
UCHWAŁA NR XXV/211/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych 
w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XV/121/2019 z dnia 
17 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu oraz uchwałą Nr 
XVIII/146/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2019 z dnia 17 października 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu, Rada Miejska w Koniecpolu po 
stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol, uchwala co następuje: 

DZIAŁ I. 
Przepisy ogólne 

§ 1.  

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar, oznaczony na wyrysie ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol cyfrą „III.”, 
położony w rejonie ul. Szkolnej w Koniecpolu, granice którego określone zostały na rysunku planu. 

§ 2.  

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 3.  

Użyte w uchwale określenia „...” oznaczają: 

1) „dach płaski” – dach o nachyleniu do 10 stopni; 

2) „gospodarowanie odpadami”, „odzysk”, „odzysk energii” – terminy zdefiniowane w ustawie o odpadach; 

3) „modernizacja” – przebudowę lub odbudowę, o których mowa w przepisach Prawa budowlanego; 

4) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć; dopuszcza 
się przekroczenie ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy na odległość do 1,3 m częściami budynku 
takimi jak: okapy, zadaszenia nad wejściem, balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie; 

5) „plan” – niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

6) „powierzchnia całkowita zabudowy” – powierzchnię całkowitą wszystkich kondygnacji nadziemnych 
zabudowy, o której mowa w pkt 13 niniejszego paragrafu; 

7) „tektonika elewacji” – zwartość kompozycyjną elewacji (np. proporcje podziałów, osie kompozycyjne, 
elementy wystroju, materiały elewacyjne); 

8) „teren” – powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie; 

9) „ustawa” – ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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10) „wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej” – procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni działki budowlanej; 

11) „wskaźnik zabudowy” – procentowy udział powierzchni zabudowy obiektów zdefiniowanych w pkt 13 
niniejszego paragrafu w powierzchni działki budowlanej; 

12) „wysokość zabudowy” – wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 13 niniejszego paragrafu, mierzoną 
zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

13) „zabudowa” – budynek lub zespół budynków zdefiniowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). 

§ 4.  

1. Ustalenia tekstowe planu należy odczytywać w powiązaniu z ustaleniami graficznymi na rysunku planu. 

2. Dla potrzeb planu intensywność zabudowy należy obliczyć zgodnie z zasadą określoną w ustawie 
przyjmując powierzchnię całkowitą zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6. 

DZIAŁ II. 
Przepisy regulacyjne planu 

Rozdział 1. 
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania 

zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalne liczby miejsc do parkowania w tym 
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów 

§ 5.  

1. Dla terenu K3.Ko ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren oczyszczalni ścieków, na którym: 

a) dopuszcza się zabudowę i inne obiekty technologiczne, 

b) dopuszcza się zieleń urządzoną, miejsca parkingowe, 

c) zakazuje się lokalizacji obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym z odzyskiem lub 
odzyskiem energii, 

d) zakazuje się składowania odpadów innych niż te powstałe w wyniku oczyszczania ścieków, 

e) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej na zasadach określonych 
w rozdziale 9; 

2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 50%, 

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0001, 

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:0,5; 

3) parametry nowej zabudowy i innych obiektów: 

a) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, 

b) maksymalna wysokość innych obiektów technologicznych: 20 m, 

c) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku: 

᠆ dach płaski, 

᠆ dopuszcza się dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 15 do 36 stopni. 

4) zagospodarowanie terenu: 
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a) pas terenu położony między nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a linią rozgraniczającą należy 
zagospodarować zielenią urządzoną, 

b) ustalenie w lit. a nie dotyczy strefy wjazdowej. 

2. Dla terenu określonego w ust. 1 ustala się: 

1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej: 

a) 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych, 

b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy 
zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych; 

2) sposób realizacji miejsc parkingowych: 

a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne, 

b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji 
nadziemnej. 

§ 6.  

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zasady zabudowy: zabudowę należy lokalizować względem ustalonych na rysunku planu nieprzekraczalnych 
linii zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 4, 

2) zasady kształtowania zabudowy: 

a) zakazuje się stosowania oblicówki wykonanej z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany; 

3) zasady rozbudowy: 

a) budynku krytego dachem stromym: rozbudowa winna być kryta dachem stromym o nachyleniu połaci jak 
w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 10%, 

b) budynku krytego dachem płaskim: rozbudowa winna być kryta dachem płaskim, przy czym nie limituje 
się sposobu zadaszenia nad wejściem do budynku; 

c) tektonika elewacji winna nawiązywać do istniejącego budynku, chyba, że jej zmiana następuje na całym 
obiekcie, łącznie z istniejącym; 

4) zasady nadbudowy: 

a) dopuszczalna wysokość: zgodna z ustaleniami dla terenu; 

b) geometria dachu: zgodna z odpowiednimi ustaleniami dla terenu. 

