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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 
z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego Gminy 
Konopiska 

Na podstawie  art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.2)),  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.3)), w miejscowości Konopiska, 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 

 
  

 
1) zmiany Dz.U.2020 poz.471, 782, 1086, 1378, Dz.U.2021 poz.11 
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, z roku 2019 poz.1586, 5643 i 6823 oraz z roku 2021 poz. 1903 
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ZAŁĄCZNIK 
DO UCHWAŁY NR.......

RADY GMINY KONOPISKA
Z DNIA ..........2021 r.

GRANICA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
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Uzasadnienie

Zmiana wprowadzana na wniosek Parafii rzymskokatolickiej w Konopiskach.

Proponowane rozwiązanie nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Konopiska.

Zmiana ma na celu poszerzenie cmentarza parafialnego na tereny pomiędzy cmentarzem istniejącym
a kościołem parafialnym i pozwoli na zachowanie jednolitości terenu cmentarnego, w odróżnieniu do
dotychczasowego rozwiązania przewidującego utworzenie nowego cmentarza po wschodniej stronie ul.
Księdza Kapelana SławomiraKaczmarka.

Proponowane rozwiązanie połączy bezpośrednio cmentarz z kościołem i wyeliminuje konieczność
prowadzenia konduktów żałobnych po ul. Częstochowskiej (drodze wojewódzkiej) i ul.Księdza Kapelana
Sławomira Kaczmarka.

Dla realizacji planu, w zależności od przyjętego ostatecznie rozwiązania może być konieczne
przeprowadzenie wymiany gruntów pomiędzy Gminą Konopiska i Parafią.

W wyniku wprowadzonych zmian nie powstaną nowe zobowiązania Gminy w zakresie realizacji
elementów komunikacji i uzbrojenia terenu stanowiących zadanie własne gminy.

Proponowane rozwiązanie będzie neutralne dla budżetu Gminy.
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