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UCHWAŁA NR VI/47/11 
 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

 z dnia 22 lutego 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 
4005/87, 4005/94 i 4005/95, położonego przy ul. Hydro w Chrzanowie  

Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 5, Art. 40 
ust. 1 i Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz Art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), na wniosek Burmistrza 
Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala 
co następuje: 

§ 1.  

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obejmującego działki 
nr 4005/87, 4005/94, 4005/95, położonego przy ul. 
Hydro w Chrzanowie, zwany dalej planem, stwier-
dzając, że jest on zgodny z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chrzanowa, przyjętego Uchwałą 
Nr L/407/98 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 
21 kwietnia 1998 roku (z póŝniejszymi zmianami.) 

2. Ustalenia planu dotyczą terenu położonego w rejonie 
ul. Hydro, zgodnie z granicami przedstawionymi 
w załączniku graficznym do uchwały Nr XXX/438/08 
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 listopada 
2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla przeznaczenia działek leśnych pod rozwój 
funkcji przemysłowych przy ul. Hydro w Chrzanowie. 

3. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi 6,16 ha. 

§ 2.  

1. Tekst planu stanowi treść uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu 
w skali 1:2000 – będący ustaleniem planu - stano-
wiąca załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu: 
a) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały, 

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

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 3. Celem sporządzenia przedmiotowego planu 
jest konieczność ustalenia nowego przeznaczenia dla 
gruntów leśnych położonych w rejonie ul. Hydro, które 
stanowią własność Skarbu Państwa, pod rozwój funkcji 
przemysłowych. 

§ 4.  

1. Ustalenia planu, stanowiące treść uchwały, zawarte 
są również na rysunku planu, o którym mowa w § 2, 
ust. 2, pkt 1, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w części 
graficznej obowiązują łącznie. 

3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

§ 5. Obowiązujące elementy ustaleń planu, wyzna-
czone na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 : 

1) granice terenu objętego planem; 
2) linie rozgraniczające - wyznaczające teren oznaczony 

symbolem P o przeznaczeniu podstawowym 
i dopuszczalnym pod obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny. 

§ 6.  

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) planie - należy przez to rozumieć tekst planu 
i część graficzną planu; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć gra-
ficzną część planu wykonaną w skali 1 : 2 000 na 
urzędowej kopii mapy zasadniczej, stanowiącej 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię, która rozgranicza tereny o różnym przezna-
czeniu podstawowym i dopuszczalnym lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia, ustalonego 
w tekście planu na danym terenie, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć inny rodzaj przeznaczenia niż przezna-
czenie podstawowe, dopuszczone na danym te-
renie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawo-
wego; 

7) terenie - należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony i ograniczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem P; 

8) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć te-
ren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę 
i granicami projektu zagospodarowania 
w rozumieniu przepisów odrębnych; 

9) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów – według definicji zawartej w ustawie 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

10)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć 
sumę powierzchni zabudowy budynków istnieją-
cych i projektowanych – zlokalizowanych na 
działce budowlanej lub na terenie inwestycji; 

11)powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę po-
wierzchniową na terenie działki budowlanej lub 
na terenie inwestycji, a także 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 
nie mniejszej niż 10 %, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym 
im naturalną wegetację; 

12) wysokoņci zabudowy - należy przez to rozumieć 
określenie maksymalnego pionowego wymiaru 
budynku, zgodnie z definicją zawartą 
w przepisach odrębnych; 

13) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć 
nie wrysowaną na rysunku planu drogę niepu-
bliczną, o której mowa w przepisach odrębnych; 

14) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to ro-
zumieć drogi stanowiące dojazdy do budynków 
i urządzeń, a także ustanowione służebności dro-
gowe; 

15) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zie-
leń urządzoną niską i wysoką, kształtowaną 
w postaci kompozycji z drzew i krzewów w celu 
izolacji optycznej i akustycznej różnych funkcji. 

2. Inne określenia użyte w uchwale a nie wymienione 
powyżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami 
umieszczonymi w przepisach odrębnych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu 

§ 7.  

1. Budowa nowej zabudowy oraz utrzymanie dotychcza-
sowego sposobu użytkowania, a także zmiany zago-
spodarowania i użytkowania terenu nie mogą naru-
szać: 

1) przepisów odrębnych; 
2) praw właścicieli i użytkowników terenów sąsiadu-

jących; 
3) innych wymagań, a w szczególności dotyczących 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego. 

2. Dla terenu, dla którego plan zmienia przeznaczenie, 
dopuszcza się dotychczasowy sposób jego użytko-
wania - do czasu zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie. 