Rozdział 2. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

§ 7.  

1. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające określenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

2. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami o odpadach. 

3. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. 

4. Powierzchnię biologicznie czynną należy realizować przy użyciu nieinwazyjnych gatunków obcych roślin. 

5. Ustala obowiązek stosowania do celów grzewczych rozwiązań proekologicznych. 

6. Obszar planu nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody co powoduje brak podstaw prawnych do 
określenia zasad ochrony krajobrazu. 
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Rozdział 3. 
Zasady kształtowania krajobrazu 

§ 8.  

Wysokość zabudowy i innych obiektów nie może przekroczyć 20 m. 

Rozdział 4. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej 

§ 9.  

Na obszarze planu nie występują obiekty i tereny wymagające ustalenia zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Rozdział 4. 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 10.  

Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom 
niepełnosprawnym; 

2) obiekty małej architektury winny charakteryzować się jednorodnością przyjętych form ze szczególnym 
uwzględnieniem zastosowanych materiałów w kontekście sąsiadującej zabudowy; 

3) powierzchnię biologicznie czynną należy realizować jako zieleń urządzoną, która będzie wykonana przy 
użyciu nieinwazyjnych gatunków obcych roślin. 

Rozdział 5. 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa 

§ 11.  

1. Na obszarze planu odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są 
zabytkami, podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

2. Na obszarze planu nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary 
osuwania się mas ziemnych ani krajobrazy priorytetowe. 

Rozdział 6. 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 12.  

Nie dotyczy. 

Rozdział 7. 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 13.  

Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustanowienia szczególnych warunków zagospodarowania 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 
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Rozdział 8. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 14.  

Obszar planu nie obejmuje systemu komunikacji dróg publicznych i wewnętrznych. 

Rozdział 9. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 15.  

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) lokalizacja liniowych obiektów uzbrojenia terenu winna umożliwiać wykorzystanie terenów zgodnie 
z warunkami określonymi w planie; 

2) wysokość obiektów infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 20 m, 

3) dopuszcza się wydzielenie odrębnej działki pod lokalizację obiektu infrastruktury technicznej; na terenie 
wydzielonej działki zakazuje się innej zabudowy, wskaźników zagospodarowania działki i intensywności 
zabudowy nie ogranicza się. 

2. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę wymaga spełnienia wymogów w zakresie 
dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę. 

Rozdział 10. 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 16.  

Nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenu. 

Rozdział 11. 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 17.  

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty równą 30%. 

DZIAŁ III. 
Przepisy końcowe 

§ 18.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 
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§ 19.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/211/2020

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu nie uwzględnia uwagi złożonej przez
radcę prawnego Bartosza Draniewicza, działającego w imieniu Centrum Energetyki Nawozowej Sp. z o.o.
w Brzezinach, w dniu 05.06.2020 r., dotyczącej działki ewidencyjnej nr 8773, obręb 0001 w Koniecpolu,
której spółka jest właścicielem, zawierającej poniższe treści:

1) stwierdzono, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje wybrany obszar,
który jest jednocześnie przedmiotem postępowania inwestycyjnego – etap dotyczy postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia;

2) treść uwagi dotyczy zapewnienia władz gminy o tym, że planowaną inwestycję będzie można zrealizować
na działce nr 8773;

3) treść uwagi zawiera stwierdzenie, że projekt planu miejscowego ma na celu zablokowanie zaawansowanej
koncepcyjnie i dokumentowo inwestycji;

4) postępowanie Burmistrza narusza art. 8 Kpa (w postępowaniu dotyczącym decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach) a procedowanie w przedmiocie uchwalenia mpzp narusza art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisane jako:

a) zakazuje się lokalizacji obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym z odzyskiem lub
odzyskiem energii,

b) zakazuje się składowania odpadów innych niż te powstałe w wyniku oczyszczania ścieków,

stoją w sprzeczności z możliwością zrealizowania inwestycji w kształcie wynikającym z wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

ponadto zarzuca się sprzeczność ustaleń projektu planu miejscowego z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Koniecpol przez nieuwzględnienie możliwości lokalizacji
zakładu produkcji nawozów organicznych w granicach terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków;

składowanie odpadów powstałych z procesu oczyszczania ścieków uznano jako gospodarowanie odpadami
a to, wg składającego uwagę, jest sprzeczne z zapisem projektu planu o zakazie gospodarowania odpadami;

