
UCHWAŁA NR 93/X/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - 
Rekreacja"

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, zm. Dz.U.2019 poz. 60, 235, 730 i 1009) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz. 506), oraz w związku 
z uchwałą nr 47/VII/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Rekreacja",

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

oraz przyjmując do wiadomości:

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

b) brak uwag do planu,

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Konopiska w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 308/XXXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Rekreacja” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
2014 poz.220) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się, w granicach określonych na rysunku planu, teren 11KDD, z podstawowym 
przeznaczeniem na komunikację – drogę publiczną.

2. Teren określony w ust. 1  należy zagospodarować jako ulicę kl. D (dojazdowa), o szerokości 
całkowitej w liniach rozgraniczających 9,0-13,0 m, w postaci ciągu pieszo-jezdnego, z utwardzoną 
jezdnią szerokości co najmniej 4,5 m.”.

2. Rysunek planu - załącznik nr 1 do uchwały wymienionej w ust.1 - pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Zmiana wprowadzana niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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UZASADNIENIE

Zmiana wprowadzana na wniosek P.P. PressGlass, zainteresowanego wykonaniem objętego zmianą odcinka

ulicy. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, co następuje:

- ulica nie obsługuje, ani nie będzie w przyszłości obsługiwała zabudowy mieszkaniowej ani żadnej innej

na przylegających bezpośrednio terenach. Po stronie wschodniej przylega do pola golfowego (własność

wnioskodawcy) mającego dostęp z innej ulicy (Rolniczej), strona zachodnia to tereny pól i łąk, nieobjętych

planem miejscowym. Zabudowa tego terenu nie jest przewidziana w Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

- ruch na ulicy ograniczać się będzie do dojazdów pracowników do obiektów administracyjnych

wnioskodawcy (w zasadzie w dwóch szczytach dziennie - porannym i popołudniowym), incydentalnie do

innych przejazdów, a także do ruchu pieszego i rowerowego z północnej części wsi Kopalnia do centrum

Konopisk, omijającego w ten sposób ulice o dużym ruchu samochodowym.

- w ulicy nie przewiduje się uzbrojenia, dla którego - uwzględniając wzajemne wymagane odległości -

wymagany byłby pas terenu szerszy łącznie niż 4 - 5 m.

W tej sytuacji wystarczającym przekrojem ulicy będzie utwardzony ciąg pieszo-jezdny szerokości 4,5 m, z

nieutwardzonymi poboczami, dla którego wystarczy pas drogowy ograniczający się do działki nr 2445/3,

o szerokości 9-13m.
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