3. Zasady podziału nieruchomości dla terenu oznaczo-
nego symbolem P zostały określone w §12 
ust. 4 pkt. 1). 

4. Wprowadza się obowiązek stosowania przepisów 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. W zakresie zasad ochrony istniejących wartości urba-
nistycznych oraz prawidłowego kształtowania ładu 
przestrzennego w granicach terenu objętego planem 
ustala się: 

1) kształtowanie przestrzeni w projektowanych ze-
społach zabudowy produkcyjno-usługowej przez 
określenie gabarytów projektowanych obiektów 
przy równoczesnym zapewnieniu jednorodności 
form architektonicznych; 

2) w sposobie zagospodarowania terenów przezna-
czonych pod zabudowę, w celu ograniczenia jej 
nadmiernej koncentracji – określenie maksymalnej 
powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej - oraz kształtowanie harmo-
nijnych zespołów zabudowy z towarzyszącą ziele-
nią; 

3) ograniczenia w zainwestowaniu terenów przezna-
czonych pod zabudowę przez ustalenie maksy-
malnych wskaŝników powierzchni zabudowy; 

4) wprowadzenie ograniczeń gabarytowych dla nowo 
projektowanych budynków w celu zachowania 
wartości krajobrazowych w kontekście terenów 
otaczających. 

2. W obszarze objętym planem dopuszcza się umiesz-
czanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów 
oraz tablic informacyjnych. 

§ 9. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1. W granicach terenu objętego planem występują war-
tości krajobrazowe, związane ze stanem środowiska 
przyrodniczego i kulturowym dziedzictwem obszarów 
otaczających, w związku z powyższym ustala się na-
stępujące zasady ochrony i kształtowania krajobrazu: 

1) w zakresie środowiska przyrodniczego: 
a) racjonalne postępowanie z elementami środo-

wiska naturalnego, 
b) zaopatrzenie w ciepło przez stosowanie nisko-

emisyjnych ŝródeł, takich jak: energia elek-
tryczna, gaz przewodowy, gaz propan-butan, 
olej opałowy oraz paliwa stałe z wykorzysta-
niem najlepszych dostępnych technologii spa-
lania 

c) wykorzystywanie niekonwencjonalnych ŝródeł 
energii, w tym stosowanie między innymi ko-
lektorów słonecznych oraz pomp ciepła, 

d) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 
z uwzględnieniem segregacji odpadów u ŝródeł 
ich powstawania z jednoczesnym wyodrębnie-
niem odpadów niebezpiecznych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi i zasadami określony-
mi dla gminy Chrzanów, 

e) dopuszczenie magazynowania wód opadowych 
z powierzchni dachowych w zbiornikach zloka-
lizowanych na działce lub w terenie inwestycji, 

f) dopuszczenie zatrzymywania części wód opa-
dowych w obrębie działki lub w terenie inwe-
stycji przez odprowadzenie ich do gruntu; 

2) w zakresie przyrody: 
a) zachowanie fragmentów istniejących drzewo-

stanów oraz ich uzupełnienie w nie zainwesto-
wanej części terenu, 

b) kształtowanie zieleni na powierzchniach wska-
zanych jako powierzchnie biologicznie czynne; 
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3) w zakresie krajobrazu i środowiska kulturowego, 
z uwagi na brak zainwestowania w terenie obję-
tym planem oraz z uwagi na stan zainwestowania 
w terenach sąsiednich, ustala się dla terenu obję-
tego planem: 
a) ograniczenie wysokości projektowanej zabudo-

wy, 
b) nieprzekraczalne wskaŝniki powierzchni dla pla-

nowanej zabudowy. 

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
i spełnienia wymogów sanitarnych w ramach reali-
zacji poszczególnych inwestycji z zakresu przezna-
czenia podstawowego i dopuszczalnego, ustala się 
obowiązek wyposażenia terenu w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej – z uwzględnieniem prze-
pisów odrębnych. 

3. Ustalenia planu dotyczą terenu położonego 
w obszarze objętym planem Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 452. 

§ 10. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjne-
go. 

1. Ustala się następujący sposób obsługi terenu objęte-
go planem przez układ drogowy: 

1) zakłada się obsługę terenu przez układ dróg istnie-
jących, położonych poza granicami planu (ul. Hy-
dro); 

2) dopuszcza się wyposażenie terenu przez realizację 
dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku 
planu; 

3) wymagane drogi pożarowe do budynków 
i obiektów budowlanych powinny być określane 
w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie 
przewidzianym przepisami odrębnymi. 

2. Ustalone w planie zasady obsługi parkingowej zawar-
te zostały w § 12, ust.4, pkt 6. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Ustala się następujące zasady obsługi terenu objęte-
go planem w zakresie infrastruktury technicznej, 
w dostosowaniu do przeznaczenia terenu. 