6) zakwestionowano zapis projektu planu „Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami
o odpadach” jako sprzeczny z zapisem „zakazuje się składowania odpadów innych niż te powstałe w wyniku
oczyszczania ścieków”

7) zakwestionowano stawkę procentową na wysokości 30%;

8) wniesiono o usunięcie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i d;

9) wniesiono o wprowadzenie definicji przeznaczenia podstawowego, oczyszczalni ścieków, zespołu urządzeń
i obiektów technologicznych oraz obiektów budowlanych infrastruktury technicznej w wersji umożliwiającej
lokalizację zakładu produkcji biogazu i produkcji energii;

10) wskazano, że zapisy projektu planu miejscowego są nieprecyzyjne, szczególnie dotyczące miejsc
parkingowych, nieinwazyjnych gatunków obcych roślin;

11) wskazano, że nie ustalono zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

12) dwukrotnie wprowadzono zapis o „nieinwazyjnych gatunkach obcych roślin”.
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Uzasadnienie

Podejmując uzasadnienie powyższych uwag należy, w pierwszym rzędzie, odnieść się do wskazania organu
gminy, który posiada ustawową kompetencję stanowienia polityki przestrzennej w gminie. Jednoznacznie
wskazuje tę kwestię uzasadnienie wyroku NSA sygn. akt II OSK 1250/08. Poniżej fragment uzasadnienia:

(...) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi "swego rodzaju
aksjologiczną podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego. (...) Z treści studium powinny wynikać lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego. Skonkretyzowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia terenu, położonego na obszarze
gminy, przewidziane w m.p.z.p. oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny
być formułowane i realizowane zgodnie z tymi zasadami" (T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, s.54). Odmienna interpretacja roli studium
prowadziłaby do sprzeczności z podstawowymi zasadami zagospodarowania przestrzennego: zasadą spójności
polityki przestrzennej państwa oraz zasadą wzajemnej spójności aktów planowania przestrzennego,
przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszarów (por. Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa
budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002, s.54-60). Powodowałoby to
sytuacje, w której określony zapis studium musiałby być uwzględniony w uchwalonym dla danego terenu planie
miejscowym (zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 20 ust 1 ustawy) natomiast wydana dla tego samego terenu decyzja
o warunkach zabudowy mogłaby być z tym zapisem studium całkowicie sprzeczna. Taka wykładnia, jak
zasadnie wywiedziono to we wniesionej kasacji, byłaby nie do pogodzenia z zasadami prawnego systemu
planowania przestrzennego w Polsce i niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym, a przez to
sprzeczna z Konstytucją.

Polityka przestrzenna gminy przyjmowana jest przez uchwalenie przez radę gminy studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Stanowisko w sprawie kompetencji organów określił
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku (K 25/99. OTK 2000/5/141):

Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie
zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemywania kompetencji prawodawczych, zakaz
wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi
określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych
służących realizowaniu tych zadań (...)".

Ustalenia studium dla przedmiotowego obszaru projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(planu miejscowego) nie zostały zmienione od czasu uchwalenia studium w 2000 r. Jednak czas
obowiązywania studium nie jest przesłanką do stwierdzenia, że jest nieaktualne w rozumieniu, że z powodu
upływu czasu plan miejscowy nie musi być już z nim zgodny. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa):

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

Obszar objęty projektem planu miejscowego zależny jest wyłącznie od rady gminy. Żaden przepis ustawy
nie stanowi nakazu w zakresie sposobu i zasad wyznaczania granic takiego obszaru.

Ad 1.

Przedmiotowa treść uwagi nie odnosi się do projektu planu miejscowego.

Ad 2.

Przedmiotowa treść uwagi nie odnosi się do projektu planu miejscowego.

Podstawą oceny zamierzonej inwestycji jest sprawdzenie czy inwestycja jest zgodna z kierunkami
zagospodarowania przestrzennego w obowiązującym studium.

Ad 3.

Przedmiotowa treść uwagi nie odnosi się do projektu planu miejscowego.

Ad 4.

Przedmiotowa treść uwagi nie odnosi się do projektu planu miejscowego.

Projekt planu miejscowego procedowany jest zgodnie z przepisem art. 17 ustawy czego również dowodem jest
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złożona uwaga.

