
UCHWAŁA NR 323/XXXIX/2022 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 320/XXXVIII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Aleksandria Druga 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. 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 
(tj. Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.2)),  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Konopiska w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. We wstępie uchwały nr 320/XXXVIII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aleksandria 
Druga skreśla się zapis „i art. 27". 

§ 2. Załącznik do niniejszej uchwały, zastępuje dotychczasowy załącznik do uchwały 
nr 320/XXXVIII/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 4. 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.2021 poz. 784, 922 i 1873 
2) Zmiana - Dz.U.2021 poz. 1834 
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UZASADNIENIE 

 

Opracowanie planu z inicjatywy własnej Gminy. 

Na terenie miejscowości Aleksandria Druga obowiązuje obecnie dziesięć różnych planów miejscowych, 

uchwalanych w różnych okresach (od 2003 do 2019 r.) i niespójnych ze sobą . 

Ponadto wydanych zostało kilkanaście decyzji o warunkach zabudowy - w części niezgodnych ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W ostatnim czasie wystąpiło nasilenie 

składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Opracowanie planu uporządkuje sytuację w tym zakresie. 

Opracowanie planu nie spowoduje znaczących zobowiązań gminy do realizacji zadań w zakresie 

komunikacji i uzbrojenia terenu będących jej zadaniem własnym. 
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