2. Jako generalne zasady obowiązujące w terenie obję-
tym planem ustala się: 

1) dopuszczenie budowy nowych ciągów uzbrojenia 
oraz obiektów i urządzeń infrastruktury pod wa-
runkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń 
planu; 

2) dopuszcza się uściślanie lokalizacji urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej na etapie wydawania 
decyzji administracyjnych dla poszczególnych in-
westycji; 

3. Ustala się następujące zasady budowy systemu za-
opatrzenia w wodę terenu objętego planem: 

1) ustala się zasadę dostarczania wody ze ŝródeł 
znajdujących się poza terenem planu; 

2) dopuszcza się budowę sieci wodociągowej 
w terenie planu; 

3) nakazuje się dla planowanych sieci wodociągo-
wych ustanowienie stref ochronnych, wolnych od 
zabudowy, dla umożliwienia dostępu i obsługi 
eksploatacyjnej, które winny wynosić odpowied-
nio: dla wodociągów o średnicy do 300 mm – pas 

terenu o szerokości 3,0 m od zewnętrznej krawę-
dzi rurociągu winien być wolny od zabudowy, a o 
szerokości 1,0 m od elementów małej architektury 
i zadrzewień. 

4. Ustala się następujące zasady budowy systemu od-
prowadzania ņcieków z terenu objętego planem: 
1) dopuszcza się budowę kanalizacji wraz z urządze-

niami do odprowadzania ścieków w terenie P; 
2) ustala się zasadę odprowadzenia ścieków byto-

wych i przemysłowych do zbiorczej kanalizacji ko-
munalnej a następnie poza teren objęty planem, 
do miejskiej oczyszczalni ścieków; 

3) wzdłuż planowanej sieci kanalizacyjnej należy za-
chować strefy ochronne wolne od zabudowy dla 
umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, 
które winny wynosić odpowiednio: dla istniejących 
i projektowanych kanałów minimum 5,0 m od ze-
wnętrznej krawędzi kanału oraz pas wolny od za-
drzewienia o szerokości minimum 1,0 m licząc od 
zewnętrznej krawędzi kanału. 

5. Ustalenia dotyczące budowy systemu odprowadzenia 
wód opadowych z terenu objętego planem: 

1) dopuszcza się budowę systemu kanalizacji opado-
wej oraz odprowadzanie wód opadowych poza te-
ren objęty planem; 

2) dopuszcza się magazynowanie wód opadowych 
odprowadzanych z powierzchni dachowych (w ce-
lu ich wykorzystania między innymi do pielęgnacji 
zieleni, mycia nawierzchni utwardzonych itp.) do 
zbiorników zamkniętych podziemnych lub naziem-
nych, usytuowanych na działce lub w terenie in-
westycji; 

3) dopuszcza się możliwość powierzchniowego od-
prowadzania wód opadowych z terenów nieutwar-
dzonych przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, 
pod warunkiem nienaruszenia stosunków wod-
nych terenu; 

4) dla parkingów o powierzchniach utwardzonych 
większych niż 0,1 ha i innych powierzchni o trwałej 
nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia ustala 
się obowiązek realizacji kanalizacji opadowej wy-
posażonej w niezbędne urządzenia oczyszczające – 
dla pozostałych dróg wewnętrznych ustala się za-
sadę docelowego wyposażenia w kanalizację opa-
dową; 

6. Ustala się następujące zasady budowy systemu ga-
zowniczego: 

1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń służących 
do zaopatrzenia terenu w gaz; 

2) dla gazociągów średnioprężnych, przy ustalaniu 
lokalizacji obiektów i dróg należy zachować odle-
głości podstawowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; 

3) dla projektowanych gazociągów należy ustalić 
strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odręb-
nymi, w których zakazuje się wznoszenia budyn-
ków i sadzenia drzew oraz podejmowania przed-
sięwzięć mogących zagrozić trwałości gazociągu. 

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru 
w ciepło: 

1) dopuszcza się ogrzewanie budynków i przygoto-
wanie ciepłej wody w oparciu o indywidualne ŝró-
dła ciepła i lokalny system grzewczy, przez zasto-
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sowanie najlepszej dostępnej techniki wykorzysty-
wanej w jego wytwarzaniu z niskoemisyjnych ŝró-
deł, w tym: energii elektrycznej, gazu przewodo-
wego, gazu propan-butan oraz paliw stałych 
z wykorzystaniem odpowiednich technologii spa-
lania; 

2) dopuszcza się możliwość dostarczania ciepła do 
ogrzewania budynków oraz ciepłej wody ze ŝródeł 
znajdujących się poza obszarem objętym planem; 

3) dopuszcza się wykorzystywanie niekonwencjonal-
nych ŝródeł energii, w tym stosowanie między in-
nymi kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła; 

8. Ustala się następujące zasady budowy systemu elek-
troenergetycznego: 

1) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych z zastosowaniem następu-
jących zasad: 
a) stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV 

należy budować wyłącznie jako wnętrzowe, 
b) nową sieć elektroenergetyczną średniego 

i niskiego napięcia należy wykonać wyłącznie 
jako kablową - doziemną, 

c) dopuszcza się układanie linii kablowych 
w obrębie pasa drogowego projektowanych 
dróg wewnętrznych, 

2) przy ustalaniu lokalizacji obiektów oraz dróg we-
wnętrznych, należy zachować strefy ochronne 
i techniczne, które wynoszą: 
a) dla linii kablowych nN i SN – 1 m, 
b) dla stacji transformatorowych SN/nN – 5 x 5 m. 

