
UCHWAŁA NR 212/XXV/2020 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 

Na podstawie art. 14 ust. 1 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, ze zm.2)), w związku z uchwałą  Rady Gminy Konopiska Nr 154/XVII/2020 Rady 
Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska,  

stwierdzając brak sprzeczności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Konopiska 

oraz przyjmując do wiadomości: 

a) brak konieczności wynikających ze zmiany planu realizacji inwestycji w zakresie komunikacji 
i infrastruktury będących zadaniem własnym gminy, 

b) brak uwag do planu, 

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

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1.  

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 87 poz.2307, ze 
zm.3)), w rysunku planu - Części 11 - Wieś Leśniaki, zał. nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Tekst uchwały wymienionej w ust. 1 pozostaje bez zmian. 

§ 2.  

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 
procentową na podstawie której ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 
30%.. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

 
1) zmiany Dz.U.2020 poz.471, 782, 1086, 1378 
2) zmiana Dz.U.2020 poz. 1378 
3) zm. Dz.Urz.Woj.Śl.z r. 2005 nr 64 poz. 1662, z r. 2006 nr 103 poz. 2896 i 2897, z r. 2010 nr 136 poz. 2246, z r. 

2013 poz. 5330, z r. 2016 poz. 2035 oraz z roku 2019 poz.1586, 5643 i 6823 
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§ 4.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określona niniejszą uchwałą wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 

Id: 77DC94F1-6BD6-4F44-A40C-A2F57871DBE3. Podpisany Strona 2



ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO UCHWAŁY NR 212 / XXV / 2020

RADY  GMINY KONOPISKA 
Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 r.
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UZASADNIENIE

1. Zmiana na wniosek właścicieli gruntów. Po likwidacji zatoczki autobusowej utrzymywanie terenu
w granicach działek nr 16, 17, 21/1 i 21/2 jako terenu komunikacji nie ma uzasadnienia. Nie ma również
uzasadnienia utrzymywanie terenu w granicach działek nr 6/1, 6/2, 7/1 i 7/2 jako terenów użytków
zielonych w sytuacji całkowitej zabudowy terenów po przeciwnej stronie drogi i na działkach sąsiadujących.
W obu wypadkach tereny, których dotyczy zmiana są niezabudowanymi lukami pomiędzy terenami
mającymi w planie jednolite przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Takie też
przeznaczenie zostaje im przypisane, łącznie z ustaleniami obowiązującymi dla terenów, do których zostają
przyłaczane. W tej sytuacji nie ma potrzeby wprowadzania zmian do tekstu planu - zmieniony zostaje
jedynie rysunek planu.

2. Zmiana nie powoduje zobowiązania Gminy do realizacji urządzeń infrastruktury ani ciągów
komunikacyjnych będących zadaniem własnym gminy.

3. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na transportochłonność układu przestrzennego w skali
gminy.

4. 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.

5. W granicach terenu objętego planem nie występują obiekty zabytkowe ani tereny objęte z tego tytułu
ochroną.

6. Wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogi zostały
spełnione następująco:

1) zachowano równowagę między interesem prywatnym i publicznym oraz zasady ochrony własności –
dla realizacji planu nie będzie konieczności przejmowania własności prywatnej na cele publiczne;

2) nowe zainwestowanie nie będzie stwarzało uciążliwości dla istniejącej i planowanej zabudowy
mieszkaniowej przy spełnieniu wymogów zapisanych w planie;

3) zachowano wymogi w zakresie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania
przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, walorów architektonicznych i krajobrazowych –
poprzez kontynuację istniejącej zabudowy;

 4) przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak potencjalnych
negatywnych oddziaływań na środowisko i została uzgodniona przez właściwe organy (RDOŚ, PPIS).

7.Po stronie dochodów budżet może zanotować następujące wpływy:

1) z tytułu "renty urbanistycznej" - wysokość realnych wpływów trudna do ustalenia ze względu na
konsekwentne wstrzymywanie się właścicieli gruntów z ich sprzedażą przed upływem 5-letniego okresu
obowiązywania dokonywania wpłat z tego tytułu - teoretycznie maksymalna ok. 85 000 zł;

2) z tytułu podatku od nieruchomości, w skali rocznej, w zależności od powierzchni terenu rzeczywiście
wykorzystanego pod zabudowę i faktycznej intensywności zabudowy, po całkowitej zabudowie terenu
(dotyczy nowych terenów budowlanych wprowadzanych planem, w wypadku zabudowy budynkami
mieszkalnymi):

- do ok.2 100 zł z podatku od gruntów,

- do ok. 800 zł z podatku od budynków.

(Szacunek wg stawek podatków w roku 2020. Szczegóły zawarte są w “Prognozie skutków finansowych
uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska).
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