
zajmuje powierzchnię 118.367 ha. Główną cechą tego 
obszaru są dobrze zachowane, zróŜnicowane 
gatunkowo lasy, siedliska boru mieszanego 
wilgotnego i świeŜego . Szczególne walory 
przyrodnicze skoncentrowane są w dolinie Małej 
Panwi i jej dopływów 
   W obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu na 
obszarze gminy Kolonowskie wyróŜnione są formy 
obszarowe i punktowe w postaci zespołów 
przyrodniczo -krajobrazowych ,uŜytków   
ekologicznych i pomników przyrody. 
    Granice  O.CH.K „ Lasy Stobrawsko Turawskie” 
oraz pozostałe formy przyrodnicze objęte ochroną 
przedstawione zostały na  mapie „uwarunkowania 
rozwoju” i ‘ kierunki zagospodarowania 
przestrzennego” 
 
 Z granic Obszaru Chronionego Krajobrazu 
wyłączone są tereny osadnicze miasta Kolonowskie 
oraz wsi Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe  
 
2 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

-  ZPK „Pod Dębami”,- występuje w południowej 
części  obrębu  Kolonowskie, nadleśnictwo 
Zawadzkie. Tworzą go głównie lasy liściaste o 
róŜnorodnym drzewostanie, w ciągu doliny Małej 
Panwi. Walorem tego zespołu jest duŜe skupisko 
pomnikowych dębów, co w połączeniu z 
malowniczym otoczeniem rzeki stanowi duŜ                                 
ą atrakcję krajobrazową. Na tym obszarze 
spotykany jest gniewosz plamisty, wydra, bocizn 
czarny, sowa uszatka i puszczyk.. Flora 
reprezentowana jest przez wawrzynem wilczełyko, 
kosaćca dachówkowatego, lilię złotogłów, 
paprotki zwyczajne, kopytnika i konwalię majową. 
Dodatkowym wzbogaceniem jest torfowisko 
niskie z charakterystyczną roślinnością. 
 

-  ZPK „Nad Brzyniczką” ,- obejmuje środkowy 
odcinek rzeki wijącej się malowniczymi meandrami 
oraz sąsiadujące z nią drzewostany i łąki. 
Podstawowym walorem tego terenu są czyste wody z 
pstrągami i rakami rzecznymi. Obszar stanowi miejsce 
Ŝerowania  wielu gatunków  ptaków i zwierząt, m.in. 
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wydry i zimorodka. Atrakcją jest równieŜ 
urozmaicona rzeźba terenu io znacznych 
deniwelacjach. 
 
- ZPK”Kocia Góra”, -obejmuje wzniesienia 
morenowe na powierzchni ponad 300 ha, o róŜnicy 
wzniesień do 15 m. W obrębie zbiorników wodnych 
rozwinęła się roślinność  stanowiąca miejsce 
Ŝerowania i bytowania m.inn. rybołowa, perkoza, 
zimorodka, bociana czarnego, łabędzia oraz okresami  
orła bielika. Wśród flory wystepuje tutaj pływacz 
zwyczajny, grąŜel Ŝółty i grzybień biały. 
ZPK „ Dolina Myśliny” ,- zajmuje obszar ok. 150 ha 
na granicy z gminą Ozimek. Zespół obejmuje 
zachowaną w naturalnym kształcie dolinę rzeki z 
malowniczymi meandrami i podcięciami wydm 
wyŜszych tarasów zalewowych Małej Panwi. 
Podstawowym walorem tego obszaru jest czysta woda  
z pstrągami i rakami oraz stanowiska chronionych 
roślin i zwierząt. 
: 
 3. UŜytki ekologiczne 
 - „Wielka Kobyła”/ łąka śródleśna,pow.20,95 ha/ 
   - „Sowin”                           „             2.12 ha/ 
   - „ Grań”                            „             4.79 ha/ 
   - „ Łaski” / zespół łąk śródleśnych   6,95 ha/ 
   - „Rysi Kierz” / łąka śródleśna         4.61 ha/ 
   - „Czarna Dziura”             „              2.79 ha/ 
   - „Kiepka”                        „               1.11ha/ 
   - „ Mała Kobyła”              „              6.60 ha/ 
   - „ Kumince”                     „            10.61 ha/ 
   - „ Przy Myśliwskiej”        „              4.33 ha/ 
   - „ Przy Czarnej Dziurze                  1..02 ha/ 
   - „ Bagno” / tereny rolne                  5.00 ha/ 
   - „ Szczyrkowiska / oczka wodne/   1.16 ha/  
 
  4. Pomniki przyrody: / ujęte w wojew. rejestrze 
zabytków/ 
 
 - Aleja dębów szypułkowych – 96 szt, połoŜona w 
leśnictwie Haraszowskie wzdłuŜ drogi leśnej, nr rej. 
119   
-  Dąb szypułkowy połoŜony j. w. między drogą leśną 
a rzeką Mała Panew, nr rej. 121 
-  Dąb szypułkowy / 8 szt / ,leśnictwo Haraszowskie, 
wzdłuŜ rzeki Mała Panew, nr rej.127 
- Dąb szypułkowy, połoŜony obok leśniczówki 
Brzyniczka, nr. rej. 406 
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- Aleja dębów szypułkowych / 12 szt./ , leśnictwo 
Haraszowskie, oddział  218i, nr rej. 473 
- Dąb szypułkowy /4 szt./, leśnictwo Haraszowskie, 
oddział 218i, nr. rej.  474 
- Dąb szypułkowy  leśnictwo Haraszowskie,oddział 
219h, nr. rej. 475 
- Dąb szypułkowy / 24 szt./, leśnictwo Haraszowskie, 
oddział 241d, nr  rej. 476 
- Buk pospolity, Staniszcze Wielkie dz. 961, nr rej.481 
 
Szczegółowe informacje dotyczące połoŜenia, 
charakterystyki  i aktów ustanowienia zawiera 
opracowanie ekofizjograficzne i prognoza 
oddziaływania zmiany studium na środowisko.   
 
   Zasady wykorzystania i ochrony podstawowych 
form środowiska przyrodniczego  przedstawione 
zostały w  części 3 tekstu zmiany studium- „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy”                                            
 

 
 
8.2. Uwarunkowania w zakresie 
rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy 
Kolonowskie z punktu widzenia  rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej są zdeterminowane 
warunkami naturalnymi, które  nie podlegają  
znaczącym zmianom. 
 
a) mało korzystne warunki glebowe, o najniŜszym w 
województwie opolskim wskaźniku jakości / poniŜej 
60 pkt/, z przewagą gruntów V i VI klasy. UŜytki 
rolne stanowią zaledwie  21,4 %   
powierzchni  gminy, a grunty orne 12% powierzchni 
gminy. 

 
. Z pracy w rolnictwie utrzymuje się  niecałe 10 % 
mieszkańców. 
 
b) Wyją.tkowo duŜy udział lasów zajmujących  
6.126,0 ha, co stanowi ponad 71 % powierzchni 
gminy. Lasy naleŜą do grupy lasów ochronnych, a ich 
znaczenie podnosi fakt ustanowienia w tym rejonie / 
1988 r./ Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy 
Stobrawsko – Turawskie”  
 . 
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8.3. Uwarunkowania w zakresie 
ochrony środowiska wodnego 

        
     Wpływ na zagospodarowanie przestrzenne gminy 
Kolonowskie mają wody podziemne i 
powierzchniowe stanowiące szanse, ale teŜ  
ograniczenia rozwoju przestrzennego 
 
       1) Wody podziemne     
Na obszarze gminy występują 3 zbiorniki wód 
podziemnych o znaczeniu  krajowym i regionalnym 
objęte ochroną: 
              

  GZWP 333  Opole – Zawadzkie, 
największy zbiornik wód podziemnych 
województwa, zakwalifikowany do 
obszaru wysokiej ochrony ( OWO ) 

  GZWP 335 Krapkowice – Strzelce 
Opolskie, zakwalifikowany do 
obszarów wysokiej ochrony ( OWO )  

  GZWP 328 Dolina Kopalna Małej 
Panwi 
 

          2) Wody powierzchniowe 
 
       a) rzeka Mała Panew  - stanowiąca obok Nysy 
ŁuŜyckiej największy dopływ rzeki Odry,  
przepływająca przez całą gminę równoleŜnikowo z 
kierunku wschód - zachód. Długość rzeki na obszarze 
gminy Kolonowskie wynosi ok. 18 km. Szerokość 
doliny rzeki od 300 m do 600 m Rzeka z wyjątkiem 
małego odcinka w zachodniej części gminy – jest 
nieuregulowana., tworząc malownicze  meandry.  
Brzegi rzeki porośnięte są  drzewami i krzewami. 
Dzięki walorom przyrodniczym cała dolina rzeki 
przewidziana jest do ochrony, - stanowiąc 
równocześnie atut  dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
 
W ustalaniu kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy uwzględniono uwarunkowania 
wynikające z  cech rzeki Mała Panew i jej dopływów : 
 

• obowiązek ochrony wartości 
przyrodniczych 

• szanse dla rozwoju turystyki i rekreacji 
• zagroŜenia powodziowe. 

2) rzeka Brzyniczka /Bziniczka/ - prawostronny 
dopływ Małej Panwi, przepływająca powyŜej  
osiedla Horoszowskie i środkową część miasta 
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Kolonowskie z kierunku wschód – zachód 
Długość rzeki na obszarze gminy Kolonowskie – 
ok. 7,2 km.. Charakteryzuje się duŜym spadkiem 
podłuŜnym i mocno wciętym korytem, dzięki 
czemu nie stanowi istotnego zagroŜenia 
powodziowego. 

 
3) Rzeka Myślina, - prawostronny dopływ Małej 

Panwi. Przebiega wzdłuŜ  zachodniej granicy 
gminy przez tereny leśne. Długość odcinka na 
obszarze gminy ok. 4 km. 
Nie stanowi zagroŜenia powodziowego dla 
terenów zabudowanych. 
 

4) rzeka Cienka / potok Ptaszkówka/,- prawobrzeŜny 
dopływ rzeki Jemielnicy. Przepływa przez wieś 
Spórok na długości ok. 5,5 km. Koryto rzeki jest 
płytkie i płaskie, co powoduje wylewanie się 
wody przy stanach wezbraniowych. 
Stanowi zagroŜenie powodziowe i wymaga 
regulacji koryta. 
 

5) rzeka Smolina,-  prawostronny dopływ Małej 
Panwi we wschodniej części gminy. W całości 
przepływa przez tereny leśne i zasila „Stawy 
Pluderskie”. 
Stanowi zagroŜenie powodziowe dla terenów 
drogowych i kolejowych. 
 

6) Kanały 
-  kanał hutniczy I i II oraz  kanał biegnący 
wzdłuŜ drogi Kolonowskie – Zawadzkie, 
stanowiące sztuczne cieki wodne wybudowane 
dla zakładów przemysłowych , aktualnie nie 
istniejących.Kanały spełniają poŜyteczną rolę 
odwadniającą 
 
 

7) Stawy Pluderskie -  2 stawy hodowlane połoŜone 
w lesie, na granicy z gminą Dobrodzień, naleŜące 
do Nadleśnictwa Zawadzkie.. Stawy połoŜone są 
w naturalnym obniŜeniu terenu, odwadniane przez 
rzekę Smolinę. 

 
8) Stawy śródleśne tzw. „Szczyrkowiska” - 

niewielkie oczka wodne połoŜone w lasach w 
rejonie wsi Staniszcze Małe. Wszystkie mają 
status uŜytku ekologicznego i podlegają ochronie. 
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Rzeka Mała Panew i jej dopływy naleŜą do 
podstawowych czynników ograniczających i 
warunkuj ących zagospodarowanie przestrzenne 
gminy Kolonowskie z uwagi na walory  
przyrodniczo- ekologiczne dolin rzecznych, 
wymagające ochrony,- jak i zagroŜenia 
powodziowe. 
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UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE STANU 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu 
-------------------------------------------- 
1.Zbiorowa mogiła Powstańców 
Śląskich  
 

 
 

 1. Na obszarze gminy Kolonowskie występują 
obszary i obiekty podlegające ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a 
takŜe obiekty wymagające ochrony na 
podstawie ustaleń miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

 
    Przedmiotem ochrony konserwatorskiej w 

gminie Kolonowskie, mające znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzenne  są: 
 
* zabytki nieruchome  architektury i 
budownictwa ujęte w rejestrze zabytków, 
 

            * stanowiska archeologiczne 
            * zabytki nieruchome ujęte w materiałach 
WUOZ  kwalifikujące się do ujęcia w gminnej 
ewidencji zabytków. 
 
 
 
 1.Wykaz zabytków nieruchomych ujętych 
     w rejestrze zabytków 
 
 
 
 
 
 
 
PołoŜenie 
---------------------------------------------------------- 
  cmentarz katolicki Kolonowskie –Fosowskie  ul.Ks. 
Czerwionki - Nr rej. 175/88 
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 2.Dom  ( obecnie muzem) 
k.XVIII w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: Kolonowskie,ul. Leśna 8 Nr rej.2359/96 
 
 

2. Wykaz zabytków  nieruchomych ujętych w 
materiałach pomocniczych WUOZ:* 

 
  KOLONOWSKIE 
1) Kościół  ewangelicki  XIX w  
2) Kapliczka, dzwonnica ,połowa XX w 
3) Dom, połowa  XIX w- ul. Ks. Czerwionki 13 
4) Dom, połowa XIX w, ul Ks. Czerwionki 15 
5) Dom ,początek XX w, ul. Ks. Czerwionki 17 
6) Dom, początek XX w, ul Kościuszki 1 
7) Dom XIX w, ul Krzywa 14 
8) Dom,  początek XX w,ul. Haraszowskie 2 
9) Dom, początek XX w. ul. Haraszowskie 4 
10) Dom, XIX w, Haraszowskie  27 
11) Dom, XIX w, Haraszowskie 30 
12) Dom, XIX w, Haraszowskie 41 
13) Dom 1883 r. Haraszowskie 59 
14) Budynek gospodarczy,początek XX 

w.Powstańców Śląskich 4 
15)  Cmentarz  parafialny, XIX w,  
 
16) ul.Ks.Czerwionki  
17)  Cmentarz  ewangelicko-augsburski,XIX w,  ul. 