9. Ustala się następujące zasady budowy systemu tele-
komunikacyjnego: 

1) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci 
i urządzeń teletechnicznych; 

2) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń te-
letechnicznych stosownie do zaistniałych potrzeb. 

10. Ustala się zasadę gospodarki odpadami zgodnie 
z uwzględnieniem segregacji odpadów u ŝródeł ich 
powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem 
odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi i zasadami określonymi dla gminy 
Chrzanów. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów i zasad ich 

zagospodarowania. 

§ 12.  

1. Wyznacza się TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, 
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, oznaczony na rysunku 
planu symbolem P. 

2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę pro-
dukcyjną, składy i magazyny. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 

1) zabudowę usługową, w tym zabudowę usług han-
dlowych nie przekraczających 2000 m² powierzch-
ni sprzedaży; 

2) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe 
dla samochodów, chodniki, podejścia i podjazdy; 

3) zieleń tzw. izolacyjną oraz ozdobną z elementami 
małej architektury; 

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. W granicach terenu P, w zakresie sposobu jego zago-
spodarowania i warunków zabudowy obowiązują 
ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały 
a ponadto następujące ustalenia: 

1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budow-
lanych nie może być mniejsza niż 1500 m2; 

2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
70% powierzchni działki budowlanej lub terenu 
inwestycji; 

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie 
może stanowić mniej niż 15 % powierzchni działki 
budowlanej lub terenu inwestycji; 

4) dopuszczalna wysokość zabudowy nie może 
przekraczać 15 m, (nie licząc kominów 
i elementów instalacji technologicznych związa-
nych z przeznaczeniem podstawowym); 

5) należy stosować dachy budynków z zachowaniem 
symetrii nachylenia połaci oraz o kącie nachylenia 
głównych połaci od 0º – 30º, z dopuszczeniem 
powierzchni połaci nie będących płaszczyznami; 

6) ustala się obowiązek zapewnienia min. jednego 
miejsca postojowego lub garażowego, przypada-
jącego na każde 100 m² powierzchni wewnętrznej 
w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz 
minimum jednego miejsca postojowego lub ga-
rażowego na każde 500 m² powierzchni składowej 
i magazynowej. 

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 13. Przeznaczenie w planie gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolne i nieleśne następuje na pod-
stawie przepisów odrębnych dotyczących ich ochrony. 

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą nalicza-
niu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 
w wysokości 5 %. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Chrzanowa. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

Krzysztof Zubik 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 118 – 5364 – Poz. 915 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VI/47/11 
Rady Miejskiej w Chrzanowie 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA 

UWAG WNIESIONYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPOPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
TERENU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR 4005/87, 

4005/94, 4005/95 POŁOŻONEGO PRZY UL. HYDRO 
W CHRZANOWIE 

W oparciu o przepis zawarty w art. 20, 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.), po zapo-
znaniu się z informacją Burmistrza Miasta Chrzano-
wa, w której stwierdza, iż w okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obej-
mującego działki nr 4005/87, 4005/94, 4005/95, poło-
żonego przy ul. Hydro w Chrzanowie oraz w ciągu 
14 dni po zakończeniu wyłożenia nie wniesiono uwag 
do powyższego planu, Rada Miejska w Chrzanowie 
nie znajdując podstaw do dokonania przedmiotowych 
rozstrzygnięć przyjmuje projekt planu do uchwalenia. 

 
 Przewodniczący Rady  

Krzysztof Zubik 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VI/47/11 
Rady Miejskiej w Chrzanowie 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIA DOTYCZĄCE REALIZACJI 

ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO 

ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 
FINANSOWANIA 

1. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu obejmującego 
działki nr 4005/87, 4005/94, 4005/95, położonego 
przy ul. Hydro w Chrzanowie nie skutkują ko-
niecznością realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy. 

2. W związku z treścią zapisu zawartego w ust. 1, nie 
występuje konieczność określenia terminów oraz 
wskazywania funduszy na realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy. 

  
 

Przewodniczący Rady  
Krzysztof Zubik 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 118 – 5365 – Poz. 915 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr VI/47/11 
Rady Miejskiej w Chrzanowie 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 4005/87, 
4005/94, 4005/95 położonego przy ul. Hydro w Chrzanowie 

 

 Przewodniczący Rady  
Krzysztof Zubik 
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