
UCHWAŁA NR 189/XXII/2020 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Konopiska - Nowe Centrum-Pająk" 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2020  poz. 293, ze zm.1)) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713), 

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 
"Konopiska - Nowe Centrum-Pająk", 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 

 
1) zmiany Dz.U.2020 poz. 471. 782, 1086. 

Id: B52A4A3B-24FA-4F5C-948D-F8EA283449D6. Podpisany Strona 1



ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
DO UCHWAŁY 

NR 189/XXII/2020
RADY GMINY KONOPISKA
Z DNIA 21 SIERPNIA 2020 r.

2667/1

1752/3

1751/3
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Uzasadnienie

Zmiana z inicjatywy Gminy.

Zamierzonym przedmiotem zmiany jest:

1. Przeniesienie na działkę nr 1752/3 dróg gminnych - ulic oznaczonych w planie symbolami 78KDD,
79KDD i 80KDD oraz wprowadzenie związanych z tym korekt przylegających terenów, w tym rezygnacji
z terenów zielonych oznaczonych symbolem 67ZP i 70ZP zlokalizowanych w planie na działce nr 1752/3.
Zmiana planu związana będzie z wymianą gruntów między Gminą a obecną właścicielką działki nr 1752/3.
Dzięki zamianie możliwe będzie skomunikowanie tej ulicy z końcówkami innych dróg gminnych bez
konieczności wykupu bądź wywłaszczania terenów w granicach działki nr 1751/3, natomiast właścicielce
tej działki zamiana ułatwi zagospodarowania należących do niej terenów, dotychczas przedzielonych
w planie wymienioną ulicą.

2. Zmiana statusu niektórych dróg publicznych na wewnętrzne w granicach działkinr 2667/1 oraz korekta
układu komunikacyjnego umożliwiająca wytyczenie dróg przez właścicieli tej działki bez ingerencji
w działki innych właścicieli

3. Zmiana zasad gospodarki ściekowej w granicach terenu objętego zmianą w związku z przeciążeniem
istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konopiska.
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