
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLIV/549/2014 

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

z dnia 27 maja 2014 roku 

o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ 
w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej 

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 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą 
Nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie”, 

w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej, po stwierdzeniu, iż przedłożony projekt zmiany planu 

nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów”, 

przyjętego uchwałą Nr L/407/98 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. (z późn. zm.), na 

wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala: zmianę „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ w Chrzanowie”, w zakresie terenu 

położonego przy ul. Topolowej 

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ 

w Chrzanowie” przyjętego uchwałą Nr XXXV/264/97 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 

28 stycznia 1997 r., w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej, zwana dalej „zmianą planu”, obejmuje 

obszar o powierzchni ok. 1,1388 ha, położony w Chrzanowie, bezpośrednio przy ul. Topolowej, naprzeciw 

Szpitala Powiatowego. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1 został określony granicami opracowania na rysunku zmiany planu 

w skali 1:1000, zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej 

w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej zmiany planu. 

§ 2. 1. Zmiana planu obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały (tekście zmiany planu) oraz zawarte 

w części graficznej zmiany planu (na rysunku zmiany planu). 

2. Ustalenia zawarte w treści niniejszej Uchwały oraz na rysunku zmiany planu obowiązują łącznie. 

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

technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych. 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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4. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący graficzną część zmiany planu wraz 

z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu zmiany planu, nie będące ustaleniami zmiany planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych 

w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, nie będące ustaleniami zmiany planu. 

§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść uchwały zostają wyrażone w postaci: 

1) przepisów ogólnych, określonych w Rozdziale 1 Uchwały; 

2) przepisów dotyczących przeznaczenia terenu oraz zasad i warunków jego zagospodarowania, określonych 

w Rozdziale 2 Uchwały; 

3) przepisów końcowych, określonych w Rozdziale 3 Uchwały. 

2. Obowiązującymi oznaczeniami rysunku zmiany planu, są: 

1) oznaczenia formalne: granica obszaru objętego zmianą planu; 

2) oznaczenia ustaleń zmiany planu: 

a) linie rozgraniczające teren o ustalonym w zmianie planu przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

c) symbol literowy identyfikujący teren o określonym przeznaczeniu, dla którego ustalenia określa niniejsza 

uchwała: PU – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług ; 

3) oznaczenia elementów wynikających z przepisów odrębnych lub dokumentów i decyzji wiążących wg 

przepisów odrębnych: zasięg głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 452 Chrzanów (obejmujący 

cały obszar zmiany planu). 

3. Informacyjnymi oznaczeniami rysunku zmiany planu, nie stanowiącymi ustaleń zmiany planu są: 

1) proponowane kierunki powiązań drogowych zapewniające dostępność komunikacyjną obszaru objętego 

zmianą planu; 

2) kierunki powiązań przyrodniczych; 

3) oznaczenia elementów infrastruktury technicznej; 

4) oznaczenia przeznaczenia terenów przyległych w aktualnie obowiązujących planach miejscowych. 

§ 4. 1. Na obszarze objętym zmianą planu, nie występują przesłanki do określenia: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów: 

a) terenów górniczych, 

b) obszarów osuwania się mas ziemnych, 

c) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z tym nie wprowadza się regulacji w tym 

zakresie. 

2. Na obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się terenów, dla których niezbędne jest 

przeprowadzenie procedury scaleń i podziałów nieruchomości oraz nie zachodzi potrzeba wprowadzenia 

regulacji dla elementów określanych w zależności od potrzeb - poza przedstawionymi w niniejszej uchwale. 

§ 5. Celem regulacji zawartych w zmianie planu jest: 

1) określenie zasad wykorzystania terenu w zakresie ustalonych funkcji, przy uwzględnieniu 

zagospodarowania terenów przyległych; 
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2) określenie zasad powiązań z podstawowym układem komunikacyjnym; 

3) określenie zasad powiązań z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

§ 6. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie, o ile z treści 

przepisu nie wynika inaczej; 

2) zmianie planu – należy przez to rozumieć tekst zmiany planu i rysunek zmiany planu; 

3) tekście zmiany planu – należy przez to rozumieć treść niniejszej Uchwały; 

4) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o którym mowa 

w §2 ust. 4 pkt 1; 

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

6) nakazie, zakazie – ustalenie o charakterze obligatoryjnym, bez możliwości zastosowania innego 

rozwiązania; 

7) terenie – należy przez to rozumieć cały obszar objęty zmianą planu wydzielony liniami rozgraniczającymi 

na rysunku zmiany planu, oznaczony symbolem literowym PU, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej; 

8) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku zmiany planu 

i opisaną w tekście zmiany planu, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii 

rozgraniczającej terenu, bez możliwości wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, 

balkonu, wykusza, tarasu; 

10) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który 

został ustalony dla wyznaczonego zmianą planu terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; 

11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został 

ustalony zmianą planu jako przeważający na wyznaczonym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi 

na rysunku zmiany planu, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, 

przy zachowaniu zgodności z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, 

który dopuszczony został na wyznaczonym terenie jako uzupełnienie lub wzbogacenie podstawowego 

przeznaczenia tego terenu, na warunkach lub w sposób określony w Uchwale; 

13) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako 

procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego – w rozumieniu przepisów odrębnych – 

w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

14) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie 

wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; 

15) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy 

udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków w powierzchni terenu działki budowlanej objętej 

projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

16) powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji nadziemnych budynku; 

17) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków 

w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

18) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział 

powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem 

zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

19) wysokości budynków – należy przez to rozumieć wysokość budynków, o której mowa w przepisach 

odrębnych z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 3558



20) wysokości obiektów małej architektury – należy przez to rozumieć wysokość całkowitą obiektów małej 

architektury, liczoną od poziomu terenu przyległego; 

21) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć ustaloną w zmianie planu maksymalną wysokość 
budynków i obiektów małej architektury w terenie PU; wysokość pozostałych obiektów budowlanych na 

terenie PU należy dostosować odpowiednio do wymagań funkcjonalnych, użytkowych, technicznych oraz 

technologicznych tych obiektów; 

22) dojazdach nie wydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 

rysunku zmiany planu drogi wewnętrzne oraz dojazdy (istniejące oraz te które mogą powstać 
w przyszłości) zapewniające obsługę poszczególnych działek, obiektów i urządzeń, których przebieg 

i sposób rozwiązania określany będzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych; 

23) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć elementy reklamowe: 

a) płaszczyznowe – o powierzchni ekspozycji większej niż 5,0 m
2
, 

b) trójwymiarowe – o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 1,5 m, 

c) o wysokości najwyższej krawędzi elementu przekraczającej 3,0 m od poziomu przyległego terenu, 

d) słupy i maszty reklamowe o wysokości przekraczającej 10,0 m od poziomu przyległego terenu; 

24) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć tablice zawierające informację dotyczącą 
działalności gospodarczej, która prowadzona jest w obrębie działki budowlanej lub terenu; 

25) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć dostępne publicznie obszary takie jak: place, skwery, 

otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej w tym autobusowej, parkingi ogólnodostępne, tereny zieleni 

urządzonej i inne dostępne publicznie służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników; 

26) zieleni urządzonej należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew i krzewów, zieleni 

niskiej (np. trawniki, kwietniki); 

27) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12
0
; 

28) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia 

prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy 

metr bieżący ogrodzenia; 

29) aktualnie obowiązujących planach miejscowych – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie, przyjęty uchwałą 
Nr XXXV/264/97 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 1997r. oraz dokonaną jego zmianę na 

obszarze przyległym do granic opracowania niniejszej zmiany planu, przyjętą uchwałą Nr XXXI/452/08 

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 16 grudnia 2008r., a także miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 734/11 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie przyjęty uchwałą Nr XXVIII/408/08 

Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2008r.; 

30) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów lub 
studium – należy przez to rozumieć dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chrzanów”, przyjęty uchwałą Nr L/407/98 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 

21 kwietnia 1998r. z późn. zm. 

2. Nazwy ulic oraz inne nazwy własne przywołane w niniejszej uchwale lub opisane na rysunku zmiany 

planu, należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy istniejące oraz stosowane wg stanu na dzień uchwalenia 

zmiany planu. 

3. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi 

w przepisach odrębnych. 

 
Rozdział 2. 

przepisy dotyczące przeznaczenia terenu oraz zasad i warunków jego zagospodarowania 
 

§ 7. 1. Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczony na 

rysunku zmiany planu symbolem PU. 
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2. Dla określonego w ust. 1 terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) obiekty budowlane i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem materiałów, 

ich przerobem wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym, 

b) budynki usługowe z funkcjami: handlu, gastronomii, hotelarstwa oraz usług niematerialnych (np. usługi 

doradcze, prawne, księgowe, obsługi biurowej i bankowej, badania rynku, reklamowe, zarządzania, 

rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, biura specjalistyczne, jednostki administracji 

gospodarczej itp.) wraz z zapleczem; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garaże związane z funkcją podstawową, 

b) place rozładunkowo – manewrowe związane z funkcją podstawową, 

c) parkingi, 

d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

e) dojazdy nie wydzielone i dojścia piesze, 

f) zieleń urządzona i izolacyjna, 

g) urządzenia sportu i rekreacji, 

h) obiekty małej architektury; 

3) zasady i warunki zagospodarowania, określone w §8 - §16. 

