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UCHWAŁA NR XLI/277/2018
RADY GMINY KONIUSZA
z dnia 14 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków
Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska,
Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe,
Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów,
Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona
Na podstawie art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), po stwierdzeniu braku naruszenia przez projekt planu
zagospodarowania przestrzennego ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Koniusza, Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza (Dz. Urz. Woj.
Małop. 2004.357.3878 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) do § 3 ust. 1 wprowadza się pkt. 7a o brzmieniu:
„7a) US1 – Tereny sportu,”;
2) w § 22 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Ustala się obowiązek zapewnienia przez użytkowników terenów MN, MU, MP, UU, UT, US1,
UP miejsc postojowych w granicach działki.”;
3) do § 23 ust. 1 wprowadza się pkt. 7a o brzmieniu:
„7a) US1 – Tereny sportu - W granicach terenu obowiązuje przeznaczenie, warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu, o których mowa w § 31a.”;
4) wprowadza się § 31a o brzmieniu:
„1. Wyznacza się TERENY SPORTU (US1).
2. Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia sportowe wraz z zielenią urządzoną.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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3. Przeznaczenie dopuszczalne: budynki zaplecza administracyjnego i socjalnego.
4. Przeznaczenie towarzyszące:
1) drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, trasy rowerowe, ciągi piesze;
2) miejsca postojowe;
3) obiekty małej architektury;
4) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
5) terenowe urządzenia rekreacji, place zabaw i gier;
6) garaże, budynki gospodarcze.
5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 2500 m2;
2) minimalna intensywność zabudowy – 0,05, maksymalna intensywność zabudowy – 2,5;
3) dopuszczalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 60% terenu działki
budowlanej, w tym wskaźnik powierzchni zabudowy dla przeznaczenia dopuszczalnego nie może
być większy niż 20%;
4) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 35% terenu działki
budowlanej;
5) minimalny wskaźnik miejsc parkingowych – 1 m. p./100 m2 powierzchni użytkowej, w tym 1m.p.
dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową,
6) nie określa się formy obiektów przeznaczenia podstawowego, powinna być zależna od programu
funkcjonalno-użytkowego obiektów sportowych oraz wymogów konstrukcyjnych; rodzaj i kształt
zadaszenia w zależności od wymogów konstrukcyjnych i funkcjonalnych obiektów;
7) dla obiektów przeznaczenia dopuszczalnego, czyli zaplecza administracyjnego i socjalnego:
a) maksymalna wysokość 12 m;
b) kształt dachów - dachy dwu lub wielopołaciowe, o jednakowym nachyleniu głównych
połaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45°; dopuszcza się stosowanie dachów
płaskich i jednospadowych oraz doświetlenia poprzez lukarny lub okna połaciowe;
nie określa się spadku dachów jednospadowych.”;
5) Do § 41, wprowadza się pkt. 5 o brzmieniu:
„5) US1 - w wysokości 1%,”.
§ 2. Rysunek planu w skali 1: 2 000: „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu”, otrzymuje
brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. 1. Uchwalając wprowadzenie niniejszych zmian do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, Rada Gminy Koniusza, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn.
zm.), rozstrzyga:
1) o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania;
2) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Koniusza,
2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są zawarte kolejno w Załączniku Nr 2 i Nr 3 do
niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nogieć

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 4454

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 4454

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/277/2018
Rady Gminy Koniusza
z dnia 14 czerwca 2018 r.
Rada Gminy Koniusza rozstrzyga
o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 17. pkt. 5 i art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego, należących do
zadań własnych Gminy - zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy,
będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych
i środków pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych
i pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nogieć
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/277/2018
Rady Gminy Koniusza
z dnia 14 czerwca 2018 r.
W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KONIUSZA
INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ROZPATRZENIE UWAG

Data
Lp. wpływu
uwagi
-1-

-2-

Treść uwagi

-3-

Oznaczenie
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
planu dla
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

-4-

-5-

-6-

-7-

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik
do Uchwały nr.......
z dnia ...........
Uwaga
Uwaga
uwzględniona
nieuwzględniona
-8-

-9-

Uwagi

- 10 -

1

Brak uwag

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nogieć