Ks. Czerwionki 
18) Cmentarz parafialny, XIX w, ul. Opolska 
19) Aleja dębowa XIX w, w ciągu drogi lesnej / 

oddziały 217,218,238,239 
 
  STANISZCZE  MAŁE 
 
20) Kaplica, dzwonnica XIX w,ul. Hauptstocka 
21) Kapliczka, XIX w, ul. Hauptstocka 
22) Szkoła, początek XX w, ul. Myśliwca 
23) Dom, początek XX w,ul. Hauptstocka 8 
24) Dom, początek XX w, ul Hauptstocka 11 

 
   STANISZCZE  WIELKIE 
 
25) Kościół parafialny p.w. św. Karola 

Boromeusza,1883 r 
26) Plebania, koniec XIX w. 
27) Kaplica cmentarna, koniec XIX w. 
28) Szkoła, 1900 r. ul. Kościelna 
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29) Gospoda,początek XX w, ul. Kościelna 2 
30) Dom 1912 r. ul. Kościelna 4 
31) Dom XX w. ul. Sobieskiego 2 
32) Dom, początek XX w, Plac Targowy 2 
33) Dom, początek XX w. Plac Targowy 19 
34) Dom, początek XX w. Plac Targowy 20 

 
    SPÓROK 
 
35) Kaplica,dzwonnica,początek XIX w. 

ulChrobrego 
36) Dom, początek XX w, ul Chrobrego 22 
37) Dom, koniec XIX w. ul.Chrobrego /obok nr 28/ 

 
3. Stanowiska archeologiczne: 

 
Kolonowskie / miasto/ 
 

1)Stanowisko Nr 1  – stanowisko ludności kultury 
łuŜyckiej, ul. Ks.Czerwionki 55/41/ 
2)Stanowisko Nr 2 – punkt osadniczy,połoŜenie: na 
północ, na krawędzi lasu 
3) Stanowisko Nr3- punkt osadniczy, Fosowskie, na 
zachód od koscioła 
2)Stanowisko Nr 4 punkt osadniczy, neolit, między 
rz. Brzyniczką a dtogą Haraszowskie 
5) Stanowiska Nr 5-8, punkty osadnicze ,- brak 
lokalizacji 
6. Stanowisko Nr 9,- punkt osadniczy epoka 
kamienia, lokalizacja w lesie, na prawym brzegu rz. 
Mała Panew.. 

 
  Staniszcze Małe 
--------------------------------------------------------------- 
1).Stanowisko nr 1 – ślad osadniczy z epoki 
kamienia / siekierka krzemienna/ lokalizacja wg 
mapy archiwalnej MŚO Opole. 
2) Stanowisko Nr 2,-ślad osadniczy, 
neolit,lokalizacja wg mapy arch. MŚO 

   3). Stanowisko nr 3 – obozowisko z epoki kamienia  
oraz punkt osadniczy z późnego średniowiecza. 
PołoŜenie: dz. Nr 215,219,220,223 
--------------------------------------------------------8). 
4)Stanowisko Nr 4  - osada kultury przeworskiej, 
punkt  osadniczy z późnego średniowiecza. 
PołoŜenie:  dz. Nr 112,113,250,253 

   5)Stanowisko Nr  5 ,obozowisko paleolit –mezoolit, 
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osada kultury przeworskiej, osada wczesne 
średniowiecze, pradzieje, 
   6) Stanowiska  Nr 6 – 10 ślady i punkty osadnicze, 
cmentarzysko,- brak lokalizacji 
   7) Stanowisko Nr 11,- obozowisko, mezolit, 
lokalizacja dz. Nr 465, 
   8) Stanowisko Nr 12,- punkt osadniczy, pradzieje, 
lokalizacja dz. Nr 859 
   9) Stanowisko Nr 13 punkt osadniczy, neolit XI,XII 
w., lokalizacja rejon Małej Panwi, na południe od 
„Zielonego Miasteczka” 
 
------------------------------------------------------------------ 
  
      Staniszcze Wielkie 
  1). Stanowisko Nr 1,- punkt osadniczy, kultura 
łuŜycka,średniowiecze,- lokalizacja: wzgórze k. rz. 
Mała Panew 
   2) Stanowiska Nr 2 – 5 , punkty osadnicze, 
lokalizacja wg mapy MŚO 
   3) Stanowisko Nr 6,- obozowisko, paleolit 
schyłkowy, lokalizacja: dz. Nr  426,427, 428,429,903  
 
 
/ Źródło:Opolski Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków/ 
  
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 *  W czasie  analizy uwarunkowań rozwoju ,  
       gminna ewidencja zabytków znajdowała się w  
opracowaniu 
      Dostarczony w fazie końcowej  prac 
projektowych „ Program opieki nad zabytkami 
uwzględniony został w  „kierunkach „ 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

                        10 

UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE ZE STANU 
SYSTEMÓW  
KOMUNIKACJI i 
INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

 
1.System komunikacji drogowej 
 
 Na obszarze gminy Kolonowskie występuje droga 
wojewódzka nr 463,6 dróg  powiatowych oraz  55 
dróg gminnych: 
  Skomunikowanie obszaru gminy w zakresie połączeń 
wewnętrznych i zewnętrznych - jest wystarczające. 
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    10.1 DROGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 10.2 KOLEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
   Wykaz dróg wojewódzkich i powiatowych 
  
   -  droga wojewódzka nr 463 relacji Bierdzany – 
Ozimek – Zawadzkie 
----------------------------------------------------------------- 
   -  droga powiatowa nr 1804, relacji Strzelce 
Opolskie- Kolonowskie, 
 
   -  droga powiatowa nr 1816, relacji Kadłub – Spórok 
 
   - droga powiatowa nr 1838, relacji Staniszcze  
Wielkie – Staniszcze Małe, 
----------------------------------------------------------------- 
   -  droga powiatowa nr 1839, relacji Spórok – 
Staniszcze Wielkie 
 
   - droga powiatowa nr 1844, relacji Staniszcze 
Wielkie – Kolonowskie, 
   - droga powiatowa nr 1958, relacji Myślina 
Staniszcze Małe 
 
Wszystkie drogi kwalifikuj ą się do modernizacji. 
Drogi na terenach osadniczych /szczególnie w 
miejscowościach wiejskich/ wymagają  utwardzenia 
nawierzchni i budowy chodników/ 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
      2.System komunikacji kolejowej 
 
Kolonowskie / Fosowskie/  naleŜy do waŜnych 
węzłów kolejowych.  Zbiegają się tutaj następujące 
linie kolejowe: 
   - linia kolejowa Nr 61 – relacji Kielce – Fosowskie, 
   - linia kolejowa Nr 144 – relacji Tarnowskie Góry – 
Opole 
   - linia kolejowa Nr 175 – relacji Strzelce Opolskie-
Fosowskie-Kluczbork / nieczynna/ 
   - linia kolejowa Nr 338 – relacji Fosowskie-
Dobrodzień /nieczynna/ 
    - stacja kolejowa   -  Staniszcze Małe 
    - stacja kolejowa  Kolonowskie / nieczynna/ 
    - stacja kolejowa Fosowskie 
    - stacja kolejowa Spórok 
 
--------------------------------------------------------------- 
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 10.3 WODOCIAGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 GOSPODARKA     
ŚCIEKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5ELEKTROENERGETYKA  
 
 
 
 
 

         3. Zaopatrzenie w wodę 
 
 Gmina Kolonowskie jest w całości zwodociągowana 
poprzez system wodociągu grupowego obejmującego 
miasto Kolonowskie, Staniszcze Wielkie i Staniszcze 
Małe oraz  system wodociągu grupowego zespołu wsi 
Spórok – Kadłub. / gmina Ozimek/ 
  Wodociąg  Kolonowskie oparty jest na  ujęciu 
połoŜonym w środkowej części miasta, / 2 studnie/-  
wodociąg Spórok-Kadłub zasila ujęcie połoŜone poza 
obszarem gminy Kolonowskie.. 
    
   Węzeł kolejowy Fosowskie i zespół przemysłowy 
połoŜony w sąsiedztwie korzystają z ujęcia 
komunalnego. Zespół przemysłowy połoŜony w 
zachodniej części miasta w rejonie ulicy Kościuszki – 
Zakładowa korzysta częściowo z ujęcia  
powierzchniowego na rzece  Mała Panew. 
    Wydajność ujęć  i sieć magistralna nie stanowią 
bariery rozwoju gminy. 
 
-----------------------------------------------------------------  
4.Odprowadzanie ścieków 
 
    Od kilku lat realizowany jest program kanalizacji 
wszystkich jednostek  osadniczych gminy. 
     Wybudowano oczyszczalnię ścieków o 
przepustowości 600 m3 / Staniszcze Małe/  
zapewniającą po drugim etapie budowy /900 m3/ 
odbiór  ścieków dla rozwoju prognozowanego     na 
powyŜej 8,0 tys mieszkańców.. 
     Realizacja sieci magistralnej, częściowo opartej na 
przepompowniach / 28/ w mieście oraz wsiach 
Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie  jest na 
ukończeniu. Do realizacji  pozostała wieś Spórok 
     ZałoŜono, Ŝe nieznaczne fragmenty zabudowy nie 
będą podłączone do sieci, kontynuując odprowadzanie 
ścieków do zbiorników wybieralnych. 
 
 
 
      5. Zaopatrzenie w energię elektryczną 
      
    Obszar gminy zasilany jest w energię elektryczną ze 
stacji 110/15 kV GPZ Zawadzkie i GPZ Ozimek. 
     Dwutorowa linia 110 kV relacji Zawadzkie – 
Ozimek przebiega przez południwą część gminy. 
     Do odbiorców  energia przesyłana jest liniami 
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10.6  GAZOWNICTWO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.7  CIEPŁOWNICTWO  
 
 
 
 
 
 
 
 
10.8  TELEKOMUNIKACJA 

napowietrznymi / częściowo kablowymi/ 15kV i 0,4 
kV. 
 
  Zasilanie  dodatkowych odbiorców  nie stanowi 
problemu technicznego. W zaleŜności od potrzeb 
wymagana będzie budowa  stacji transformatorowych 
15 kV i linii przesyłowych.. 
   W planach energetyki  przewidziana jest budowa 
stacji GPZ 110/15 kV  w Kolonowskiem wraz z 
podłączeniem do sieci 110 kV, budowa węzła 
sieciowego 15/0,4 kV-Fosowskie „Lipowa”, 
przebudowa pierścieniowej  linii 15kV  w 
Kolonowskiem i inne zadania modernizacyjne mające 
poprawić warunki napięciowe  istniejącej sieci. 
     
     Przebieg podstawowych linii i obiektów ilustruje 
mapa „ uwarunkowania rozwoju” 
----------------------------------------------------------------
6.Zaopatrzenie w gaz 
 
Gazociąg przesyłowy, z kierunku Zawadzkie,- 
zaopatruje część miasta Kolonowskie w rejonie ulicy 
Kościuszki / zakłady przemysłowe / oraz rejon ulicy 
Leśnej, 1 Maja i Ks. Czerwionki. 
Obszary wiejskie i znaczna część miasta  
zaopatrywane są w gaz bezprzewodowy. Gmina nie 
posiada planu gazyfikacji i nie przewiduje działań w 
tym zakresie w  posiadanej strategii rozwoju 
uchwalonej w 2008 r. na lata  2007-2013  
 
7.Zaopatrzenie w ciepło 
 
Gmina nie posiada i nie przewiduje systemu 
przesyłowego ciepła. Ogrzewanie i ciepło 
technologiczne zapewniają lokalne kotłownie i piece. 
 Dla  obniŜenia stopnia uciąŜliwości i negatywnego 
oddziaływania na środowisko – przewiduje się 
stosowanie w szerokim zakresie  wysokosprawnych   
urządzeń grzewczych , urządzeń  elektrycznych i 
paliw  ekologicznych. 
 
8.Telekomunikacja 
 Istniejąca  siec telekomunikacyjna stacjonarna 
wspomagana telekomunikacją bezprzewodową – 
zapewniają  potrzeby mieszkańców.  
   Brak pełnego dostępu do Internetu. 
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UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE Z 
WYSTĘPOWANIA 
UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓ ś 
KOPALIN  
 

 
 
Na obszarze gminy Kolonowskie nie występują 
obszary i tereny górnicze 
 
 

                          12 

 
 
 
 
 
UWARUNKOWANIA 
WYNIKAJ ĄCE Z ZAGROśENIA 
BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I 
JEJ MIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gmina Kolonowskie z uwagi na gęstą sieć 
hydrograficzną naleŜy do obszarów podwyŜszonego 
ryzyka powodziowego. 
 Potwierdzają to powodzie z 1997 roku i 2010 roku 
przedstawione obszarowo na mapie „ uwarunkowania 
rozwoju” i Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego” na podstawie materiałów Miejsko-
Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego, 
powołanego zarządzeniem Burmistrza Kolonowskiego 
17 października 2006 r. 
  ZagroŜenie  zalewami dotyczy głównie  terenów 
rolnych i leśnych połoŜonych w dolinach rzek Mała 
Panew ( rejon Fosowskie); -Cienka ( rejon wsi Spórok 
),- i fragmentami rz. Brzyniczka. 
   Zalania  terenów zabudowanych odnotowano w 
kilku do kilkunastu przypadkach we wsiach 
Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe, Spórok i rejon 
Fosowskie. 
Woda powodziowa na tych terenach sięgała 70 do 80 
cm powyŜej poziomu terenu 
 
 Problem zagroŜenia powodziowego uwzględniony 
został w zmianie studium, jako podstawowy 
czynnik warunkuj ący  kierunki rozwoju 
przestrzennego gminy. 
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------13-----------                 
UWARUNKOWANIA 
  WYNIKAJ ĄCE 
  Z OBOWIĄZUJĄCYCH 
  PLANÓW MIEJSCOWYCH 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Obowiązujące plany miejscowe 
zagospodarowania przestrzennego 
 
     Na obszarze gminy  obowiązuje 12 planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego i  14  
zmian do tych planów. 
     10 obowiązujących planów  uchwalono pod 
rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 
1994 r. – a tylko 2 plany  pod rządami obowiązującej 
ustawy z 2003 r. 
 
    Wykaz obowiązujacych planów:/ w kolejności 
uchwalenia/ 
 
1. Kolonowskie 1  - obejmujący podstawową część 
miasta  -  powierzchnia objęta planem – 272 ha 
uchwalony w 1997 r. 
 
2. StW1 , obejmujący część  wsi Staniszcze Wielkie, 
pow.  ok. 0,2 ha, uchwalony w 1997 r. 
 
3.StM1, obejmujący część wsi Staniszcze Małe  
   o pow. ok. 1,3 ha, uchwalony w  1997 r. 
 
4.MG1, obejmujący część miasta i gminy o pow. 
ok.302 ha, uchwalony w 1998  r. 
 
 5.MG2 , obejmujący granicę polno-leśną o pow. ok. 
73 ha, uchwalony w  1998 r. 
 
 6. Kolonowskie 2, obejmujący osiedle Haraszowskie 
o pow. ok. 90 ha, uchwalony w 1999r 
 
7. StW2 , obejmujący część wsi Staniszcze Wielkie o 
pow. ok. 24 ha ,uchwalony w  1999r. 
 
8. StM2 , obejmujący część wsi Staniszcze Małe o 
pow. ok. 4 ha, uchwalony w 2000 r. 
 
9. StM3,obejmujący część wsi Staniszcze Małe o pow. 
ok. o,3 ha, uchwalony w  2002 r. 
 
10. Sp 1 , obejmujący część wsi Spórok o pow. ok. 0,5 
ha,- uchwalony w 2003 r. 
 
11. Kolonowskie 3, obejmujący część osiedla 
Fosowskie o pow. ok. 90 ha, uchwalony w  2003 r. 
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12. StM 4, obejmujący część wsi Staniszcze Małe o 
pow. ok. 120 ha, uchwalony w  2004 r. 
 
