
UCHWAŁA NR 284/XXXIV/2021 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II" 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741, ze zm.1)) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021, poz. 1372), w związku z uchwałą  Rady Gminy Konopiska 
Nr 201/XXIII/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II",  

stwierdzając, że ustalenia uchwały nie naruszają  ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 

oraz przyjmując do wiadomości 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 uchwale Nr 188/XXI/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Wschód II" (Dz.Urz.Woj.Śl. poz.5668) : 

1) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. 1. Wyznacza się, w granicach określonych na rysunku planu, teren 36KDP, z podstawowym 
przeznaczeniem na komunikację – ogólnodostępną drogę pieszo-rowerową, z możliwością przejazdu. 

2. Teren określony w ust. 1 należy zagospodarować jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości całkowitej 
w liniach rozgraniczających 4,0-6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.”;; 

2) skreśla się § 25. 

2. W rysunku planu - załączniku nr 1 do uchwały wymienionej w ust. 1 wprowadza się zmiany zgodnie 
z zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

a) Załącznik nr 1 - Rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000, 

b) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
komunikacji, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania 

c) Załącznik nr 3 - Dane przestrzenne planu. 

§ 3. 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%.. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

 
1) zmiany dz.U.2021 poz.784 i 922 
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§ 5. 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 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 284/XXXIV/2021 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 28 września 2021 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU KOMUNIKACJI, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska - Wschód II” 
nakłada na Gminę zadanie z zakresu komunikacji będące zadaniem własnym Gminy: 

- Realizacja odcinka ul. Bukowej długości ok. 500 m, w miejsce dotychczas przewidywanej drogi ruchu 
pieszego i rowerowego, poprzedzona wykupem terenu od Nadleśnictwa Herby i wniesieniem opłat z tytułu 
wyłączenia terenu z użytkowania leśnego. 

Koszt wykupu terenu i opłat (w cenach 2020 r.) – 62 tys. zł jednorazowo i 55 tys. zł łącznie w ciągu 
10 lat w opłatach rocznych. 

Koszt realizacji zależny od przyjętego zakresu uzbrojenia i zagospodarowania ulicy oraz cen w okresie 
realizacji 

Finansowanie zadania: 

- z budżetu gminy, 

- z celowych funduszy zewnętrznych krajowych i unijnych, 

- z kredytu bankowego.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 284/XXXIV/2021 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 28 września 2021 r. 

Zalacznik3.xml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę
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UZASADNIENIE 

1. Zmiana stanowi dokończenie procesu zmiany mpzp "Konopiska - Wschód", uchwalonej ostatecznie 
jako Mpzp "Konopiska - Wschód II". Plan "Konopiska - Wschód II" w postaci, utrzymującej zachodni 
odcinek ul. Bukowej jako ciąg pieszo-rowerowy uchwalony został ze względu na brak - w momencie 
podejmowania uchwały - zgody na nieleśne przeznaczenie gruntów leśnych Skarbu Państwa 
przewidzianych na poszerzenie tego fragmentu ulicy do parametrów drogi publicznej. Po otrzymaniu 
takiej zgody (Decyzja Ministra Środowiska z dnia 22września 2020 r. Nr DL-
NL..4130.64.2020.KB(NG)1213288.3747052.3037900) możliwe stało się dokończenie procedury. 

2. Uchwalenie zmiany będzie skutkowało kosztami dla budżetu gminy - związanymi z koniecznością 
wykupu terenu, wniesienia opłat związanych z wyłączeniem z użytkowania terenów leśnych i realizacją 
ulicy. W chwili obecnej możliwe są do oszacowania jedynie koszty związane z nabyciem gruntów i 
opłatami z tytułu wyłączenia. Zgodnie z wyliczeniami zawartymi we wniosku w sprawie zgody na 
nieleśne przeznaczenie gruntów leśnych koszt ten wyniesie (w cenach roku 2020) jednorazowo 
ok. 62 000 zł oraz kolejne 55 000 zł. (łącznie w ciągu 10 lat) w opłatach rocznych. 

3. Przystępując do opracowania projektu zmiany planu uzyskano zgodę PPIS i RDOŚ na odstąpienie od 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

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

5. 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. 

6. 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 nie 
dotyczą przeprowadzanych zmian. 

7. Wyjaśnienie ws. ujęcia w uchwale terenu 36KDP - znajdującego się poza granicami obszaru objętego 
zmianą planu: 

w Mpzp „Konopiska-Wschód II" teren 36 KDP - dojazd z ul. Źródlanej do działki nr 1957 miał 
wspólne ustalenia z terenem 37KDP - częścią ul. Bukowej na odcinku pozostawionym w planie jako 
droga ruchu pieszego (Ze względu wspomniany na brak - w momencie podejmowania uchwały - zgody 
na nieleśne przeznaczenie gruntów leśnych Skarbu Państwa przewidzianych na poszerzenie tego 
fragmentu ulicy do parametrów drogi publicznej). Z chwilą uzyskania zgody i rozciągnięciem na całą ul. 
Bukową ustaleń terenu 30KDD teren 37KDP przestał istnieć i zapis dla niego stał się zbędny. Zgodnie z 
zasadami legislacji zmiana aktu prawnego powinna podawać jednolite brzmienie zmienionej jednostki 
legislacyjnej - w tym wypadku § 24, który po zmianie dotyczy jednak wyłącznie terenu 36KDP. Nowe 
brzmienie § 24 nie jest więc nowym ustaleniem wprowadzanym dla terenu nieobjętego zmianą, a de 
facto jedynie skreśleniem ustalenia dla terenu 37KDP znajdującego się w granicach obszaru objętego 
zmianą. 
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