
UCHWAŁA NR 37/VI/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz 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, poz. 1432 i poz. 2500), po rozpatrzeniu wniosku Wójta 
Gminy Konopiska,

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

oraz przyjmując do wiadomości:

a) brak uwag do planu,

b) brak wymogu realizacji wynikających z planu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy,

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska przyjętym uchwałą 
Nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 23 poz.2307, 
z r. 2005 nr 64 poz. 1662, i nr 110 poz. 2878, z r. 2006 nr 103 poz. 2896, z r. 2010 nr 136 poz. 2246, z r. 
2013 poz. 5330, z r. 2016 poz. 2015 i 3317) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10, w części 1., obejmującej wieś Konopiska, w części dotyczącej ustaleń szczegółowych:

a) w ust. 6 po pkt. 2 dodaje się pkt. 3, w brzmieniu:

"3. W granicach terenu dopuszcza się lokalizowanie budynków w granicy lub w odległości 1,5 m 
od granicy działki."

b) po ust. 20 dodaje się ust. 21 i 22, w brzmieniu:

"21. AUC - Obszar koncentracji usług:

a) dopuszczalna przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów oraz wymiana kubatury, pod warunkiem 
nie zwiększania stopnia uciążliwości,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej (droga 
wojewódzka nr 907), zgodnie z rysunkiem planu,

c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy 40 %,

d) intensywność zabudowy w przedziale 0,1 - 1,0,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 35 %,

f) dopuszczalna wysokość budynków - 10,0 m,

g) dopuszczalna wysokość innych obiektów - 15,0 m,

h) dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w granicach 15-45°, dopuszcza się 
dachy jednospadowe i płaskie,

i) dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej w bocznej i tylnej granicy działki, za budynkiem 
o funkcji podstawowej,

j) minimalna liczba miejsc postojowych - 10 na obiekt, w tym nie mniej niż 2 miejsca dla pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

22. AUC - Obszar koncentracji usług:

a) dopuszczalna przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów oraz wymiana kubatury, pod warunkiem 
nie zwiększania stopnia uciążliwości,
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b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej (droga 
wojewódzka nr 907) oraz 5,0 m od linii rozgraniczającej z ul. Brzozową, zgodnie z rysunkiem planu,

c) dopuszczalna powierzchnia zabudowy 35 %,

d) intensywność zabudowy w przedziale 0,25 - 0,7,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10 %,

f) dopuszczalna wysokość budynków - 9,0 m,

g) dopuszczalna wysokość innych obiektów - 15,0 m,

h) dachy płaskie; w wypadku nadbudowy lub wymiany kubatury dopuszcza się dachy dwuspadowe 
i wielospadowe o nachyleniu głównych połaci w granicach 15-45°

i) minimalna liczba miejsc postojowych - 10 na obiekt, w tym nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) na każde rozpoczęte 15 miejsc."

2) w załączniku graficznym do uchwały Nr 69/IX/03 "Konopiska - załącznik nr 7" wprowadza się zmiany 
określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią zmiany planu jest załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - Rysunek planu, w skali 
1 : 1 000.

§ 3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określona niniejszą uchwałą wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 37 / VI / 2019

RADY  GMINY KONOPISKA 
Z DNIA 19 LUTEGO 2019 R.

GRANICA TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ

LINIE ROZGRANICZAJĄCE  

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE TERENU:

TERENY PARKINGÓW

TERENY KONCENTRACJI USŁUG

TEREN USŁUG HANDLU

TEREN RZEMIOSŁA PRODUKCYJNEGO

Z M I A N A  M I E J S C O W E G O  P L A N U  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KONOPISKA                                     .

RYSUNEK PLANU                SKALA 1 : 1 000
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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 - i tylko w tym fragmencie stan rzeczywisty jest zgodny

z planem - część przez bank, część przez pawilon niegdyś handlowy. Ustalenia nie pozwalają też na

zakładaną adaptację byłej agronomówki - dom seniora nie byłby ani obiektem handlowym, ani rzemiosła

produkcyjnego.

Zmiana doprecyzowała również północną granicę pasa drogowego ul. Brzozowej, dotychczas zapisaną

niejednoznacznie.

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

Konopiska w celu wprowadzenia zapisu umożliwiającego zabudowę w granicy działki lub w odległości 1,5

m od granicy. 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 w granicach centrum usługowego gminy

a teren 6UK położony jest w granicach obszaru określonego jako teren zabudowy mieszkaniowej

z usługami - również w granicach centrum usługowego gminy. 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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