   Wykaz uchwalonych zmian planów 
 
1. Plan Kolonowskie 1 -  4 zmiany w latach 
2000,2003, 2004, 2008 
2. Plan MG1 , część miasta i gminy, 4 zmiany w 
latach2000,2006,2007,2009 
3. Plan MG2, część miasta i gminy,- 1 zmiana w 2003 
r. 
4. Plan Kolonowskie 2, - 2 zmiany w  2000 i 2006 r. 
5. Plan StM2,  obejmujaca teren górniczy1 zmiana 
  w 2004 r. 
6. Plan Kolonowskie 3 / osiedle Fosowskie/ - 1 
zmiana – 2008 r. 
7. Plan StM4 ,-Staniszcze Małe, - 1 zmiana w 2008 r.-
----------------------------------------------------------- 
Charakterystykę poszczególnych planów i zmian 
planów zawiera opracowanie pt. „ ocena aktualności 
studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy,” sporzadzona na potrzeby 
zmiany studium 
     
------------------------------------------------------------- 
 
 Wykaz zmian studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
 
W 2003 r. uchwalona została częściowa zmiana 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
w rejonie wsi Staniszcze Małe – Krasiejów, w 
związku z likwidacją terenu górniczego „  
Krasiejów” i przeznaczeniem tego terenu na cele 
parku technologiczno—krajobrazowego 
„DINOPARK”. („ JURAPARK”) 
  
 Teren objęty zmianą po stronie gminy Kolonowskie  
przeznaczony został na cele turystyczno-rekreacyjne, 
Zagospodarowanie terenu określone zostało w  
zmianie planu StM2 uchwalonej w 2004 r. 
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Rozdział 3 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

 

 

3.1. STRATEGIA I CELE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY  
KOLONOWSKIE 
 

 Polityka przestrzenna gminy określa sposoby działania prowadzące do 
osiągania podstawowych celów rozwoju określonych w strategii rozwoju gminy. 

 Cele strategiczne w polityce przestrzennej gminy Kolonowskie będące pochodną 
diagnozy uwarunkowań rozwoju i zamierzeń rozwoju ukierunkowane zostały na realizację 
poprzez: 

� utrzymanie stanu osiągniętego w wyniku dotychczasowego rozwoju w 
elementach ocenionych pozytywnie, 

� zatrzymanie regresu i poprawę struktur ocenionych negatywnie, 

� tworzenie warunków do rozwoju i otwarcia na przyszłość. 

 Cele strategiczne związane z utrzymaniem stanu – obejmują ochronę wartości zasobów 
naturalnych dóbr kultury i sposobu zainwestowania wymagającego tylko adaptacji do 
nowych warunków rozwoju. 

 Cele strategiczne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania obejmują zadania 
dotyczące modernizacji i restrukturyzacji dotychczasowych systemów gospodarowania 
i infrastruktury oraz zwiększenia ich dyspozycyjności i wydolności. 

 Cele strategiczne związane z otwarciem na przyszłość odnoszą się do wykorzystania 
szans i rezerw oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gminy. 

Przewidziany w zmianie studium sposób osiągania wyznaczonych celów składa się 
na strategię rozwoju przestrzennego gminy zapisaną opisowo i graficznie na mapie 
gminy w skali 1 : 10 000 pod nazwą „Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
gminy”.  

 Rozwinięciem strategii rozwoju są lokalne zasady zagospodarowania zapisane w 
formie wytycznych obowiązujących przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 W zmianie studium utrzymane zostało załoŜenie strategiczne wszystkich 
poziomów, Ŝe celem generalnym rozwoju jest rozwój zrównowaŜony, przez który 
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rozumieć naleŜy zrównowaŜony udział wszystkich istotnych czynników 
ekologicznych, gospodarczych i społecznych. 

 W określeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie 
uwzględnione zostały rozwiązania zmierzające do wypełniania celów strategicznych w 
zakresie: 

 tworzenia warunków do poprawy jakości Ŝycia 

 tworzenia warunków stymulujących efektywność gospodarowania 

 tworzenie warunków zapewniających poprawę ładu przestrzennego 

Do podstawowych celów cząstkowych w zmianie studium zaliczono: 

a) w sferze warunków i jakości Ŝycia mieszkańców: 

� zapewnienie warunków do powstawania miejsc pracy, 

� poprawę standardów zamieszkania i wypoczynku poprzez moŜliwość wybóru 
miejsc i form realizacji infrastruktury mieszkaniowej, 

� poprawę jakości i dostępności do usług pozwalających na realizację 
intelektualnych i zdrowotnych aspiracji mieszkańców. 

Szczególną uwagę zwraca się w zmianie studium na potrzebę doinwestowania obszarów 
wiejskich poprzez modernizację istniejących placówek publicznych, adaptację obiektów na 
potrzeby kultury oraz budowę obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i 
turystycznych, a ponadto: 

� podniesienie sprawności technicznej  dróg i ulic, 

� pełne upowszechnienie na całym obszarze gminy dostępności do infrastruktury 
technicznej 

b) w sferze tworzenia warunków rozwoju wynikających z potrzeb i moŜliwości 
gminy: 

� zapewnienie warunków do powstawania nowych gałęzi  przemysłu 
nieuciąŜliwego dla środowiska i tworzenia nowych stref przemysłowych na 
warunkach korzystnych dla inwestorów,    

� wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, w tym agroturystyki , 

� rozwój turystyki i usług turystycznych, poprzez racjonalne wykorzystanie 
zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i rozbudowę infrastruktury 
turystycznej, w tym w szczególności infrastruktury przywodnej. 

� usprawnienie komunikacji drogowej klasy wojewódzkiej i powiatowej poprzez  
modernizację  techniczną i ograniczenie uciąŜliwości dla mieszkańców, 
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� rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie umoŜliwiającym pełną 
obsługę terenów rozwojowych miasta i obszarów wiejskich gminy 

� ograniczenie zagroŜeń powodziowych; 

c) w sferze ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego i zabytków:  

� poprawę jakości środowiska przyrodniczego, w tym 

 utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów 
przyrodniczych, 

 zachowanie równowagi ekologicznej w podstawowych systemach 
przyrodniczych, 

 eliminację czynników antropopresji 

 zachowanie bioróŜnorodności i wzmocnienie naturalnej odporności 
przyrody 

� optymalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych gminy do rozwoju 
gospodarczego,  

� zachowanie zasobów środowiska dla potrzeb odnowy biologicznej  
mieszkańców 

� ochronę wód podziemnych i  powierzchniowych i racjonalizacja systemu 
gospodarowania wodą 

� poprawę warunków sanitarnych głównie na obszarach wiejskich poprzez 
pełne skanalizowanie ścieków i kontrolowaną gospodarkę odpadami 

� ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w 
rozwoju gminy, szczególnie w rozwoju turystyki i umacniania atrakcyjności 
miasta i gminy 

d) w sferze ładu przestrzennego i jego ochrony: 

 

� rewitalizację przestrzeni publicznych miasta i wsi, 

� zachowanie walorów urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych 
zarówno miasta jak i jednostek wiejskich, 

� wzbogacenie  terenów zieleni publicznej  
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3.2. KIERUNKI  ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMI NY 

 

 Przez strukturę przestrzenną rozumie się wzajemne relacje funkcjonalno-
przestrzenne zawarte w układzie przestrzennym stanowiącym całość.  
Charakterystycznymi elementami struktury przestrzennej są formy zabudowy, elementy 
krajobrazu naturalnego i kulturowego, powiązania komunikacyjne, infrastruktura 
techniczna i wszystkie pozostałe formy zagospodarowania róŜniące się sposobem 
uŜytkowania terenu. 

Charakterystycznymi elementami struktury przestrzennej gminy Kolonowskie 
przedstawionymi na mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego są: 

1) obszary urbanizacji  - obejmujące: 

• obszary „kontynuacji zabudowy” rozumiane jako obszary zabudowy 
adaptowanej z moŜliwością jej uzupełniania; 

• obszary „rozwoju zabudowy” – rozumiane jako obszary, na których w 
studium przewiduje się lokalizację nowej zabudowy i nowych form 
zagospodarowania; 

2) obszary przestrzeni chronionej – obejmujące tereny otwarte, wyłączone z 
zabudowy, uŜytkowane w formie lasów, gruntów leśnych, gruntów rolnych, 
terenów chronionych na podstawie ustawy o ochronie środowiska i ustawy o 
ochronie przyrody. 

Zmiany w strukturze przestrzennej gminy, jakie występują w wyniku realizacji 
załoŜonych celów rozwoju, przedstawione zostały w przekroju podstawowych form 
uŜytkowania. 

Kierunki zmian prowadzić będą do zmiany proporcji między obszarami urbanizacji i 
obszarami przestrzeni  otwartej. 

Maj ąc na uwadze niską wartość bonitacyjną gruntów rolnych na obszarze gminy 
w zmianie studium zakłada się maksymalne wykorzystanie terenów na rozwój 
wielofunkcyjny. 

Bezwzględną ochroną przed zabudową nie związaną z funkcją terenów chronionych - 
obejmuje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie  oraz tereny 
objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie 
środowiska 
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       3.3. SIEĆ OSADNICZA  GMINY 

 

 Podstawowym elementem struktury przestrzennej gminy jest sieć osadnicza, a 
zachodzące zmiany w zagospodarowaniu obszarów miasta i wsi stanowią o zmianach w 
strukturze przestrzennej gminy. 

 Kierunki zmian są wypadkową szans i moŜliwości rozwoju decydujących o 
potencjalnych funkcjach rozwojowych poszczególnych jednostek. 

Rozwój funkcji poŜądanej wymaga świadomych działań w ramach wyznaczonego celu. 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kolonowskie tworzy warunki do kreowania funkcji odpowiadających 
uwarunkowaniom, tendencjom i potrzebom. 

 Uwzględniając istniejące uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, tempo 
dotychczasowych zmian oraz prognozy i programy strategiczne i operacyjne dla gminy 
przyjęto, Ŝe przewidywana w dotychczasowym studium struktura sieci osadniczej w 
gminie zostanie zachowana. 

                   Sieć osadnicza gminy Kolonowskie - Prognoza 

Lp. Miejscowość Prognoza liczby 
mieszkańców 

tys. 

Funkcja rozwojowa 

1. Miasto KOLONOWSKIE 3.5 – 4,0 Usługowo-przemysłowa 
centrum usług turystycznych 

2. Wieś Staniszcze Wielkie 0,9 – 1,0 Obsługa turystyczna 
agroturystyka 

3. Wieś Staniszcze Małe 1,0 – 1,2 Obsługa turystyczna 
agroturystyka 

4. Wieś Spórok 0,6 – 0,7 Obsługa turystyczna 
agroturystyka 

Ogółem gmina 6,2 – 6,9  

 

Przewidywane zmiany w strukturze przestrzennej poszczególnych jednostek 
osadniczych będą miały charakter ilościowy i jakościowy. 

 W obrębie miasta i wsi Staniszcze Małe znaczący udział będą miały zmiany 
ilościowe w postaci terenów rozwojowych, przewidzianych pod zabudowę mieszkaniowa, 
produkcyjną i usługową. 

Na obszarach wiejskich o małej dynamice rozwoju  do których naleŜą wsie Staniszcze 
Wielkie i Spórok– przewaŜać będą zmiany jakościowe. 

 Uwzględniając przepis art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w zmianie studium ustala się następujące zasady kreowania zmian w 
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strukturze przestrzennej, obowiązujące przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

 

3.3.1. Zasady kształtowania struktury przestrzennej miasta, obowiązujące przy 
sporządzaniu planu miejscowego 

 

� Rozwój przestrzenny miasta winien być podporządkowany zasadzie pełnej 
rewitalizacji struktury funkcjonalno-przestrzennej,  będącej efektem 
historycznego rozwoju z równoczesnym zabezpieczeniem funkcji współczesnych, 
wynikaj ących z rozwoju cywilizacyjnego i potrzeb mieszkańców oraz roli i funkcji 
miasta w sieci osadniczej  gminy i regionu. 

� W kształtowaniu przestrzennym miasta, szczególnie w części zwanej Fosowskie i 
Horoszowskie, w których występuje koncentracja  obiektów zabytkowych 
wymagających ochrony, winny obowiązywać zalecenia i warunki konserwatorskie 
dotyczące zachowania stylistyki urbanistyczno-architektonicznej, w tym:  

 zachowanie sylwety krajobrazowej miasta i najwaŜniejszych elementów układu 
przestrzennego i dominant wysokościowych, 

 zachowanie wartości krajobrazowych terenów przylegających do miasta i 
ochrona wartości widokowych. 

� Rewitalizacja przestrzeni miejskiej obejmować winna remonty kapitalne i 
modernizacyjne zapewniające uzyskanie odpowiedniego standardu uŜytkowego 
mieszkań i usług i wzbogacenie walorów estetycznych i ekologicznych. 

� Poprawa ładu przestrzennego i higieny miasta uwzględniać winna stopniowe 
eliminowanie funkcji uciąŜliwych i wprowadzanie w to miejsce funkcji usługowych i 
zieleni, sukcesywne dozbrajanie w infrastrukturę techniczną oraz porządkowanie i 
estetyzację terenów publicznych podnoszące wizerunek miasta i jakość Ŝycia 
mieszkańców. 

� Poprawa  standardów komunikacyjnych uwzględniać winna usprawnienie powiązań 
wewnętrznych i zewnętrznych decydujących o poprawie jakości Ŝycia i moŜliwości 
rozwoju funkcji turystycznej i przemysłowej determinujących ogólny rozwój miasta. 

3.3.2 Zasady kształtowania przestrzeni wiejskiej obowiązujące przy 
sporządzaniu planów miejscowych: 

*  Zachowanie historycznych układów urbanistycznych kształtujących zabudowę 
stosownie do wymogów i warunków konserwatorskich uzyskiwanych na etapie 
sporządzania planów miejscowych. 

� Realizacja potrzeb budowlanych poprzez zabudowę „plombową” wykorzystującą luki 
w istniejącej zabudowie wsi. W  przypadkach nowej  zabudowy dąŜyć do integracji 
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pod względem  przestrzennym i funkcjonalnym, zachowując strefowanie funkcji 
mieszkaniowej i produkcyjnej. 

� Kształtowanie nowej zabudowy pod względem estetyki architektonicznej w 
dostosowaniu do krajobrazu historycznego tego regionu i środowiska kulturowego. 

� Modernizacja i rewitalizacja zabudowy i przestrzeni publicznych podnoszące standardy 
uŜytkowe i estetyczne oraz promująca funkcje turystyczne, agroturystyczne i 
rekreacyjne obszaru gminy. 

� Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju wielofunkcyjnego wsi w zakresie 
produkcji i usług. 

� Pełne wyposaŜenie w infrastrukturę techniczną, w tym kanalizację sanitarną  
elektroenergetykę, telekomunikację i w miarę moŜliwości gaz sieciowy. 

� Racjonalna gospodarka odpadami. 

� Poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni otwartej poprzez racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrody i jej wzbogacenie poprzez zagospodarowanie turystyczne, sportowe 
i rekreacyjne, w tym: 

     We wszystkich wsiach dopuszcza się: 

   - przebudowę, nadbudowę i modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej pod warunkiem zachowania zasad i standardów (wskaźniki, parametry) 
kształtowania zabudowy określonych w części tekstowej pkt 3.4.3. 

