
UCHWAŁA NR 200/XXIII/2020 
RADY GMINY KONOPISKA 
z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Aleksandria Pierwsza - Tereny Działalności Gospodarczej" 

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), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Konopiska w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria 
Pierwsza - Tereny Działalności Gospodarczej", 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) zm. poz. 471 i 1086 

Id: B69C4242-6DA8-4C9D-A738-E61B362EE730. Podpisany Strona 1



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
NR 200 / XXIII / 2020

RADY GMINY KONOPISKA
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
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UZASADNIENIE

Plan opracowany na wniosek przedsiębiorstwa KOSTBET, postulującego objęcie opracowaniem
terenów pomiędzy działką nr 19 a ul. Gościnną, z przeznaczeniem na poszerzenie terenów składowych
i w porozumieniu z Zakładami Mięsnymi ALEKSANDRIA, dla terenu pomiędzy istn. zakładem
a ul. Gościnną - z przeznaczeniem na poszerzenie terenu dla lokalizacji paneli fotowoltaicznych.

Dla ujednolicenia zapisu opracowaniem obejmuje się cały teren zajmowany przez te przedsiębiorstwa
objęty obecnie - w całości lub w części - miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonymi przez Radę Gminy Konopiska w różnych okresach, a mianowicie:

- "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska" (uchwała nr 69/IX/03),

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria I - Tereny Przemysłowe"
(uchwała nr 232/XXIX/2013, ze zm.),

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria I - Tereny Przemysłowe II"
(uchwała nr101/XVI/2015),

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kanał Sanitarny Aleksandria -Konopiska”
(uchwała nr 327/XLV/2018).

oraz wydanymi w latach 2013-2018 decyzjami o warunkach zabudowy dla terenów składowych
przedsiębiorstwa KOSTBET i dla zespołu paneli fotowoltaicznych przedsiębiorstwa ALEKSANDRIA.

Ponadto opracowaniem obejmuje się:

1) przylegający do określonego wyżej obszaru teren zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej po obu
stronach ślepej odnogi ul. Gościnnej objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Konopiska - w celu uregulowania zapisu przebiegu tej ulicy. Obecnie rzeczywiste położenie drogi
- całkowicie urządzonej - nie pokrywa się z pasem drogowym zapisanym w wymienionym -
obowiązującym planie.

2) przylegający do określonego wyżej obszaru teren po stronie północno-wschodniej, obejmujący
kompleks stawów i teren zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa mieszkaniowa objęta jest częściowo
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, pozostała jej część -
nieobjęta planem - zlokalizowana jest na terenie lasów. W obecnym stanie prawnym niemożliwa byłaby
jakakolwiek jej przebudowa czy rozbudowa bez objęcia ustaleniami planu.

Wyprzedzająco przeprowadzana adekwatna zmiana Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska uzgodniona została ze wszystkimi zobowiązanymi
organami.

Opracowanie planu nie nakłada na Gminę nowych zobowiązań w zakresie realizacji dróg
i infrastruktury technicznej. W związku z wprowadzeniem nowych - w stosunku do wymienionych
obowiązujących planów - terenów inwestycyjnych nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejących ani
realizacji nowych dróg publicznych. Nowo projektowane tereny, ze względu na ich przewidywany
charakter, nie wymagają również obsługi kanalizacją sanitarną.
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