
Projekt 
 
z dnia  5 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 
z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do 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. 2022 poz. 503) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 i 583), 

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 
"Konopiska - Wschód II", przyjętego uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 188/XXI/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śląskiego 2020 poz. 5668, ze zm.1) ), wgranicach 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. 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........................2022 r.
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UZASADNIENIE 

Zmiana na wniosek właścicieli gruntów położonych na obszarze objętym planem. Wniosek dotyczy 

wyeliminowania z planu możliwości zabudowy szeregowej i atrialnej oraz doprecyzowania zapisów 

dotyczących minimalnych powierzchni działek budowlanych - z intencją zapobiegania nadmiernemu 

zagęszczaniu zabudowy. 

Zmiana nie nakłada na gminę zobowiązań z tytułu realizacji dodatkowych dróg i uzbrojenia będących 

zadaniem własnym gminy w porównaniu z planem obowiązującym. 

Zmiana będzie neutralna dla budżetu Gminy. 
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