   - lokalizację w obrębie istniejącego zainwestowania obiektów rzemiosła wytwórczego 
pod warunkiem ich nieuciąŜliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów szczególnych             

   -lokalizację usług publicznych i komercyjnych na zasadach określonych w części 
tekstowej pkt 3.4.3. 

 - rozbudowę cmentarzy  na warunkach określonych w planach miejscowych.. 

 

3.3.3 Obszary wskazane do rozwoju funkcji mieszkaniowej 

          Warunki rozwoju funkcji mieszkaniowej w gminie Kolonowskie ocenia się, jako 
korzystne pod względem fizjograficznym , istniejącego rozmieszczenia terenów 
mieszkaniowych oraz moŜliwości kontynuacji kierunków rozpoczętych na podstawie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

     Wybór terenów rozwojowych przedstawiony na rysunku zmiany studium oparty na 
analizie uwarunkowań środowiska naturalnego, w tym zagroŜeń powodziowych i na 
analizie uwarunkowań  technicznych  i urbanistycznych inspirowanych  ideą ładu 
przestrzennego – zakłada: 
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            1) na obszarze miasta: 

 - pełne wykorzystanie  terenów  przeznaczonych na cele mieszkaniowe w obowiązujących 
planach miejscowych, 

 - wykorzystanie terenów  o korzystnych warunkach połoŜonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie   terenów  wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych, 

 -  wykorzystanie enklaw wolnych terenów  połoŜonych na  obszarach zabudowanych 

            2) na  obszarach wsi: 

 -   racjonalne wykorzystanie luk  w zabudowie istniejącej połoŜonej w ciągach dróg i ulic /  
zabudowa plombowa/, -  

- pełne wykorzystanie  terenów  przewidzianych w obowiązujących planach miejscowych, 

- wyznaczenie dodatkowych terenów w oparciu o wnioski zgłoszone do zmiany 
studium.(Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie) 

 

3.3.4  Obszary wskazane  do rozwoju funkcji produkcyjnych ( przemysł,składy, bazy) 

- pełne wykorzystanie kompleksu przemysłowego w Kolonowskiem w rejonie ulic 
Kościuszki- Zakładowa 

- uzupełnienie o dodatkowe tereny kompleksu przemysłowego połoŜonego  w  rejonie 
Fosowskie - Kolonowskie 

- adaptacja  terenów rozproszonych, nieuciąŜliwych dla otoczenia. 

- lokalizacja  małych zakładów, nieuciąŜliwych dla otoczenia  na terenach zabudowy 
mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

3.3.5 Ośrodki usługowe 

  

   Istniejący stan  zabudowy  miasta i wsi  oraz niska dynamika  rozwoju gminy ograniczają 
moŜliwości  kształtowania  centrów usługowych. 

  W sytuacji istniejącego zainwestowania  w studium zaleca się  racjonalne 
gospodarowanie wolnymi terenami połoŜonymi w rejonach  o większej koncentracji usług, 
rezerwując je na potrzeby centrotwórcze, a takŜe w miarę moŜliwości przekształcanie 
funkcji mieszkaniowej na cele usługowe. 

   W mieście Kolonowskie  obszarem koncentracji usług winien być rejon ulicy Leśnej i 
Ks. Czerwionki ., - w miejscowościach wiejskich  tereny obecnej koncentracji usług i  
rejony przestrzeni publicznej. 
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3.4. 
KIERUNKI  I WSKA ŹNIKI DOTYCZ ĄCE ZAGOSPODAROWANIA 
 I UśYTKOWANIA  PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW STRUKTURY 
PRZESTRZENNEJ 

 

 Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz rozporządzeniem do ustawy w sprawie zakresu projektu studium – zawarte w zmianie 
studium gminy Kolonowskie ustalenia określają minimalne i maksymalne parametry i 
wskaźniki urbanistyczne, - uwzględniają wymagania ładu przestrzennego i 
zrównowaŜonego rozwoju – wskazują obszary chronione przed zabudową oraz formułują 
wytyczne określania tych wymagań w planach miejscowych. 

3.4.1. Ustalenia ogólne dotyczące obszaru urbanizacji: 

 obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej z usługami i 

urządzeniami towarzyszącymi, -  symbol MW  
 obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i 

urządzeniami towarzyszącymi, -  symbol MN  

 obszary o funkcji mieszkaniowej mieszanej  zagrodowej ,jednorodzinnej i 

agroturystycznej , z usługami i urządzeniami towarzyszącymi- symbol RM  
 obszary zabudowy letniskowej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej- symbol  

ML  

  obszary  obsługi turystycznej i rekreacji, - symbol  UT 
 obszary koncentracji usług i funkcji usługowych na wydzielonych działkach z 

urządzeniami towarzyszącymi, -  symbol  U 

 obszary o dominującej funkcji produkcyjno-technicznej,  - symbol P 

     -   obszary sportu i rekreacji czynnej -  symbol  US 

 obszary zieleni publicznej, -  symbol ZP 

 obszary cmentarzy, -  symbol ZC 
 tereny kolejowe, oznaczone symbolem KK  

 tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem  KD  

 tereny obsługi komunikacji, oznaczone symbolem  KS 
 tereny i obiekty infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami E, G, W, K, T, O, C 

objaśnione w legendzie rysunku zmiany studium 
           obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczone indywidualnie. 

2) Zasięg przestrzenny obszarów rozwoju zabudowy wyznaczonych na rysunku 
zmiany studium – wymaga weryfikacji w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego – w zakresie przydatności fizjograficznej, wymogów ekologicznych 
/ stref ekotonowych/  oraz aktualnego zapotrzebowania 

3) Na obszarach kontynuacji zabudowy i rozwoju zabudowy dopuszcza się bez 
obowiązku zmiany studium: 
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-  nieznaczne przesunięcia granic terenów oznaczonych róŜnymi symbolami ( + - 
10,0 m) 

 wprowadzenie innych uzupełniających form uŜytkowania, nie wymienionych 
imiennie w zmianie studium. 

Wymienione zmiany dopuszczalne są pod warunkiem, Ŝe nie naruszają 
obowiązujących ustaleń w zakresie ładu przestrzennego i warunków jego ochrony 
zapisanych w zmianie studium w formie zasad, parametrów i wskaźników. 

 

3.4.2. Ustalenia ogólne dotyczące obszarów przestrzeni chronionej ( otwartej) 

1)Określone na rysunku zmiany studium kierunki zagospodarowania i uŜytkowania 
terenów w obszarze przestrzeni chronionej obejmują następujące formy uŜytkowania: 

 obszary lasów i dolesień – oznaczone symbolem ZL  

 obszary gruntów rolnych, – oznaczone    symbolem R 

 obszary przyrodnicze objęte ochroną, oznaczone indywidualnie 

      -    tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS 

 zbiorniki wodne (retencyjne), oznaczone symbolem WS. 

2) Granice wymienionych form uŜytkowania nie mają charakteru obowiązującego i mogą 
być korygowane i uściślane w planie miejscowym. 

3)  Na terenach leśnych i rolnych oznaczonych symbolami R i ZL  dopuszcza się bez 
obowiązku zmiany studium formy uŜytkowania związane z rozwojem funkcji 
podstawowych i  towarzyszących, uzasadnione wykorzystaniem potencjału rolnego w 
postaci obiektów obsługi produkcji rolnej,  oraz formy uŜytkowania związane z rozwojem 
turystyki i wypoczynku uzasadnione wykorzystaniem walorów przyrodniczych gminy  

Wprowadzenie uzupełniających form uŜytkowania w planie miejscowym wymaga 
zachowania trybu i warunków określonych w obowiązujących przepisach dotyczących 
ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zasad określonych  w tekście zmiany studium pkt. 
3.6.1 

4)Na obszarach przyrodniczych objętych ochroną prawną nie dopuszcza się zmian w 
uŜytkowaniu niezgodnych z podstawową funkcją terenu. 

 5)W otoczeniu wód powierzchniowych dopuszcza się bez wymogu zmiany studium 
zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne na zasadach określonych w obowiązujących 
przepisach szczególnych i ustaleniach planu miejscowego. 

6)Istniejące na terenach rolnych i leśnych pojedyncze formy zagospodarowania w postaci 
zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – nie wykazane na rysunku zmiany studium – 
winny być traktowane jako formy adaptowane z moŜliwością rozbudowy i modernizacji 
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w granicach posiadanego terenu – na warunkach i zasadach określonych w planie 
miejscowym. 

 

3.4.3. Ustalenia szczegółowe dotyczące zasad kształtowania ładu przestrzennego 
na obszarach urbanizacji 

           

 W oparciu o analizę uwarunkowań i wymagań społeczno-gospodarczych, 
środowiskowych, kulturowych i kompozycyjno-estetycznych – w zmianie studium 
określone zostały kierunki i wskaźniki kształtowania i uŜytkowania przestrzeni dla 
podstawowych form uŜytkowania, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego oraz 
zrównowaŜonego rozwoju oraz wytyczne ustalania powyŜszych wymagań w planach 
miejscowych. 

 Na obszarach urbanizacji kierunki i wskaźniki obowiązujące w przewidywanych do 
sporządzenia planach miejscowych określone zostały dla następujących, podstawowych 
form uŜytkowania: 

1) tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami i urządzeniami towarzyszącymi 

oznaczone symbolem MW  

2) tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami i urządzeniami towarzyszącymi, 

oznaczone symbolem MN 

3) tereny zabudowy mieszanej, -  zagrodowej i jednorodzinnej  z zapleczem 

gospodarczym- oznaczone symbolem RM,  

4) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone symbolem  ML  

5) tereny koncentracji usług i  zabudowy usługowej na wydzielonych działkach, 

oznaczone symbolem U 

6) tereny zabudowy produkcyjno-technicznej oznaczone symbolem – P 

 

Na terenach objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego obowiązują parametry i wskaźniki ustalone w tych planach. 

 Ewentualne zmiany przeznaczenia terenu w granicach obowiązującego planu 
miejscowego -  nie wymagają zmiany studium. 
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3.4.3.1 

 

KIERUNKI I WSKA ŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA NA TERENACH 

OZNACZONYCH SYMBOLEM – MW  

 

1) Funkcja podstawowa 

 

zabudowa wielorodzinna adaptowana i projektowana z 
urządzeniami towarzyszącymi 

 

2) Funkcje 
uzupełniające 
adaptowane i 
projektowane 

 

 usługi publiczne, komercyjne, rzemieślnicze 
wbudowane i wolnostojące 

 adaptowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

 zieleń towarzysząca funkcji podstawowej 

 tereny komunikacji wewnętrznej i obsługi 
komunikacji 

a) Miasto 

 rewitalizacja istniejącego zagospodarowania, na 
zasadach określonych w pkt 3.3.1 tekstu zmiany 
studium. 

 rozbudowa terenów mieszkaniowych w oparciu o 
kierunki i zasady określone w obowiązującym planie 
miejscowym, aktualizowane stosownie do potrzeb w 
trybie obowiązujących przepisów 

b) wsie 

 

 

3) Kierunki i zasady 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 rewitalizacja istniejącej zabudowy podnosząca 
standardy zamieszkania 

 nowej zabudowy wielorodzinnej – nie przewiduje się. 

a) Miasto 4) Parametry i 
wskaźniki 
urbanistyczno-
architektoniczne 

 wskaźnik intensywności zabudowy projektowanej – 
do ustalenia w planach miejscowych 

 wysokość zabudowy mieszkaniowej projektowanej – 
do 4 kondygnacji 

 wysokość zabudowy usługowej – do 2 kondygnacji -
obiekty typu hotelowego i biurowego – do 4 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY   KOLONOWSKIE – 

ZMIANA  - 2011 r.          47 

 

kondygnacji 

 geometria dachów – dwu- lub wielospadowe,  z 
dopuszczeniem w uzasadnionych przypadkach 
dachów płaskich na zasadach określonych w planach 
miejscowych. 

 --charakter zabudowy – nawiązujący do krajobrazu  
miejskiego 

 

 

5) Ograniczenia i 
zakazy 

  _ zakaz lokalizacji wszelkich przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem 
niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej 

 zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŜy powyŜej  2.000 m2 

3.4.3.2. KIERUNKI I WSKA ŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA NA TERENACH 

OZNACZONYCH SYMBOLEM MN  

 

1) Funkcja podstawowa 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adaptowana i 
projektowana z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią 

 

2) Funkcje 
uzupełniające – 
adaptowane i 
projektowane 

 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna typu 
willowego 

 zabudowa zagrodowa adaptowana 

 

 zabudowa typu  pensjonatowego i rekreacji 
indywidualnej 

 usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej 

 rzemiosło usługowe  i produkcyjne z wyjątkiem 
uciąŜliwego dla mieszkańców 

 urządzenia rekreacyjne, sportowe i towarzyszące 
funkcji mieszkaniowej 

 

3) Kierunki i zasady 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 - zabudowa typu MN zaliczona została w zmianie 
studium do kierunków preferowanych w mieście i na wsi 

-   obowiązuje zachowanie  odpowiednich stref  izolacyj- 

     -nych od obszarów objętych  ochroną przyrodniczą 
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  -  pełne wyposaŜenie w infrastrukturę techniczną. 

 

 

4) Parametry i 
wskaźniki 
urbanistyczno-
architektoniczne 

 

 wskaźnik intensywności zabudowy – do ustalenia w 
planach miejscowych 

 typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca, 
bliźniacza i szeregowa 

 wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji plus 
poddasze uŜytkowe 

 geometria dachów – dwu i wielospadowe , 

 minimalna wielkość działki budowlanej dla zabudowy 
jednorodzinnej – wolnostojącej w mieście                        
600,0 m2   - na wsi   -  800,0 m2    

 minimalna  wielkość  działki dla  zabudowy 
szeregowej  -  300 m2 

 architektura i ukształtowanie zabudowy winny 
uwzględniać relacje do zabudowy istniejącej i 
lokalnego krajobrazu kulturowego. 

 

 

5) Ograniczenia i 
zakazy 

 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko z wyjątkiem 
infrastruktury technicznej 

 zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŜy powyŜej 400 m2 

 zakaz hodowli zwierząt gospodarskich 

 

 

3.4.3.3. 

 

KIERUNKI I WSKA ŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA NA TERENACH 

OZNACZONYCH SYMBOLEM RM  

 

1) Funkcja podstawowa 

 

 :Zabudowa mieszkaniowa mieszana, zagrodowa, 
agroturystyczna i jednorodzinna adaptowana  z 
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urządzeniami towarzyszącymi 

 

2) Funkcje 
uzupełniające 
dopuszczone na 
terenach 
oznaczonych 
symbolem  RM  

  

 usługi publiczne i komercyjne 

 rzemiosło produkcyjne i usługowe 

 usługi turystyczne i agroturystyczne 

 chów i hodowla zwierząt gospodarskich:  

• na terenach zwartej zabudowy – do 10 DJP 

• na terenach RM   poza zwartą zabudową:  – do 
49 DJP 

_ urządzenia sportowe, place zabaw, zieleń 
wypoczynkowa 

 sady, ogrody, zieleń przydomowa. 