Uchwałą Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. przystąpiono do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul.
Szkolnej w Koniecpolu obejmując trzy odrębne obszary. Uchwała ta została zmieniona Uchwałą Nr
XVIII/146/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r., w ramach której przewidziano
możliwość etapowego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad 5.

Ustalenia projektu planu miejscowego muszą pozostać w zgodzie z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol. To, że w studium tym
nie dopuszcza się realizacji inwestycji poza odpadami powstałymi z procesu oczyszczania ścieków nie może
stanowić żadnego uzasadnienia dla odstąpienia od procedury uchwalenia planu tylko dlatego, że jego
uchwalenie może uniemożliwić realizację inwestycji w kształcie wynikającym z wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niezależnie od powyższego składowanie odpadów powstałych z procesu oczyszczania ścieków nie jest
„gospodarowaniem odpadami”, które, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o odpadach, oznacza:

„zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również
późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze
sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami”.

Czasowe magazynowanie odpadów na nieruchomości przez ich wytwórcę nie czyni tej nieruchomości terenem
składowiska odpadów a z wytwórcy nie czyni przedsiębiorcy zajmującego się gospodarowaniem odpadami.
Podobnie jest w przypadku gospodarstwa domowego, gdzie mieszkańcy wytwarzają odpady i czasowo
składują je na swojej posesji, jednak nikt nie stwierdzi by w gospodarstwie domowym prowadzona była
działalność określona jako „gospodarowanie odpadami”.

Podniesiona również została sprawa definicji „oczyszczalni ścieków”. Faktycznie w przepisach prawa
materialnego nie występuje przedmiotowa definicja, jedynie na stronie GUS oczyszczalnię ścieków określono
jako:

„Zespół podstawowych obiektów technologicznych, służących bezpośrednio do oczyszczania ścieków oraz
znajdujących się na wspólnym terenie obiektów pomocniczych niezbędnych dla dostawy energii elektrycznej,
wody, stworzenia odpowiednich warunków do pracy i obsługi oczyszczalni”,

lub w Encyklopedii PWN jako:

„zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych lub komunalnych przed odprowadzeniem ich do
odbiornika ścieków (np. rzeki, jeziora)”.

Należy stwierdzić, że wiele terminów nie posiada prawnych definicji a stosowane są od lat i rozumienie ich
nie sprawia nikomu żadnych problemów.

Na ile może zostać poszerzony zakres prowadzonej działalności na terenie oczyszczalni ścieków zależy od
polityki przestrzennej w gminie, wyrazem, której jest obowiązujące studium. Nie jest istotą jak długo
funkcjonuje w niezmienionej formie – czas obowiązywania studium nie jest ograniczony.

Żadna ustawa nie narzuciła obowiązku zmiany studium – decyzję o tym podejmuje rada gminy.

Ad 6.

Przedmiotowe przepisy nie są ze sobą sprzeczne. „Gospodarka odpadami” to nie jest termin ustawowy
określony jako „gospodarowanie odpadami”. By nie dopuścić do nieporozumienia, w słowniczku uchwały
zamieszczono odpowiednie objaśnienia.

Ad 7.

Ustanowienie stawki procentowej jest obowiązkowe.

Ad 8.

Usunięcie wskazanych przepisów uchwały mogłoby spowodować zagospodarowanie obszaru projektu planu
miejscowego niezgodnie z obowiązującym studium.

Id: F83B5F33-31FE-4CD9-91DA-3C29A1DFF15E. Podpisany Strona 3



Ad 9.

Zmiany definicji w projekcie planu miejscowego mogłaby spowodować zagospodarowanie obszaru projektu
planu miejscowego niezgodnie z obowiązującym studium.

Ad 10.

W uwadze nie wyjaśniono na czym polega nieprecyzyjność zapisów dotyczących miejsc parkingowych
i nieinwazyjnych gatunków obcych roślin. O miejscach do parkowania czy miejscach parkingowych mowa jest
w ustawie i przepisach wykonawczych do niej, natomiast o nieinwazyjnych gatunkach obcych roślin można
przeczytać na stronach GDOŚ i w dokumentach unijnych. Bliskie sąsiedztwo obszarów NATURA 2000
wymaga ustanowienia przedmiotowych ograniczeń. Wykluczenie nasadzeń inwazyjnych gatunków obcych
roślin nie ma wpływu na możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego.
Ustalenie nie zostało zakwestionowane przez RDOŚ w Katowicach.

