
UCHWAŁA NR 375/LII/2018
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 zm. poz. 1566, z 2018r. poz. 1496 i poz. 1544) i art. 18 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 
i poz. 1432), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Konopiska w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Konopiska przyjętego uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 69/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śląskiego poz. 2307, ze zm.), w granicach określonych na załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Konopiska.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY 
NR  375/LII/ 2018
RADY  GMINY KONOPISKA 
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 r.

GRANICA TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ
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UZASADNIENIE

Zmiana dotycząca terenu oznaczonego symbolem 7UH+UR wprowadzana z inicjatywy własnej Gminy ma

na celu dostosowanie zapisu planu do faktycznego stanu zagospodarowania terenu oraz umożliwienie

zagospodarowania terenu byłej agronomówki na dom pobytu dziennego seniora. Wg zapisu obowiązującego

cały teren przeznaczony jest na usługi handlowe i rzemiosło produkcyjne. W rzeczywistości część terenu

zajęta jest przez zakład de facto przemysłowy, część przez bank, część przez pawilon handlowy - i tylko w

tym fragmencie stan rzeczywisty jest zgodny z planem. Ustalenia nie pozwalają też na zakładaną adaptację

b. agronomówki - dom seniora nie byłby ani obiektem handlowym, ani rzemiosła produkcyjnego.

Zmiana pozwoli również na sprecyzowanie granic pasa drogowego ul. Brzozowej, obecnie zapisanego

niejednoznacznie.

Zmiana dotycząca terenu 6UK (kościół i plebania) wprowadzana jest na wniosek Proboszcza Parafii

Konopiska w celu wprowadzenia zapisu umożliwiającego zabudowę w granicy działki. Brak takiego zapisu

w obowiązującym planie utrudnia realizację nowych obiektów, w tym kaplicy przedpogrzebowej.

Zmiany są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Konopiska, w którym cały teren 7UH+UR objęty postulowaną zmianą przeznaczony jest pod

zabudowę mieszkaniowo-usługową a teren 6UK położony jest w granicach obszaru określonego jako teren

zabudowy mieszkaniowej z usługami - centrum wsi.. Ponadto studium w Rozdziale 4 ust.1, dotyczącym

planów miejscowych stanowi m.in.: Tereny, które w chwili uchwalania studium użytkowane są odmiennie

niż ono przewiduje - mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, łącznie z potwierdzeniem tego faktu

w planie miejscowym, o ile użytkowanie to nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości przeznaczenia

przewidzianego w studium.

Zmiana nie nakłada na Gminę zobowiązań z tytułu realizacji infrastruktury technicznej ani komunikacyjnej

będącej zadaniem własnym gminy.

Zmiana nie spowoduje ubytku ani przyrostu wpływów podatkowych do budżetu Gminy.
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