    3).Kierunki i zasady  

 zagospodarowania       
przestrzennego 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

: 

 zachowanie historycznych układów urbanistycznych i 
krajobrazu kulturowego wsi 

 niska intensywność zabudowy 

 lokalizacja nowej zabudowy w lukach istniejącego 
zainwestowania oraz w bezpośrednim lub bliskim 
sąsiedztwie adaptowanej zabudowy 

 pełne wyposaŜenie w infrastrukturę techniczną, w tym 
sieć kanalizacyjną 

 rewaloryzacja przestrzeni publicznych 

 wskazane strefowanie zabudowy typu 
jednorodzinnego i zagrodowego 

 

 

4)Parametry i wskaźniki 
urbanistyczno-
architektoniczne 

 -   wskaźnik intensywności zabudowy maksymalny – do 
ustalenia w planie miejscowym 

 wysokość zabudowy mieszkaniowej - do 2 
kondygnacji plus poddasze uŜytkowe 
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 w obrębie stref konserwatorskich obowiązują wymogi 
zapisane w pkt 3.7.3.3 

 geometria dachów – symetryczne, dwu i 
wielospadowe,  

 minimalna wielkość działki budowlanej dla zabudowy 
jednorodzinnej 800,0 m2, - dla zabudowy 
pensjonatowej i zagrodowej – 2000,0 m2,  

 wysokość zabudowy usługowej i gospodarczej – do 
8,0 m, w przypadkach  zabudowy specjalistycznej –
stosownie do wymogów technologicznych 

 architektura i ukształtowanie zabudowy winny 
nawiązywać do lokalnego krajobrazu kulturowego. 

] 

5)Ograniczenia i zakazy 

  - zakaz działalności szkodliwie oddziałującej na 
środowisko i zdrowie ludzi, powodującej przekroczenie 
standardów emisyjnych określonych w obowiązujących 
przepisach 

   - zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w 
sposób powodujący zanieczyszczenie wód podziemnych i 
powierzchniowych 

 zakaz składowania odpadów i nawozów naturalnych 
w sposób zagraŜający zanieczyszczeniem wód 
podziemnych i powierzchniowych 

 zakaz ingerencji w zasoby przyrody w sposób 
niezgodny z odrębnymi przepisami 

 dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolem 
RM przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest 
wymagane  -  na warunkach określonych w raporcie. 
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3.4.3.4 KIERUNKI I WSKA ŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA NA TERENACH 

OZNACZONYCH SYMBOLEM – U 

 

1) Funkcja podstawowa 

 _ zabudowa usługowa centrotwórcza, usługi publiczne i 
komercyjne na wydzielonych terenach, usługi 
wbudowane dominujące na wydzielonym terenie wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi 

 

2) Funkcje 
uzupełniające 

 zabudowa mieszkaniowa 

 zieleń i komunikacja wewnętrzna 

 

 

3) Kierunki i zasady 
zagospodarowania 
przestrzennego 

    

        _rewaloryzacja obiektów istniejących objętych 
ochroną  konserwatorską 

 wzbogacenie terenów zieleni publicznej 

  

 

 

4) Parametry i 
wskaźniki 
urbanistyczno-
architektoniczne 

     

 

   _ wysokość, usytuowanie i architektura budynków 
projektowanych winna być dostosowana do historycznej 
kompozycji urbanistyczno-architektonicznej, z 
uwzględnieniem zasady nie ograniczania i nie 
pogarszania ekspozycji obiektów objętych ochroną 

 na obszarach wiejskich wskazana koncentracja 
tworząca ośrodki usługowe 

 

5) ograniczenia i zakazy 

     

 

  _  ograniczenie powierzchni sprzedaŜy obiektów  
handlowych: 

• w mieście na obszarze zwartej zabudowy – 
do 2.000 m2 

• na obszarach wsi – do 400,0 m2 
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3.4.3.5. KIERUNKI I WSKA ŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA NA TERENACH 

OZNACZONYCH SYMBOLEM – P  

 

1) Funkcja podstawowa 

 

 - zabudowa produkcyjno-techniczna, w tym przemysł, 
składy, magazyny, bazy budowlane, bazy  gospodarki 
komunalnej i p-poŜ., rzemiosło produkcyjne i usługowe  
urządzenia towarzyszące i zaplecze administracyjne. 

 

2) Funkcje 
uzupełniające i 
dopuszczalne 

      -   mieszkania dla obsługi funkcji podstawowej 

      -  usługi transportowe i obsługa komunikacji 

      -   zieleń i komunikacja wewnętrzna 

 

3) Kierunki i zasady 
zagospodarowania 
przestrzennego 

       

      - strefowanie lokalizacji przedsięwzięć w zaleŜności 
od stopnia uciąŜliwości dla otoczenia 

       _preferowanie i tworzenie warunków dla 
przedsiębiorstw średnich i małych 

      - porządkowanie i estetyzacja terenów produkcyjno-
składowych 

 

4) Parametry i 
wskaźniki 
urbanistyczno-
architektoniczne 

 

 intensywność zabudowy oraz parametry 
architektoniczno-urbanistyczne ustalać naleŜy w 
planach miejscowych stosownie do rodzaju 
działalności gospodarczej i wymogów 
technologicznych 

 

5) Ograniczenia i 
zakazy 

/ dotyczy terenów 
adaptowanych i 
projektowanych/ 

 

Inwestycje zaliczane do przedsięwzięć mogących  
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest 
wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na 
środowisko  oraz inwestycje mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których moŜe być 
wymagane sporządzenie raportu  -  dopuszcza się na 
warunkach wynikających z raportów 

. 
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3.5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY                  
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

 

    3.5.1  ZałoŜenia ogólne 

 Przedmiotem ustaleń zmiany studium gminy Kolonowskie w zakresie ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego są obiekty i obszary ekosystemu 
wymagające ochrony na podstawie obowiązujących ustaw o ochronie środowiska, o 
ochronie przyrody oraz obszary nie objęte ochroną prawną, ale z uwagi na szczególne 
walory przyrodnicze i krajobrazowe z woli samorządu lokalnego winny być objęte 
ustaleniami planu miejscowego zabezpieczającymi przed niekorzystnymi zmianami lub 
degradacją. 

           W kształtowaniu struktury gminnego systemu ekologicznego uwzględnione zostały 
następujące elementy: 

       - walory środowiska i stopień naturalności wydzielenia 

       - wielkość obszaru występowania 

       - przydatność do tworzenia lokalnego systemu ekologicznego  

       - walory krajobrazowe 

       - istniejące i proponowane formy ochrony krajobrazowej oraz ochrony zachowawczej. 

 W zmianie studium przyjęto, Ŝe lokalny system ekologiczny gminy Kolonowskie winien 
być kształtowany zgodnie z  modelem strefowo – pasmowo – węzłowym, który budują: 

       *  strefy ekologiczne  ( leśna, łąkowo – wodna ) 

       *  węzły ekologiczne ( kompleksy stawów, starorzecza, doliny, śródleśne łąki, bagna, 
torfowiska, 

        * korytarze ekologiczne: 

                                                 - korytarz  ponadregionalny „Dolina Małej Panwi” 

                                                 - korytarz  ponadlokalny, dolina rz. Myśliny i rz. Smoliny 

                                                 - korytarz  lokalny- dolina rzeki Brzyniczki 

 W określaniu kierunków i zasad  zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie 
warunkiem podstawowym było zachowanie ciągłości struktur i procesów ekologicznych, 
w tym ciągłości  biocenoz leśnych, łąkowo-pastwiskowych i wodno-błotnych. 

    Zgodnie z  treścią § 6 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy, ustalenia dotyczące  zasad ochrony środowiska , jego zasobów, 
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ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego powinny zawierać w szczególności wytyczne 
ich określania w planach miejscowych. 

   Na tej podstawie  w zmianie studium gminy Kolonowskie ustala się: 

1. obowiązek uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego potrzeb ochrony środowiska wszystkich form przyrodniczych 
objętych ochrona prawną, wymienionych w rozdziale 2 pkt 8  tekstu zmiany 
studium. 

2. obowiązek uwzględniania w planach miejscowych potrzeb ochrony 
środowiska  obszarów proponowanych do objęcia ochroną prawną, 
wymienionych poniŜej: 

 

3.5.2 Formy przyrodnicze proponowane do  objęcia ochroną prawną 

1)Park Krajobrazowy „ Dolina Małej Panwi” - wyznaczone ze względu na wysokie 
walory zbiorowisk  roślinnych, leśnych, wodnych, błotnych  i torfowiskowych,- 
kwalifikujących się do  wyŜszej formy ochrony. 

2) Ostoja Siedliskowa „Natura 2000” „ Dolina Małej Panwi”,- wyznaczona ze względu 
na wysokie walory florystyczne i wystepowanie rzadkich gatunków ptaków. 

3) Rezerwat krajobrazowy „Dolina Małej Panwi” ,- obejmujący koryto rzeki Mała 
Panew na odcinku leśnym od Zawadzkiego do Kolonowskiego, wyznaczony ze względu 
na zachowane  elementy geomorfologiczne rzeki meandrującej, z podcięciami erozyjnymi, 
meandrami, paleomeandrami, starorzeczami,plosami, przemiałami i łachami  
meandrowymi. Na proponowanym obszarze  obowiazuje bezwzględna ochrona 
strukturalna i funkcjonalna. 

4) Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „ Dolina Myśliny” ( opisany w  rozdziale 2,- w 
obszarach objętych ochroną) 

5) Zespół  przyrodniczo-krajobrazowy- „Kanał Hutniczy”  – obejmuje dawny kanał 
hutniczy między Kolonowskiem i Zawadzkiem . Wyznaczony ze względu na  walory 
kulturowe, krajobrazowe i  przyrodnicze. 

6) Uzytek ekologiczny „ Mieczyk”,- obejmuje kompleks  podmokłych łak na południe od 
Staniszcz Małych. Wyznaczony ze względu na  stanowisko mieczyka dachówkowego, 
kukułki  szerokolistnej i ciekawych gatunków flory ( motyl strzępotek, derkacz) 

7) UŜytek ekologiczny –„Torfowiska w Dolinie Małej Panwi” ,- obejmuje torfowisko w 
starorzeczu Małej Panwi na południowy wschód od Kolonowskiego. Wyznaczony ze 
względu na  zachowane unikalne  biotopy torfowiskowe i bagienne oraz  walory 
krajobrazowe. 

8) Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieoŜywionej,-wyodrębniono  15 stanowisk  
dokumentacyjnych  obejmujących lokalne osobliwości geologiczne i geomorfologiczne w 
postaci wydm, mokradeł fragmentów starorzeczy, stromych skarp: 
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 - 1) wydma przy Strzeleckich Łąkach, 2) wydma Numerowsko-Łaziszowska, 3) mokradła 
Łaziszowskie, 4)Kocia Góra, 5) wydma koło Kolejki, 6) starorzecze Brzyniczki,7) 
meandry Brzyniczki, 8) zakola Brzyniczki, 9) paleomeander w Staniszczach Małych, 
10)paleomeander Kocia Górka,11) paleomeander Zielone Miasteczko, 12) paleomeander i 
starorzecze w Kolonowskiem, 13) starorzecze koło linii kolejowej,14) stare ujście 
Brzyniczki,15) skarpa Małej Panwi. 

    Wymienione stanowiska dokumentacyjne po podjęciu odpowiednich rozporządzeń  
przez właściwy organ , winny być wprowadzane do  ustaleń w miejscowych planach 
zagospodarowania  przestrzennego w zakresie właściwym dla problematyki planowania 
przestrzennego. 

3.5.3 Zasady ochrony form przyrodniczych. 

  Zasady i zakres ochrony poszczególnych form przyrodniczych określa  ustawa o 
ochronie przyrody oraz rozporządzenia Wojewody i  uchwały Rady Gminy – stanowiące o 
utworzeniu  formy  przyrody objętą  ochroną prawną na obszarze gminy.  

  Podstawowe cele  ochrony przyrody do których naleŜy  zachowanie, zrównowaŜone 
uzytkowanie i  odnawianie zasobów  przyrody ,- winny być realizowane  poprzez 
podejmowanie odpowiednich działań przez jednostki organizacyjne nadzorujące – oraz 
ustalanie zakazów  i nakazów  słuŜących  ochronie przed  niekorzystnymi zmianami cech 
środowiska i procesów przyrodniczych 

   Ustalenia zawarte  w zmianie studium  dotyczące kierunków i zasad  zagospodarowania 
przestrzennego gminy  Kolonowskie uwzględniają  zdiagnozowane uwarunkowania i 
potrzeby przyrodnicze – i stanowią podstawę do  kontynuowania problematyki  ochrony 
środowiska  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

   Zadania  ochronne w obrębie projektowanego Parku Krajobrazowego „Dolina Małej 
Panwi”- winny być w odpowiednim zakresie  wprowadzane do planów miejscowych  na 
podstawie  planów ochrony. 

   W planach miejscowych w zakresie właściwym  dla problematyki planu naleŜy 
przeprowadzić  szczegółową identyfikację  walorów przyrodniczo-krajobrazowych 
obszaru objętego planem i ich zagroŜeń  i sformułować w sposób  planistyczny zasady 
zagospodarowania  poprzez nakazy i zakazy  zabezpieczające  realizację zadań 
wynikających z planu ochrony.  

  W  zestawie zakazów chroniących przed  niekorzystnymi zmianami  w przyrodzie i 
krajobrazie winny się znaleźć: 

        - zakaz realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu art. 51 ustawy  z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

         - zakaz realizacji zabudowy siedliskowej  w zakresie niezgodnym z  warunkami 
określonymi w planie ochrony, 

         - zakaz realizacji  zabudowy rekreacji indywidualnej  w sposób  kolidujący z  
wymogami ochrony przyrody i krajobrazu. PołoŜenie i granice  terenów rekreacji 
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indywidualnej  oznaczone na rysunku zmiany studium symbolem ML,- wymagają w tym 
zakresie zweryfikowania w  planach miejscowych  

       - zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i 
nadwodnych, 

        -  zakaz  likwidowania , zasypywania i przekształcania starorzeczy i obszarów 
wodno-błotnych, 

        -  zakaz  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenów 

        - zakaz zalesiania łąk pełniących  waŜne funkcje w  systemie przyrodniczym, 

        -  zakaz  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściólkową 

 

3.6 KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LE ŚNEJ  
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
3.6.1   Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

 Polityka przestrzenna gminy Kolonowskie w odniesieniu do rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, zgodnie ze strategią rozwoju, zmierzać ma do tworzenia 
warunków dla gospodarstw efektywnych i rozwojowych, wykorzystujących we 
właściwy sposób potencjał rolniczy gminy, - i w tym zakresie wspierać instrumenty i 
mechanizmy restrukturyzacyjne zapisane równieŜ w planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

 Potencjał rolniczy gminy jest niski, co wynika ze  słabej jakości gleb nie 
sprzyjającej  prowadzeniu opłacalnej produkcji rolne,. 94,1%  gruntów ornych i 48,4 %  
uŜytków zielonych  naleŜy do V i VI klasy bonitacyjnej 

           Pod względem uŜyteczności produkcyjnej grunty orne zaliczają się do  kompleksów 
Ŝytnich dobrych i słabych oraz zboŜowo – pastewnych. Gospodarstwa rolne są mocno 
rozdrobnione. Średnia wielkość gospodarstwa  kształtuje się na poziomie  3,5 ha. 
Gospodarstwa duŜe, o powierzchni ponad 10,0 ha  stanowią niecałe  5 % 

           W sytuacji gminy Kolonowskie znaczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest 
adekwatne do  wartości uŜytkowej gleb i brak przesłanek do  zakładania tendencji 
rosnących dla  funkcji rolniczej w przyszłości 

           Równocześnie w zmianie studium uwzględnia się fakt, Ŝe  funkcja rolnicza  jest 
obecna we wszystkich  wiejskich jednostkach osadniczych – i mimo słabych warunków  
produkcyjnych stanowi  tradycyjne źródło zatrudnienia i wspomagające źródło utrzymania. 