Ad 11.

Ustalenia projektu planu są adekwatnie do stanu faktycznego. Obszar planu obejmuje tylko jedną działkę
geodezyjną. Procedura scalania i podziału dotyczy szczególnych okoliczności stanu faktycznego gdy istniejący
podział geodezyjny i prawo władania nieruchomościami nie pozwala na realizację postanowień planu
miejscowego.

Ad 12.

Nie istnieje prawny zakaz dotyczący ilości zastosowania takiego samego wykluczenia w planie miejscowym.
Przedmiotowe wykluczenie zastosowano w zasadach ochrony środowiska oraz w zagospodarowaniu
przestrzeni publicznych.

Ponadto mimo tzw. noweli krajobrazowej, przepis art. 15 ust. 2 pkt 5 nie został usunięty, a więc obowiązuje.

Niewątpliwie w trybie noweli krajobrazowej regulacje dotyczące przestrzeni publicznych są poszerzone,
nie mniej zapisy w projekcie planu miejscowego nie kolidują z nią.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/211/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Koniecpolu o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. 
Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III nie powoduje obowiązku realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/211/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(ustawa), Rada Miejska w Koniecpolu w dniu 17 października 2019 r. podjęła uchwałę Nr XV/121/2019 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu oraz uchwałę Nr XVIII/146/2019 z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych 
w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu zezwalającą na etapowanie sporządzania planów 
miejscowych dla 3 obszarów wskazanych w uchwale Nr XV/121/2019, celem ustanowienie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Obszar III., który jest przedmiotem niniejszej uchwały, nie był objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 

Obligatoryjny zakres przepisów, które mogą być stanowione w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego określa art. 15 ust. 2 przywołanej ustawy na wstępie, zgodnie z którymi został sporządzony 
projekt planu miejscowego. Są to przepisy, które uwzględniają zakres spraw wskazanych w art. 1 ust. 2 
w punktach do 1 do 10 ww. ustawy. 

Procedura projektu planu prowadzona była zgodnie z przepisami art. 17 ustawy co oznacza, że zainteresowani 
projektem planu byli powiadomieni o możliwości złożenia wniosków w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. 
Etap opiniowania projektu planu miejscowego, który dla społeczeństwa gwarantowany jest poprzez możliwość 
zapoznania się z tym projektem podczas wyłożenia do publicznego wglądu i możliwości złożenia uwag, odbył 
się w dniach od 4 maja 2020 r. do 25 maja 2020 r. Uwagi można było składać do dnia 8 czerwca 2020 r. 
Podczas wyłożenia została złożona jedna uwaga, która nie została uwzględniona. 

Istotą złożonej uwagi był wniosek o poszerzenie przeznaczenia terenu pod oczyszczalnię ścieków o możliwość 
lokalizacji zakładu produkcji biogazu i energii oraz zakładu produkcji nawozów organicznych. Uwzględnienie 
uwagi byłoby sprzeczne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol, a tym samym istotnie naruszałoby przepis art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że przedmiotowe wyłożenie było powtórnym wyłożeniem projektu planu 
miejscowego, który pierwotnie wykładany był w dniach od 16 marca do 7 kwietnia 2020 r. Stan epidemiczny 
a co za tym idzie, ograniczenia w zakresie funkcjonowania urzędu i społeczeństwa sprawiły, że pierwsze 
wyłożenie było nieskuteczne prawnie. Był to powód podjęcia ponownie procedury wyłożenia projektu planu 
miejscowego do publicznego wglądu. 

Organy i instytucje właściwe do składania wniosków, opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego 
zostały o tym powiadomione zgodnie z przepisami ustawy. Dowody przeprowadzonej procedury znajdują się 
w dokumentacji planistycznej projektu planu miejscowego. 

Projekt planu miejscowego nie wymagał analiz pod kątem zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do 
celów zaopatrzenia ludności ponieważ nie wyznaczał nowych terenów pod zabudowę – projekt planu 
miejscowego dotyczy terenu niefunkcjonującej oczyszczalni ścieków. 

Przedmiotowy projekt planu miejscowego jest zgodny z analizą, o której mowa w art. 32 ust. 1, uchwaloną 
przez Radę Miejską w Koniecpolu Uchwałą Nr LX/430/18 z dnia 8 listopada 2018 r. 

Uchwalenie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynie na finanse 
publiczne z tytułu obowiązku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 

Mając powyższe na uwadze, jest w pełni zasadne uchwalenie przedmiotowego planu.
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