
Uchwała NR 274/XXXIX/2017
Rady Gminy Konopiska

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska -
 ul. Przemysłowa I"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073), 
w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 215/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,

po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska

oraz przyjmując do wiadomości

a) brak zobowiązań w przedmiocie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy wynikających z uchwalenia planu

b) brak uwag do planu

Rada Gminy Konopiska uchwala
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego “Konopiska-ul. Przemysłowa I”, 

zwanym dalej planem

§ 1. 1. W uchwale nr 290/XXXV/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 września 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Przemysłowa I" (Dz.Urz.Woj.Śl. z roku 
2013. poz. 6993) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) przepisy, przepisy odrębne – akty prawne inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym a także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, w szczególności: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z roku 2017, poz.1332, ze zmianami),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z roku 2016, poz.2147, ze 
zmianami),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z roku 2016 poz.1440, ze zmianami),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z roku 2017, poz. 1121, ze zmianami),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z roku 2017, poz.519, ze 
zmianami),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z roku 2016, poz.2134, ze zmianami),

- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z roku 
2016, poz.1537, ze zmianami),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z roku 2016, poz. 1987, ze zmianami),

- akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego, w szczególności rozporządzenie nr 55/08 Wojewody 
Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego “Lasy nad Górną Liswartą” 
(Dz. Urz. woj. śląskiego nr 163, poz.3071;“;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. W uchwale nie rozstrzyga się w sprawie obszarów: górniczych, obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, oraz w sprawach dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ze względu na niewystępowanie 
w granicach planu.“,
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b) po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu:

“5. Nie ustala się zasad tymczasowego zagospodarowania terenu. “;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

“§ 6. W granicach terenów objętych planem, w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody 
ustala się, co następuje:

1) zakazuje się:

a) wprowadzania znaczących zmian ukształtowania terenu: zakaz nie dotyczy równomiernego podniesienia 
poziomu terenu w granicach działki budowlanej,

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

c) wprowadzania ścieków do ziemi i wód,

d) prowadzenia działalności, w wyniku której powstają uciążliwe zapachowo gazy, w szczególności 
siarkowodór i pary amoniaku,

e) prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt.2, działalności związanej z gromadzeniem, składowaniem, segregacją 
i przeróbką odpadów, w tym padliny, odchodów zwierzęcych, obornika, osadów ściekowych 
z oczyszczalni i im podobnych oraz półproduktów z udziałem w/w.  frakcji odpadów;

2) dopuszcza się prowadzenie działalności polegającej na skupie i przerobie, z użyciem technologii 
wykluczających zanieczyszczanie środowiska, wyselekcjonowanych frakcji odpadów, w tym ich 
magazynowanie w niezbędnym zakresie, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, 
poprodukcyjnych organicznych odpadów przemysłu spożywczego, padliny, odchodów zwierzęcych, 
obornika, osadów ściekowych z oczyszczalni i im podobnych;

3) ustala się wymóg stosowania technologii zapewniających ograniczenie uciążliwości do poziomów 
dopuszczalnych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska;

4) równomierny poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych 
wartości określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.“;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

“§ 10. 1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-2PU z podstawowym 
przeznaczeniem dla działalności gospodarczej w zakresie przemysłu i usług, z możliwością lokalizacji: 

- obiektów uciążliwych, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 1 lit. d i e oraz pkt. 2,

- urządzeń do produkcji energii o mocy powyżej 100 kW z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, 
z zastrzeżeniem ust.2 i ust 4 pkt. 3.

2. W granicach terenu 1PU wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, obszar możliwej lokalizacji 
elektrowni wiatrowych, pod warunkiem zachowania odległości od zabudowy mieszkaniowej określonej przez 
przepisy odrębne.

3. Wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej terenu zgodnie 
z ustaleniami § 6-8.

4. W granicach terenów określonych w ust.1 obowiązują następujące ogólne zasady lokalizacji 
i kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczającej z terenem drogi powiatowej (ul. Przemysłowej) i gminnej (ul. Rolnicza) – 10,0 
m,

b) od granicy dróg wewnętrznych obsługujących więcej niż jedną działkę – 6,0 m

2) dopuszczalna wysokość budynków, z zastrzeżeniem pkt. 6 – 12 m,

3) dopuszczalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowych - zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych 
odnośnie do odległości od zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych 
w przepisach z zakresu bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

4) dopuszczalna całkowita wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 50 m,
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5) dopuszcza się dachy jedno-, dwu- i wielospadowe o spadku poszczególnych połaci do 60°, a także dachy 
płaskie i projektowane indywidualnie,

6) ograniczenie zapisane w pkt. 2 nie dotyczy części budynku o rzucie nie przekraczającym 10% jego 
całkowitej powierzchni i nie wyższych niż 18,0 m, niezbędnych ze względów konstrukcyjnych lub 
technologicznych,

7) w granicach działki budowlanej obowiązuje:

a) maksymalny udział powierzchni zabudowanej - 60%,

b) intensywność zabudowy – od 0,1 do 1,2:

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 15%,

8) pozostałe zasady sytuowania budynków i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego.”;

5) skreśla się § 15.

2. Rysunek planu pozostaje bez zmian.

§ 2. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30%.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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UZASADNIENIE

Zmiana wywołana jest przez potencjalnego inwestora zamierzającego prowadzić na tym terenie przerób
wstępnie wysegregowanych i oczyszczonych odpadów metali kolorowych. Dotychczasowy zapis planu, jak
w większości planów na terenie gminy Konopiska zabraniał prowadzenia w jego granicach wszelkiej
działalności związanej z gromadzeniem, segregacją i przeróbką odpadów. Znając zamierzenia dotyczące
przedmiotowego terenu można było wprowadzić ściśle określone odstępstwo od ogólnego zakazu – tj.
zezwolenie na przerób zebranych i posegregowanych poza zakładem określonych frakcji odpadów.
Niezależnie od ustaleń planu przed podjęciem działalności wymagane będzie przeprowadzenie procedur
przewidzianych przepisami z zakresu ochrony środowiska, od których wyniku uzależniona będzie
ostatecznie możliwość podjęcia działalności oraz ograniczenia związane z ochroną środowiska.

W trakcie zmiany planu zostały również skorygowane, w nawiązaniu do aktualnego stanu prawnego,
ustalenia dotyczące możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Zmiany nie mają wpływu na transportochłonność układu przestrzennego.

Gmina nie posiada analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy; zgodność z wynikami tej analizy
nie może być w tej sytuacji oceniona.

Uchwalenie zmiany planu nie nakłada na gminę zobowiązań z tytułu realizacji urządzeń infrastruktury
technicznej i dróg w rozumieniu art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Realizacja planu nie będzie miała znaczących skutków dla budżetu gminy tak po stronie wydatków
z tytułu realizacji infrastruktury jak i przychodów z renty urbanistycznej i podatku od nieruchomości;
uzasadnienie podaje sporządzona do projektu planu prognoza skutków finansowych.

Ewentualny przyrost dochodów budżetu z tytułu innych podatków nie podlega wyliczeniu na etapie
opracowania planu miejscowego.
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