          Problem ochrony gruntów rolnych pod względem prawnym z nielicznymi wyjątkami 
praktycznie nie istnieje. W zmianie studium przyjęto zgodnie ze strategia  rozwoju gminy , 
Ŝe polityka w zakresie  ochrony gruntów rolnych podporządkowana będzie  zasadom 
rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich. Oznacza to, Ŝe w granicach terenów 
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oznaczonych na rysunku zmiany studium symbolem R klasy V i VI  dopuszcza się  wybór 
form uŜytkowania najbardziej efektywny, bez potrzeby zmiany studium. Wybór 
dokonywany na etapie sporządzania planów miejscowych uwzględniać winien 
uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe  w intencji ochrony środowiska 
przyrodniczego i ładu przestrzennego 

         Polityka przestrzenne gminy  zmierzać winna do tworzenia  warunków dla 
gospodarstw efektywnych i rozwojowych – i wspierać  zamierzenia restrukturyzacyjne  
mające na celu: 

 - poprawę struktury obszarowej gospodarstw, warunkującą  efektywną produkcję  
towarową, 

 -  wybór właściwej struktury uŜytkowania i wyŜszy standard upraw, 

 -  podniesienie warunków gospodarowania poprzez rozwój infrastruktury rolniczej i 
okołorolniczej. 

     Restrukturyzacja  obszarów rolnych winna obejmować: 

� rozwój rolnictwa specjalistycznego o  standardach ekologicznych, 

� rozwój hodowli zarodowej trzody i bydła, 

� rozwój rzemiosła usługowego i produkcyjnego, rozwijanego takŜe w obrębie 
istniejących zagród, 

� rozwój  agroturystyki  i turystyki 

� zalesianie gruntów rolnych nieprzydatnych dla gospodarki rolnej na zasadach 
obowiązujących przepisów 

� racjonalny rozwój niekonwencjonalnych źródeł energetyki w postaci elektrowni  
wodnych i słonecznych. 

     Realizacja celów rozwoju rolnictwa odbywać się będzie w procesie 
restrukturyzacji opartym na zasadzie rozwoju zrównowaŜonego, co oznacza, Ŝe będą 
obowiązywały zasady i ograniczenia uwzględniające wszystkie uwarunkowania 
przestrzeni rolniczej. 

      Do podstawowych ograniczeń, jakie powinny być uwzględnione w planach 
miejscowych, naleŜą: 

1) w zakresie chowu i hodowli zwierząt inwentarskich 

� Na terenach oznaczonych na rysunku zmiany studium symbolem R i RM połoŜonych 
w  obrębie zwartej zabudowy – liczebność zwierząt hodowlanych w jednym 
gospodarstwie nie moŜe przekroczyć 10 duŜych jednostek przeliczeniowych (DJP)  

� Na terenach oznaczonych na rysunku zmiany studium symbolem  R i RM połoŜonych 
poza zwartą zabudową ,- liczebność zwierząt hodowlanych w jednym gospodarstwie 
nie moŜe przekroczyć 49 duŜych jednostek przeliczeniowych (DJP). 
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2) w zakresie budowy elektrowni wiatrowych 

� Ze względu na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych,- w tym w 
szczególności ochronę obszarów połoŜonych  w obrębie Parku Krajobrazowego i jego 
otuliny – oraz pozostałych form przyrodniczych wskazanych w  zmianie studium do 
ochrony, a takŜe ze względu na  uwarunkowania urbanistyczne,  wynikające z 
wiodących funkcji gminy –nie wskazuje się w zmianie studium obszarów lokalizacji 
farm wiatrowych. Ewentualne, przyszłe wnioski w tym przedmiocie wymagają 
przeprowadzenia  pełnej procedury  oddziaływania na środowisko uwzględniającej 
uwarunkowania zawarte w zmianie studium . 

� Dopuszcza się pojedyncze wiatraki energetyczne dla potrzeb własnych. 

� Dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolem R  lokalizacje  sieci i urządzeń z 
zakresu infrastruktury technicznej; lokalizację obiektów gospodarczych obsługujących 
rolnictwo oraz modernizacje istniejącej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. 
usługowej i produkcyjnej nie wykazanej na rysunku zmiany studium 

                                                                                                                             

3.6.2. Obszary leśne 

          Pod względem zalesienia gmina Kolonowskie naleŜy do grupy najbogatszych w 
województwie. Udział lasów w ogólnej powierzchni gminy wynosi ponad 71% . 
Powierzchnia ogólna lasów wynosi 6.126 ha, z tego na obszarze miasta 4.851 ha; na 
obszarach wiejskich  1.275 ha. 

 Wszystkie lasy w gminie zaliczone są do grupy I – ochronnej z funkcją 
wypoczynkową. Zdecydowana część ogólnej powierzchni lasów objęta jest granicami 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

.        Obowiązujące zasady zagospodarowania i uŜytkowania lasów określa administracja 
Lasów Państwowych i dyrekcja Obszaru Chronionego Krajobrazu  w dokumentach i 
planach urządzania lasów naleŜących do ich kompetencji, na podstawie obowiązujących 
ustaw. W planach miejscowych naleŜy odnosić się do tych planów w kontekście ustaleń 
planu miejscowego dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 
uwzględniając podstawowe zasady gospodarki leśnej, do których zalicza się: 

 powszechną ochronę lasów 

 trwałość utrzymania lasów 

 ciągłość i zrównowaŜone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów 

 powiększanie zasobów leśnych. 

W zmianie studium ustala się następujące ramowe wytyczne do wykorzystania w 
planach miejscowych: 
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1) granice i powierzchnie lasów wykazane na rysunku zmiany planu mogą być 
weryfikowane w oparciu o plany urządzenia lasów i Plan ochrony parku 
krajobrazowego  „Lasy Stobrawsko-Turawskie 

2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, w obowiązującym trybie 
przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne, takie jak komunikacja i 
infrastruktura techniczna, bez zmiany studium, 

3) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, w obowiązującym trybie, na terenach 
leśnych  funkcje obsługi turystyki, rekreacji i sportu, - bez zmiany studium, 

4) dopuszcza się  modernizacje istniejących, rozproszonych zabudowań nie 
wykazanych na rysunku zmiany studium, 

5) wyznaczone na rysunku zmiany studium obszary wskazane do zalesienia, winny 
być weryfikowane i uzupełniane na zasadach i w trybie obowiązujących przepisów 

 

3.7. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA 
            KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  

 

3.7.1. Zakres ustaleń w zmianie studium 

 Zakres ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w problematyce ochrony i opieki nad zabytkami wynika z ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium. 

           W zapisie ujętym w § 6 ust. 4 rozporządzenia stwierdza się, Ŝe ustalenia studium 
winny zawierać w szczególności wytyczne do określania zasad ochrony zabytków w 
planach miejscowych, uwzględniając formy ochrony określone w art. 19 ustawy z dnia    
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 Podstawę merytoryczną do określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków w gminie stanowiła analiza materiałów znajdujących się w archiwum 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  oraz „Program  opieki nad zabytkami gminy 
Kolonowskie na lata 2011-2014 / projekt/.  

 W formułowaniu ustaleń uwzględniono zróŜnicowane formy ochrony zabytków w 
stosunku do których plany miejscowe mają róŜne kompetencje. WyróŜniono w tym 
zakresie: 

            *      zabytki objęte ochroną prawną, wpisane do rejestru zabytków 

� zabytki chronione ustaleniami planu miejscowego 

 W stosunku do zabytków wpisanych do rejestru zabytków ustalenia studium, a 
następnie planu miejscowego mają znaczenie obowiązujące  w części dotyczącej 
ustaleń określających podstawowe zasady ochrony konserwatorskiej. 
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 Zabytki, zespoły zabytków i obszary wpisane do rejestru zabytków uwidocznione 
w studium  - nie są ustaleniami studium ale mają moc obowiązującą na podstawie 
wpisu do rejestru zabytków 

 Zapisy dotyczące ochrony zabytków nie objętych ochroną prawną, - ujęte w 
zmianie studium w formie wytycznych do planów miejscowych mają moc 
obowiązującą w wyniku uchwalenia planu. 

3.7.2. Zabytki i zespoły zabytkowe  ujęte w rejestrze zabytków            - 

           1) Fosowskie – zbiorowa mogiła powstańców Śląskich, na cmentarzu 
katolickim,ulica Ks.Czerwionki,- nr.rej. 175/88 

           2)    Kolonowskie, - dom-/ muzeum/, ulica Leśna 8, k. XVIII w., nr rej. 2359/96 

           3)    Staniszcze Wielkie,- kościół p.w.Sw. Karola Boromeusza .nr rej (procedura 
w toku) 

     Ochrona  zabytków nieruchomych zgodnie z art.4  ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami polega w szczególności na podejmowaniu  przez organy administracji 
publicznej działań mających na celu:-„ zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych umoŜliwiających    trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie 
i utrzymanie;- zapobieganie zagroŜeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 
zabytków;- udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.” 

   Zakres ochrony uwzględniający powyŜsze cele  w  ustaleniach planów miejscowych 
wymaga  porozumienia i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

   Wszelka ingerencja  dotycząca zabytków ujętych w rejestrze zabytków – wymaga 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

3.7.3 Zabytki nieruchome  objęte ochroną  na podstawie  ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i  przewidziane do objęcia ochrona, planami 
miejscowymi 

  

3.7.3.1 Zabytki architektury i budownictwa ujęte w „Programie opieki nad 
zabytkami gminy Kolonowskie na lata 2011 - 2014 

Poz.                     Określenie obiektu  i adres     wiek  
1 2 3 

                                         MIASTO  KOLONOWSKIE 
1 Kościół  ewangelicki  ul Ks. Czerwionki - Cmentarna          XIX 
2 
3 
4 

Kapliczka, dzwonnica , 1 Maja 
Dom, ul. Ks. Czerwionki 10 
Dom, Ks. Czerwionki 12 

  poł.  XX 
  poł. XIX 

5 Dom, , Ks. Czerwionki  14 poł.  XIX 
6 Dom, Ks. Czerwionki 15 poł   XIX 
7 
8 

Dom, Ks. Czerwionki 17 
Dom,Ks. Czerwionki 39 

poł.   XX 
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9 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
   15        

Dom, Kościuszki 1a 
Szkoła, 1 Maja 5 
Dom, Haraszowskie 6 
Budynek gospodarczy, Haraszowskie 6 
Dom, Haraszowskie 17 
Dom, Haraszowskie 41 
Zabudowa mieszkaniowa, Fosowskie, Dworcowa 11 - 51 

    W gminnym programie opieki nad zabytkami przewiduje się włączenie w 
przyszłości do  gminnej ewidencji zabytków kościół p.w. Niepokalanego Serca 
Maryi z 1949 r. 

 
 
 

            
    
   16 
   17 
   18 
    

 
Dworzez PKP  Fosowskie 
WieŜa ciśnień,- Fosowskie 
Dom – Poczta, Fosowskie, Dworcowa 2 

 

 

   19 Dom, Kolejowa1        
20 

   21 
Dom, Opolska 31 
Dworzec PKP Kolonowskie                  

 
 

   22 
  23 

Dom „Lesniczówka”, Opolska 76 
Kanał Hutniczy na odcinku  Kolonowskie - Zawadzkie                

       
       

 24 Most kolejowy na rz. Mała Panew        
 
 

      . 
 

    
   25 

 
Cmentarz ewangelicko-augsburski,  Ks.Czerwionki 

       XIX 
       XIX 

26 
   27 

Cmentarz parafialny ul. Ks. Czerwionki 
Cmentarz parafialny, ul.Opolska 

       XIX 
        XIX 

                                wieś  STANISZCZE MAŁE   

   28 Kaplica, dzwonnica, Hauptstocka XIX  

29. Kapliczka, Hauptstocka 19 XIX  

  30. Szkoła,  ul. Szkolna 1 pocz.XX 

  31. Dom, Haupstocka 8 pocz. XX 

  32 
  33. 

Dom, Haupstocka 11 
Dom, ul. Ks. Gajdy 7 

pocz. XX 

Wieś STANISZCZE  WIELKIE  

  34. Kościół parafialny p.w. św. Karola Boromeusza, ul. Koscielna /przeniesiony do 
rejestru zabytków w 2011 r./ 

1883 r. 

  35 Plebania, ul. Koscielna 11 k. XIX 

  36. Kaplica cmentarna k. XIX 

  37. Szkoła, / dawna/  Kościelna 15 1900 r. 

  38. Gospoda, Kościelna 2 pocz. XX 

39. Dom, Kościelna 4 1912 r. 

  40. Dom z kuźnią , Siewna 2 XX 

  41. Dom, / obecnie klasztor/ Plac Targowy 2 pocz. XX 

   42. Dom, Plac Targowy 19 pocz. XX 
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  43 
  44 
  45 

Dom, Plac Targowy 20 
Dom ze stodoła, ul. Leśna 
Dworzec Kolejowy „Staniszcze Wielkie” 

pocz. XX 

wieś SPÓROK  

  46. Kaplica, dzwonnica B. Chrobrego pocz. XIX 

  47. 
  48 
49 
50 

Dom, B. Chrobrego 23 
Dom, B.Chrobrego / miedzy 42a – 44/ 
Dworzec z zabudowaniami towarzyszącymi,- Dworcowa 4 
Dom z zabudowaniami  gospod. , Guznera 4 
 
 
 

pocz. XX 

.   

Podstawowy zakres ochrony konserwatorskiej  zabytków ujętych w ewidencji gminnej 
wymaga zachowania:   -  bryły obiektu i dachu pod względem kształtu i materiału ; 
podziałów elewacji; stolarki okiennej i drzwiowej  - oraz wystroju architektonicznego. 

