
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXVIII/482/2013 

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części 

terenów Chrzanowa i Balina, w zakresie sprostowania zapisów w Uchwale Nr XXXV/437/2013 

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013 r., celem doprowadzenia treści planu do 

poprawnego brzmienia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr XXXV/437/2013 z dnia 3 września 2013 r. 

zatwierdzającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej 

w części terenów Chrzanowa i Balina (publ. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2013, poz. 5460 z dnia 10 września 

2013 r.):  

1. W Rozdziale 1 §5, dodaje się pkt 21 o brzmieniu: „gabaryt - obrys przekroju lub rzutu poziomego 

budynku, budowli, maszyny”.  

2. W Rozdziale 2 §8, ust. 3 zapis „Wszelkie przedsięwzięcia budowlane w zaznaczonych na rysunku 

zmiany planu stanowiskach archeologicznych wymagają postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi 

dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”,  

zastępuje się  

„Z uwagi na położenie całego obszaru objętego niniejszą zmianą planu w granicach triasowego GZWP 

452 („Zbiornik Chrzanów”), ustala się obowiązek wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę 

w sieć kanalizacyjną z nakazem docelowego odprowadzania ścieków – z wyłączeniem wód opadowych 

i roztopowych – do miejskiej oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem zmiany planu”. 

3. W Rozdziale 3 §13 ust. 4 pkt 7 zapis „maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku”, §14 ust. 4 pkt 6 

zapis „maksymalny poziomy gabaryt rzutu budynku”, §15 ust. 4 pkt 6 zapis „maksymalny poziomy gabaryt 

rzutu budynku” i §16 ust. 4 pkt. 5 zapis „maksymalny poziomy gabaryt rzutu poszczególnego budynku”,  

otrzymuje brzmienie  

„maksymalny poziomy gabaryt obiektu”. 

4. W załączniku Nr 1 do uchwały „Projekt rysunku zmiany planu”,  

zastępuje się „Rysunek zmiany planu”. 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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Kraków, dnia 16 grudnia 2013 r.

Poz. 7585



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
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