§ 8. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym parametry i wskaźniki W zakresie 

zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) następujące wskaźniki wykorzystania terenu: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10 – 1,0, 

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60%, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 25%; 

2) następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych dla nowo realizowanych obiektów: 

a) 1mp/100m
2 
pow. użytk. oraz dodatkowo 1mp/5 zatrudnionych w produkcji, 

b) 1mp/30m
2 
powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 1mp/5 zatrudnionych dla usług, 

c) powierzchnie placów rozładunkowo – manewrowych należy przyjmować w dostosowaniu do potrzeb; 

3) maksymalną wysokość zabudowy: 

a) dla budynków gospodarczych i garaży: max. 6,0 m; dopuszcza się możliwość ich realizacji jako 

wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego, 

b) dla pozostałych budynków max. 15,0 m; dopuszcza się dla budynków produkcyjnych lub ich części 

w przypadkach podyktowanych względami technologicznymi lub technicznymi zwiększenie tej 

wysokości do max. 18,0 m, 

c) dla obiektów małej architektury: max. 3,5 m; dopuszcza się dla zindywidualizowanych form 

dostosowanie tej wysokości do potrzeb funkcjonalnych i użytkowych oraz wymagań estetycznych; 

4) szerokość elewacji frontowej poszczególnych budynków: dostosowana do szerokości działek budowlanych; 

5) kształt bryły: dostosowany do konfiguracji terenu, otaczającego zainwestowania i lokalnego krajobrazu; 

6) dachy budynków: płaskie względnie dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 

25
0 

do 45
0 

- w dostosowaniu do funkcji i rozpiętości budynków z uwzględnieniem wymogów technicznych 

i technologicznych; 

7) możliwość stosowania doświetleń, szczególnie na dachach budynków produkcyjnych i magazynowych; 
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8) uwzględnienie zasad określonych w §9. 

§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Ustala się kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu do walorów środowiska, w tym 

urozmaiconej rzeźby terenu oraz kompleksu zieleni (w tym leśnej) po stronie północnej terenu. 

2. W zakresie zasad sytuowania budynków, ustala się: 

1) nakaz zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku zmiany planu; 

w miejscach gdzie na rysunku zmiany planu nie zostały wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy 

obowiązuje zachowanie przepisów odrębnych; 

2) przy lokalizacji budynków należy uwzględnić wymagania określone w §10 ust. 1 pkt 3; 

3) w kształtowaniu pierzei północnej ul. Topolowej, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 3 dopuszcza się 
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy 

z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, przy 

uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy wskazanych na rysunku zmiany planu. 

3. Nakazuje się kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z wskaźnikami i parametrami 

określonymi w §8. 

4. W zakresie kolorystyki i wykończenia budynków, ustala się następujące zasady: 

1) stosowanie jednorodnych materiałów wykończeniowych i jednorodnej kolorystyki w ramach działki 

budowlanej; pokrycia dachowe mają być ciemniejsze od koloru ścian, przy czym zakazuje się stosowania 

kolorów jaskrawych na ścianach i pokryciach dachowych; 

2) pokrycie dachów materiałami bezpiecznymi dla środowiska; 

3) zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji: sidingu, blachy falistej oraz blachy 

płaskiej z wyłączeniem systemowych okładzin i kasetonów elewacyjnych wykonanych z takiej blachy. 

5. Ustala się spełnienie wymogów dotyczących warunków lokalizacji i montażu reklam określonych w §10 

ust. 2. 

6. Nakazuje się przesłanianie pasami zieleni zimozielonej widocznych od strony ul. Topolowej elementów 

zagospodarowania o niskich walorach estetycznych np. śmietniki, place rozładunkowo – manewrowe itp. 

7. W zakresie zasad grodzenia, ustala się: 

1) odległość ogrodzeń od osi dojazdów nie wydzielonych nie może być mniejsza niż 4,0m; dopuszcza się 
w przypadku ograniczeń wynikających ze stanu własnościowego przyjęcie mniejszej odległości, pod 

warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz realizacji ogrodzeń: 

a) o wysokości przekraczającej 1,5m, 

b) pełnych oraz z prefabrykowanych przęseł betonowych; 

3) możliwość wykorzystania zapisu określonego w §10 ust. 1 pkt 4. 