     Wszelkie działania projektowe, remontowe i inwestycyjne wymagają zgodności z 
aktualizowaną na bieŜąco  gminną ewidencją zabytków i  porozumień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

3.7.3.2 Stanowiska  archeologiczne 

     1   miasto Kolonowskie 

1)Stanowisko  Nr 1 - ludności kultury łuŜyckiej,ul. Ks. Czerwionki 55/41 

2) Stanowisko Nr 2 – punkt osadn.- na północ, koło krawędzi lasu 

3) Stanowisko Nr 3 – punkt osadniczy, Fosowskie, na zachód od kościoła 

4) Stanowisko Nr 4,- osada, neolit, między rz. Brzyniczką a drogą Haraszowskie 

5) Stanowisko Nr 5,-punkt osadniczy, lokalizacja wg mapy arch. MŚO 

6) Stanowisko Nr 6,-punkt osadniczy, epoka brązu,, na południe, przy szosie k. krzyŜa 

7) Stanowisko Nr 7- punkt osadniczy XI w. ,- brak lokalizacji 

8) Stanowisko Nr 8,- ślad osadniczy, kultura dołkowo-grzebykowa, neolit,-brak lokalizacji 

9) Stanowisko Nr 9 punkt osadniczy, epoka kamienia, okres halsztacki, lokalizacja w lesie 

    na prawym brzegu rzeki Mała Panew 

-----------------------------------------------------------------                           
2.Staniszcze Małe 

1) Stanowisko Nr 1- ślad osadniczy z epoki kamienia, lokalizacja wg mapy archiwalnej 
MŚO Opole 
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2) Stanowisko Nr 2,- ślad osadniczy, neolit,- lokalizacja wg mapy arch. MŚO 

3)Stanowisko Nr 3- obozowisko z epoki kamienia oraz punkt osadniczy z późnego 
średniowiecza, połoŜenie: działki nr 215,219,220,223 

4) Stanowisko Nr 4 –osada kultury przeworskiem, punkt osadniczy z późnego 
średniowiecza,- połoŜenie: działki nr 112,113,250,253 

5) Stanowisko Nr 5- obozowisko  paleolit-mezoolit, osada kultury Przeworskiem, osada 
wczesne średniowiecze, pradzieje 

6) Stanowisko Nr 6,- ślad osadniczy, neolit,- brak lokalizacji 

7) Stanowisko Nr 7,- slad osadniczy, neolit,- brak lokalizacji 

8) Stanowisko Nr 8,- punkt osadniczy, neolit, średni.,- brak lokalizacji 

9) Stanowisko Nr 9,- cmentarzysko / obok szkoły/,- brak lokalizacji 

10) Stanowisko Nr 10,- ślad osadniczy, neolit,- brak lokalizacji 

11) Stanowisko Nr 11,-  obozowisko, mezolit,lokal. dz. 465 

12) Stanowisko Nr 12,- punkt osadniczy,pradzieje, średni. Lokalizacja dz. 859 

13) Stanowisko Nr 13,- punkt osadniczy, neolit XI-XII w. lokalizacja rejon Małej Panwi, 

      na południe od Zielonego Miasteczka. 

-----------------------------------------------------------------              
3.  Staniszcze Wielkie 

1) Stanowisko Nr 1,- punkt osadniczy, kultura łuŜycka, średniowiecze, lokalizacja: 
wzgórze k. rz. Mała Panew 

2)  Stanowisko Nr 2,- ślad osadniczy, epoka kamienia, lokal. wg mapy MŚO 

3)  Stanowisko Nr 3,- slad osadniczy, lokalizacja wg mapy MŚO 

4)  Stanowisko Nr 4,-punkt osadniczy, pradzieje,- lokal. wg mapy arch.MŚO 

5)  Stanowisko Nr 5,- punkt osadniczy, na północ od rz. Mała Panew,lokal. wg mapy MŚO 

6)  Stanowisko Nr 6,- obozowisko, paleolit schyłkowy, lokal. działki  426,427,428,429,903 

Źródło: WUOZ-Karty ewidencji stanowisk archeologicznych- lipiec 2010 r. 

-  Zakres ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania  warunków korzystania z obszaru 
objętego ochroną w sposób nie zagraŜający wartości zabytku. 

 -  PołoŜenie i zasięg przestrzenny  stanowiska archeologicznego  wymaga zweryfikowania 
na etapie sporządzania planu miejscowego w porozumieniu  z  OpolskimWUOZ 
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 -  Wszelkie przedsięwzięcia ziemne  w obrębie stanowisk archeologicznych wymagają 
uzgadniania z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

- Naruszenie stanowiska archeologicznego wymaga wcześniejszego przebadania.                      
_   KaŜde znalezisko archeologiczne podlega zgłoszeniu do  OWUOZ .   

3.7.3.3 Strefy  ochrony konserwatorskiej 

    Wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące układy przestrzenne, które 
zachowały historyczne wartości rozplanowania i architektury – oraz koncentrujące zabytki 
nieruchome ujęte w rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji zabytków: 

----------------------------------------------------------------- 
1)miasto Kolonowskie 

-  część osiedla  Fosowskie,- rejon ulicy Dworcowej, Arki BoŜka i 
Piastowskiej 

                        - część dawnego osiedla przyzakładowego w rejonie ulic 
Kościuszki,Fabrycznej i Szkolnej  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2) wieś Staniszcze Wielkie: 

                         - rejon kościoła parafialnego, ulicy Kościelnej i  Placu Targowego-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) wieś Staniszcze Małe: 

                         - rejon ulicy Ks. Gajdy Hauptstocka i Myśliwca 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4)wieś Spórok  - rejon zabudowy ulicy Bolesława Chrobrego 

----------------------------------------------------------------- 

Zakres ochrony konserwatorskiej  w obrębie  ustalonych stref obejmuje: 

 historyczne rozplanowanie układów urbanistycznych 

 układ, proporcje i skala brył oraz podziały architektoniczne elewacji 

 cenne fragmenty wystroju i ich ekspozycja 

 układ, gabaryty i podziały zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 

 ukształtowanie i historyczny materiał pokryciowy dachu. 
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Podstawowym celem ochrony kaŜdego obiektu lub zespołu obiektów jest zachowanie 
zabytku wraz z jego historycznym otoczeniem poprzez dostępne sposoby konserwacji i 
restauracji i udostępnienie do odbioru społecznego lub indywidualnego. 

 Celem generalnym jest ład przestrzenny, w którym przestrzeń zabytkowa 
funkcjonuje w symbiozie z nowymi formami przestrzennymi. 

             Granice stref ochrony konserwatorskiej oznaczone na rysunku zmiany studium 
mają charakter orientacyjny. Granice obowiązujace winny być ustalane w planach 
miejscowych w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wytyczne do 
planów miejscowych w powyŜszym celu realizowane są poprzez określone parametry i 
wskaźniki zabudowy zapisane w pkt  3.4.3 

 

3.8. OBSZARY WYMAGAJ ĄCE PRZEKSZTAŁCE Ń I REHABILITACJI 

 

        Rehabilitacji w gminie Kolonowskie,- w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wymagają tereny i obiekty naleŜące do PKP, w tym 
przede wszystkim budynki stacyjne, place przed tymi budynkami , połoŜone w 
Kolonowskiem  i  Fosowskiem – oraz zespół zabudowy mieszkaniowej w Fosowskiem 
naleŜący do PKP, przewidziany do objęcia ochroną konserwatorską. 

        W gestii samorządu gminy jest  znalezienie drogi porozumienia z PKP w sprawie 
zakresu i terminów podjęcia działań rehabilitacyjnych, umoŜliwiających wprowadzenie 
odpowiednich ustaleń do planów miejscowych. 

 

3.9.  OBSZARY I KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI I REKREA CJI  

 

 Walory przyrodnicze i krajobrazowe predestynują  gminę Kolonowskie do  rozwoju 
funkcji turystyczno- wypoczynkowych,  uznanych w strategii rozwoju  za jeden z 
głównych czynników  aktywizacji społeczno – gospodarczej  gminy. 

            Potencjał przyrodniczy uzasadniający znaczenie funkcji turystyczno-rekreacyjnej 
dla rozwoju gminy obejmuje: 

*  duŜe kompleksy lasów o statusie parku krajobrazowego, nasycone unikalnymi często 
elementami i  formami przyrodniczymi podlegającymi ochronie, 

* śródleśne łąki , polany i oczka wodne,- tworzące krajobraz  czystej natury,- sprzyjający 
róŜnym formom relaksu i edukacji przyrodniczej, 

*  bogata siec rzeczna i jej  doliny z malowniczymi meandrami i zadrzewieniami, w tym 
rzeka Mała Panew  kwalifikująca się do  turystyki kajakowej. 

         Atrakcyjność turystyczną gminy wspomaga ponadto 
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  - połoŜenie gminy w kompleksie  Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 
Turawskie”, obejmującego 19 gmin i powierzchnię 118.367 ha, 

-   połoŜenie w bliskim sąsiedztwie zespołu jezior  turawskich, 

- połoŜenie w bezpośrednim sąsiedztwie unikalnego wykopaliska archeologicznego 
dinozaurów- „JURAPARK” 

-   zadbana zabudowa  obszarów wiejskich, 

-  zabytki architektury i techniki. 

         W  klasyfikacji ogólnokrajowej walorów rekreacyjno-wypoczynkowych gmina 
Kolonowskie ma znaczenie lokalne , z elementami regionalnymi. 

Uwzględniając podstawowe walory turystyczno-rekreacyjne gminy, - do potencjalnych 
wiodących form rozwojowych zaliczono: 

      - turystykę weekendową i świąteczną, 

      - turystykę sportowo - rekreacyjną  : rowerową, kajakarską, jeździecką , 

      - turystykę edukacyjną, 

      - wypoczynek pobytowy na zasadach agroturystyki i  budownictwa letniskowego . 

Wszystkie formy zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego – uwzględniać winny 
priorytet   ochrony  wymogów ekologicznych na obszarze gminy. 

Warunkiem rozwoju wymienionych funkcji turystycznych jest zapewnienie odpowiedniej 
bazy usługowej i odpowiednie zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku, w tym: 

      - ścieŜki rowerowe odpowiednio oznakowane, 

      - ścieŜki edukacyjne z punktami informacyjnymi, 

      - miejsca noclegowe stałe, 

      - miejsca namiotowe, 

      - przystanie kajakowe, 

      - stanowiska wędkarskie, 

      - parkingi i miejsca postojowe, 

      - śródleśne punkty wypoczynkowe, zadaszone z urządzeniami sanitarnymi., 

      - miejsca rekreacji i wypoczynku ( „Ptasi Stawek”, źródełko „Stoczek” i inne) 

* Efektywny i dynamiczny rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej wymaga  opracowania 
i uchwalenia gminnego programu rozwoju  turystyki i bazy turystycznej, który w miarę 
potrzeb byłby wprowadzany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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* Miejsca lokalizacji przystani kajakowych i innych urządzeń przywodnych – winny być 
ustalane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, na zasadach 
regulowanych przepisami szczególnymi. 

* Rozmieszczenie na terenach leśnych parkingów, miejsc postojowych,, punktów 
wypoczynkowych i informacyjnych  -  wymaga  uzgodnień z zarządcą lasów. 

* Propozycje lokalizacji zabudowy letniskowej  oznaczone na rysunku zmiany studium 
mają charakter orientacyjny, wymagający zweryfikowania  na etapie sporządzania planów 
miejscowyc* Do rozstrzygnięć perspektywicznych zalicza się w zmianie studium 
utworzenie zespołu wypoczynkowego z basenami balneologicznymi w Staniszczach 
Wielkich  w opariu o źródło wód solankowych  oraz ośrodka wypoczynkowego przy 
zbiorniku małej retencji „Rogolowiec”, który  według  analiz prowadzonych w 2003 r 
mógłby powstać na rzece Brzyniczka w południowo – wschodniej części gminy. 

Wobec braku  tych  zamierzeń w strategii rozwoju gminy oraz braku  jakichkolwiek 
działań  przybliŜających moŜliwość  podjęcia takich inwestycji,-  w zmianie studium 
ograniczono się do zasygnalizowania szans  wzbogacających atrakcyjność turystyczno 
wypoczynkową gminy 

 

     3.10. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

3.10.1. Kierunki rozwoju układu kolejowego 

 Sieć kolejowa w gminie nie jest przewidziana do  dalszego rozwoju 
przestrzennego.. Do adaptacji i modernizacji w zmianie studium przyjmuje się wszystkie  
linie istniejące, w tym takŜe czasowo nieeksploatowane /zawieszone/: 

         -  linia  kolejowa nr  61 relacji Kielce – Fosowskie 

         -  linia kolejowa nr 144  relacji Tarnowskie Góry – Opole 

         - linia kolejowa nr 175  relacji Strzelce Opolskie – Fosowskie – Kluczbork 

         - linia kolejowa nr 338 relacji Fosowskie – Dobrodzień 

           W zmianie studium  uwzględnia się waŜne znaczenie istniejącego węzła kolejowego  
i jego infrastruktury dla  rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Problemem z 
punktu widzenia  celów rozwoju gminy, w tym  poprawy wizerunku  estetycznego i 
ogólnie ładu przestrzennego -  jest bardzo zły, zaniedbany stan zabudowy naleŜącej do 
PKP.  Adaptowany układ węzła kolejowego  oznaczony został na rysunku  zmiany 
studium, jako trwały element struktury przestrzennej gminy. 

   3.10.2. Kierunki rozwoju układu drogowego 

         Gminę Kolonowskie  obsługuje droga wojewódzka nr 463 relacji Bierdzany – 
Ozimek – Zawadzkie, 6 dróg powiatowych i 55 dróg gminnych  

         Sieć drogowa gminy ma znaczenie lokalne i jest rozwinięta dostatecznie w zakresie 
powiązań  wewnętrznych i zewnętrznych. 
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         Istniejący układ dróg został w całości adaptowany w zmianie studium. Problemem do 
rozwiązania jest jakość  techniczno-uŜytkowa dróg , wymagająca modernizacji i 
dostosowania do pełnionych funkcji. 

         Przyjęty w zmianie studium zakres modernizacji przewiduje: 

    1.Drogi wojewódzkie 

         Droga wojewódzka nr 463- relacji Bierdzany – Ozimek – Zawadzkie: -- 
Kolonowskie   modernizacja do pełnych parametrów  klasy G. Szerokość w liniach 
rozgraniczających minimum 30 m,- szerokość jezdni 7,0m plus pobocza gruntowe 2 x 2,5 
m ,- na obszarach zabudowanych chodniki dwustronne 2 x 2 m . 

     Prowadzenie infrastruktury nie związanej z drogą – poza pasem drogowym. Ilość 
włączeń lokalnych do drogi ograniczona. Nowe włączenia niezbędne w związku z 
rozwojem przestrzennym wymagają budowy wewnętrznych dróg zbiorczych 

     Na odcinkach zabudowanych niezbędne odstępstwa  od wymienionych  parametrów – 
wymagają uzgodnień z zarządcą drogi na etapie sporządzania planu miejscowego. 

    2.)Drogi powiatowe  -  zakres modernizacji: 

      -  droga powiatowa nr1804- relacji Strzelce Opolskie – Kolonowskie  - klasa 
techniczna drogi Z, ewentualnie L; szerokość w liniach rozgraniczających drogi-minimum 
20,0 m ;  chodniki dwustronne na odcinkach zabudowanych 

-  droga powiatowa nr 1816,- relacji Kadłub – Spórok,-klasa techniczna drogi L; 
szerokość w liniach rozgraniczających drogi minimum 15,0m; chodniki dwustronne na 
odcinkach zabudowanych, 

-  droga powiatowa nr 1838- relacji Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe; klasa 
techniczna drogi L;  szerokość w liniach rozgraniczających drogi minimum 15,0m; 
chodniki dwustronne na odcinkach zabudowanych, 

-   droga powiatowa nr 1839 – relacji Spórok – Staniszcze Małe- klasa techniczna drogi 
L; szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15,0m; na odcinkach 
zabudowanych dwustronne chodniki. 

- droga powiatowa nr 1844- relacji Staniszcze Wielkie- Kolonowskie – klasa 
techniczna drogi Z ;szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20,0,m; na 
odcinkach zabudowanych dwustronne chodniki, 

-  droga powiatowa nr  1958 – relacji Myślina- Staniszcze Małe ;klasa techniczna drogi 
L; szerokość w liniach rozgraniczających drogi minimum 15,0m; na odcinkach 
zabudowanych dwustronne chodniki. 

3.Drogi gminne 

   Wszystkie drogi gminne ( 55 ) wymagają modernizacji nawierzchni i  budowy lub 
remontów chodników. ,Nowe drogi  wymagane stosownie do rozwoju przestrzennego 
spełniać winny  aktualnie obowiązujące parametry techniczne 
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4.Obsługa komunikacji 

    Urządzenia obsługi komunikacji w postaci  publicznych parkingów, stacji obsługi, 
stacji paliw  -  winny być wprowadzane do planów miejscowych  w oparciu o analizy 
potrzeb i uwarunkowań  środowiskowych i przestrzennych  wykonywanych na etapie 
sporządzania planu. 

 

3.11. KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECH NICZNEJ 

 

3.11.1. Zaopatrzenie w wodę  

W zmianie studium utrzymuje się dotychczasowy system zaopatrzenia w wodę poprzez 
dwa wodociągi grupowe: 

          -  miasto Kolonowskie i wsie  Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie zasilane z ujęcia 
zlokalizowanego  we wschodniej części miasta Kolonowskie 

          -  wieś Spórok  zasilana przez wodociąg grupowy Spórok – Kadłub z ujęcia 
połoŜonego poza obszarem gminy./ gmina Strzelce Opolskie/ 

          Ujęcie wody w Kolonowskiem / dwie studnie/   zapewniaja perpektywiczne 
potrzeby mieszkańców gminy, a w miarę potrzeb mogą być rozbudowane. 

          Wielkość i rozmieszczenie  nowych terenów wymagających zwodociągowania oraz 
dobry stan techniczny sieci magistralnej wybudowanej po 1990 roku – pozwalają  sądzić 
,Ŝe  skala potrzeb w zakresie nowych inwestycji będzie miała wymiar lokalny. 

           Zakłady przemysłowe, zlokalizowane w Kolonowskiem, w rejonie ulicy Kościuszki 
korzystać mogą z dodatkowego źródła, jakim jest ujęcie powierzchniowe na rzece Mała 
Panew,- na warunkach regulowanych przepisami odrębnymi. 

3.11.2. Odprowadzanie ścieków 

          Gmina Kolonowskie  wyposaŜona jest  w oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną 
ścieków  o przepustowości 600m3/dobę, wybudowaną w latach 2004-2005. 

           Bilans potrzeb, na którym oparto wielkość projektowanej oczyszczalni  zakładał 
perspektywiczną liczbę mieszkańców – 8.070 M. Drugi etap budowy  przewidziany w 
projekcie,- zakładał  osiągnięcie przepustowości 900m3/dobę. 

          Sieć kanalizacyjna, częściowo grawitacyjna,- częściowo ciśnieniowa, znajduje się w 
ostatniej fazie realizacji. Do skanalizowania  pozostała wieś Spórok 

           Miasto Kolonowskie oraz Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe odprowadzaja 
ścieki systemem grawitacyjnym,- wies Spórok wyposaŜona będzie  w sieć ciśnieniową 
opartą na 28 przepompowniach. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Mała 
Panew. 
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         W planie kanalizacji gminy przewiduje się pełne skanalizowanie  obszarów 
zabudowy z wyjątkiem  drobnych fragmentów zabudowy rozproszonej 

          Ścieki przemysłowe winny być podczyszczane na miejscu powstawania i 
odprowadzane do oczyszczalni na warunkach  określonych przez zarządcę gospodarki 
ściekowej.  

3.11.3. Energetyka  

Gmina Klownowskie zaopatrywana będzie w energię elektryczną z istniejących 
urządzeń rozbudowywanych stosownie do potrzeb. 

Adaptuje się wszystkie istniejące urzadzenia elektroenergetyczne, wtym: 

� dwutorową linię napowietrzną  110 kV relacji Zawadzkie – Ozimek, 

� linie napowietrzne i kablowe 15 kV 

� RS Kolonowskie 15 kV 

� Sieć energetyczną 0,4 kV 

Dla poprawy warunków napięciowych zgodnie  z planami dyspozytora – Grupa 
TAURON- ENERGIAPRO uwzględnia się w zmianie studium nowe inwestycje: 

� budowę stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami z siecią  15kV i 
0,4 kV w miejscowościach Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok 

� budowę stacji transformatorowej  110/15 kV w mieście Kolonowskie 

� budowę węzła sieciowego 15/0,4 kV – Sfosowskie „Lipowa” 

� przebudowę linii 15 kV – pierścień Kolonowskie, w tym wymianę 2 stacji 
transformatorowych- Kolonowskie „Prezydium” i Fosowskie „Stolarnia”, 
skablowanie linii napowietrznej 15 kV,budowę i przebudowę  linii 15 kV długości 
2,7 km i 0,9 km 

     Ewentualne dalsze potrzeby wynikające z przyrostu terenów zurbanizowanych 
winny być rozwiązywane w drodze i na zasadach obowiązujących przepisów. W 
ustaleniach przestrzennych  przyjętych w zmianie studium uwzględniono  wymóg 
zachowania wzdłuŜ  adaptowanej linii energetycznej 110 kV  odpowiedniego pasa / 
30,0m/ wolnego od zabudowy .Potrzeby terenowe związane z projektowanymi 
urządzeniami energetyki winny być rozwiązywane na etapie sporządzania planów 
miejscowych. 

     Uzupełniającym źródłem energii elektrycznej winny być energia słoneczna i 
elektrownie wodne realizowane odpowiednio do występujących w gminie 
predyspozycji i uwarunkowań ustalanych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Dopuszcza się pojedyncze maszty elektrowni wiatrowej, na terenach 
zabudowy rozproszonej, pod warunkiem nie powodowania kolizji sąsiedzkich. 
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     Energetyka wiatrowa w postaci farm wiatrowych - moŜe być dopuszczona  
wyłącznie w przypadku  przeprowadzenia pełnej procedury oddziaływania na 
środowisko potwierdzającej brak uciąŜliwości i zagroŜeń  dla podstawowych funkcji 
gminy. 

     3.11.4. Zaopatrzenie w gaz 

    Gmina nie wykorzystuje  dotąd  istniejących moŜliwości doprowadzenia gazu 
sieciowego i  brak takich zamierzeń w strategii rozwoju gminy.  

   Aktualnie sieć gazowa doprowadzona jest do miasta Kolonowskie  fragmentami,- 
głównie z inicjatywy zakładów przemysłowych i instytucji publicznych,  w rejonie 
ulicy Kościuszki, Leśnej, 1 Maja  i części wsi Staniszcze  Małe.. Pełna gazyfikacja jest 
otwarta i zaleŜy od  zainteresowania mieszkańców. 

   W zmianie studium zakłada się moŜliwość doprowadzenia gazu ziemnego, 
sieciowego do wszystkich jednostek osadniczych na zasadach i warunkach 
regulowanych przepisami szczególnymi. Potrzeby terenowe związane z gazyfikacją 
winny być rozwiązywane w planach miejscowych bez potrzeby zmiany studium.. 

3.11.5. Ciepłownictwo 

 utrzymuje się dotychczasowy system oparty na lokalnych źródłach ciepła 

 zaleca się stosowanie wysokosprawnych urządzeń i paliw ekologicznych o 
niskiej emisji 

 zaleca się  wykorzystanie energii elektrycznej i słonecznej.. 

3.11.6. Telekomunikacja 

 Kierunki rozwoju telekomunikacji, w tym komunikacji elektronicznej - 
uwzględniać winny wszystkie moŜliwości wynikające z postępu technicznego i 
cywilizacyjnego, - pod warunkiem nie powodowania zagroŜeń dla szeroko 
rozumianego środowiska 

 Zasadą realizowaną poprzez plany miejscowe winien być równy dostęp do 
wszystkich rodzajów telekomunikacji w mieście i na wsi. 

3.11.7. Gospodarka odpadami 

 Utrzymuje się dotychczasowy system oparty na wywoŜeniu odpadów na składowisko 
międzygminne zlokalizowane w Dylakach / gmina Ozimek/ 

 Gromadzenie odpadów i ich selekcja  odbywać się winno na zasadach obowiązujących 
w gminie. 

 Składowanie i utylizacja odpadów przemysłowych wina być oparta na przepisach 
odrębnych. W zmianie studium nie przewiduje się  lokalizacji  składowiska odpadów 
przemysłowych. 
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 Wszystkie istniejące wysypiska nielegalne „dzikie” – winny być zlikwidowane i 
zrekultywowane. 

 

3.12. OBSZARY WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓ ś KOPALIN  

      *    Na obszarze gminy Kolonowskie nie występują  obszary udokumentowanych złóŜ 
kopalin 

� Niewielki fragment udokumentowanego złoŜa iłów kajprowych „Krasiejów” w 
wyniku ustanowienia  stanowiska  dokumentacyjnego przyrody nieoŜywionej 
„TRIAS”- przeszedł do zasobów pozabilansowych, nieeksploatowanych. 

� W rejonie wsi Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie i osiedla Fosowskie występują 
pozostałości  po eksploatacji na skalę lokalną piasków i gliny. 

� W północno-zachodniej części osiedla Fosowskie, w rejonie  „Zielonego 
Miasteczka” w wyniku odwiertu badawczego stwierdzono występowanie wód 
solankowych o temperaturze ok. 25°C. Wykorzystanie zasobów  dla funkcji  
rekreacyjno-leczniczych wymaga dalszych badań i ekspertyz 

3.13. OBSZARY NARAśONE NA NIEBEZPIECZE ŃSTWO POWODZI 

 

Obszarami bezpośrednio naraŜonymi na niebezpieczeństwo powodzi są doliny rzek 
Mała Panew, Ptaszkówka ( Cienka ).Smolina, Myślina i częściowo Brzyniczka. 

Zasięg zalewów powodziowych z powodzi w 1997 r i 2010 r. przedstawiony na 
rysunku „uwarunkowania rozwoju i „kierunki zagospodarowania” – stanowił podstawę 
kształtowania obszarów rozwojowych w zmianie studium 

Obszary  zabudowane zalane i podtopione  w czasie obydwu powodzi  połoŜone są 
w mieście  w rejonie Fosowskie,- w Staniszczach Małych , w Staniszczach Wielkich i 
Spóroku 

Zabezpieczeniem planistycznym przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości jest 
bezwzględna eliminacja terenów projektowanej zabudowy na obszarach naraŜonych na 
zalewanie. Wskazane tereny  zagroŜone podwoziami traktowane  maja być , jako tereny 
wyłączone z zabudowy. 

Zabezpieczeniem technicznym , bezinwestycyjnym winny być działania 
konserwacyjne, polegajace na odpowiednim udroŜnieniu istniejących cieków naturalnych i 
sztucznych podlegających zamulaniu i zarastaniu. 

W sferze zabezpieczeń technicznych otwarta jest  koncepcja budowy zbiornika 
małej retencji na rzece Brzyniczka, pod nazwą „Rogolowiec”. W 2003 r. na zlecenie 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu opracowane zostało 
przez biuro „PROAOUA” „Studium moŜliwości budowę zbiornika „ Rogolowiec” Sprawa 
budowy została zawieszona na etapie uzgodnień z ALP Zawadzkie. 
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Powódź w 2010 r. winna być impulsem do  reaktywacji podjętych zamierzeń w 
związku z czym zbiornik małej retencji  „Rogolowiec” przyjęto do ustaleń zmiany 
studium. 

3.14. 
OBSZARY ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM i LOKALNYM 

 

3.14.1      Inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym – nie występują 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.14.2. Inwestycje zgłoszone z planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa: 

 - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 463 Ozimek – Kolonowskie – Zawadzkie do 
pełnych parametrów klasy Z 

- modernizacja linii kolejowych nr 61  Kielce-Fosowskie 

- modernizacja linii kolejowej nr 144  Tarnowskie Góry – Opole 

- modernizacja linii kolejowej nr  175  Strzelce Opolskie-Fosowskie - Kluczbork 

3.14.3 Inwestycje celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wynikające z 
ustaleń zmiany studium: 

- modernizacja dróg powiatowych do pełnych parametrów klasy Z i L 

- modernizacja dróg gminnych w zakresie nawierzchni i chodników 

- modernizacja i rozbudowa sieci  i urządzeń  15kV i o,4 kV 

- zakończenie budowy kanalizacji wszystkich miejscowości gminy 

- rozbudowa sieci wodociągowej, stosownie do zagospodarowywaniu nowych terenów, 

- modernizacja terenów przestrzeni publicznej w postaci  zieleńców i placów, 

- renowacja  cieków wodnych naturalnych i sztucznych , w zakresie naleŜącym do zadań 
powiatu i gminy. 

3.15. 
OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZ ĄDZIĆ 
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

1) Z przeprowadzonych w ramach zmiany studium analiz nie wynika obowiązek 
sporządzenia dla obszaru gminy miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w trybie określonym w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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2) Obszary wskazane w zmianie studium do objęcia planami wynikają z zamierzeń gminy 
i będą podejmowane w trybie i na zasadach art. 14 ust. 1 ustawy, który stwierdza, Ŝe w 
celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy 
– rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

3) W zmianie studium wskazuje się potrzebę sporządzenia planów miejscowych dla 
wszystkich jednostek osadniczych nie posiadających planów – w granicach 
wyznaczonych na rysunku studium obszarów  rozwojowych 

W ramach wyznaczonych obszarów mogą być podejmowane opracowania dla 
wybranych części, - stosownie do występującego zapotrzebowania. 

4) Potrzebę sporządzenia planów miejscowych sygnalizuje się ponadto w odniesieniu do 
terenów otwartych, poza obszarami urbanizacji, w przypadku realizacji zabudowy 
letniskowej  oraz innych przedsięwzięć wymagających zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze. 

5) Obowiązujące plany miejscowe winny być poddane weryfikacji w trybie art. 32 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w zakresie kolizji wyznaczonych do 
zabudowy terenów ze strefami zagroŜeń  powodziowych ( przypadek taki występuje w 
Staniszczach Małych i dotyczy terenów zabudowy letniskowej i jednorodzinnej) 

6) Jednostkowe, uzasadnione zmiany dotyczące przeznaczenia terenów rolnych na cele 
mieszkaniowo-usługowe ,połoŜonych w granicach obowiązujących planów 
miejscowych,  -  naleŜy traktować, jako zgodne  z ustaleniami studium. 

 

       

 

 

 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 

 

 