8. W zakresie zasad kształtowania zieleni: 

1) nakazuje się: 

a) dla zapewnienia ciągłości systemu komponowanie zieleni z wykorzystaniem części istniejącego 

drzewostanu oraz w nawiązaniu do zieleni leśnej i zadrzewień w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, 

w tym szczególnie od strony rzeki Chechło i obszarów przy skrzyżowaniu ul. Topolowej z północno – 

wschodnią obwodnicą miasta, jako głównego rejonu koncentracji powierzchni biologicznie czynnej, 

b) zapewnienie w ramach działki budowlanej co najmniej 30% udziału drzewostanu i krzewów 

zimozielonych w ogólnej liczbie drzew i krzewów, 

c) wprowadzenie zieleni ozdobnej wzdłuż ul. Topolowej, jako elementu kształtowania przestrzeni 

publicznej w nawiązaniu do ustaleń §10 ust. 1; 

2) zakazuje się nieuzasadnionego usuwania drzewostanu; 
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3) dopuszcza się wycinkę drzewostanu i krzewów w przypadku kolizji z planowanym programem (w tym 

obiektami budowlanymi) oraz w innych przypadkach – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

1. W kształtowaniu przestrzeni publicznej należy szczególnie uwzględnić obszar bezpośrednio przyległy do 

ul. Topolowej (po północnej stronie jej przebiegu), przy spełnieniu następujących zasad: 

1) główne wjazdy na teren i główne dojścia do budynków z odpowiednim zaakcentowaniem zielenią ozdobną 
i małą architekturą należy przewidzieć bezpośrednio z ul. Topolowej; 

2) w kształtowaniu dojść pieszych należy uwzględnić lokalizację przystanków autobusowych po obu stronach 

ul. Topolowej – w dostosowaniu do warunków stanu istniejącego; 

3) ustala się koncentrację zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym na obszarze objętym zmianą 
planu, w sposób zapewniający ukształtowanie pierzei północnej ul. Topolowej (z uwzględnieniem 

nieprzekraczalnej linii zabudowy) przy jednoczesnej lokalizacji elementów przeznaczenia dopuszczalnego 

określonych w §7 ust. 2 pkt 2 lit. a ,b , c , g od strony północnej obszaru zmiany planu (z uwzględnieniem 

zapisów §9 ust. 8 pkt 1); 

4) dopuszcza się możliwość częściowego grodzenia względnie całkowitego niewygradzania terenu od strony 

ul. Topolowej – w zależności od charakteru programu. 

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji reklam: 

1) zakazuje się lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych; 

2) dopuszcza się wyłącznie tablice informacyjne lokalizowane na elewacjach budynków, przy spełnieniu 

następujących wymagań: 

a) w części parterowej budynku w rejonie wejścia mogą być stosowane wyłącznie szyldy o powierzchni 

nie przekraczającej 2,0m
2
, 

b) w części nadwejściowej lub podgzymsowej mogą być stosowane szyldy o powierzchni 

nie przekraczającej 2,0m
2 
lub neony o wysokości nie większej niż 0,7m, 

c) łączne wykorzystanie elewacji budynku na cele informacyjne (szyldy i neony) nie może przekraczać 
15% powierzchni elewacji, 

d) montaż szyldów i neonów wyłącznie na powierzchniach płaskich pozbawionych okien i detali 

architektonicznych jak gzymsy, płyciny, ryzality, 

e) lokalizacja tablic informacyjnych nie może powodować utrudnień w komunikacji oraz musi być zgodna 

z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych i ruchu drogowego. 

3. W kształtowaniu przestrzeni związanej bezpośrednio z komunikacją kołową i pieszą zapewnienie 

rozwiązań (także technicznych) uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Ustala się obowiązek rozpoznania przed realizacją inwestycji ustalonych zmianą planu ewentualnych 

ograniczeń geologiczno – inżynierskich dla budownictwa, w tym ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych na terenie, w sposób zgodny z przepisami odrębnymi – w związku 

z położeniem terenu i jego wielokrotnymi przekształceniami. 

2. W poczynaniach inwestycyjnych ustala się nawiązanie do lokalnych uwarunkowań środowiska 

występujących na terenie i w jego bezpośrednim otoczeniu, z uwzględnieniem terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, szczególnie poprzez spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów 

odrębnych oraz przepisów określonych w ust. 3 i 4. 

3. W zakresie ograniczania uciążliwości lokalizowanych obiektów dla środowiska, ustala się: 

1) zakaz lokalizacji na całym terenie: 

a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za 

wyjątkiem niezbędnych inwestycji celu publicznego (w tym z zakresu infrastruktury komunikacyjnej 

i technicznej), 
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b) zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii; 

2) nakaz spełnienia wymogu by wszelka uciążliwość wynikająca z prowadzonej działalności ograniczała się 
do granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, a emisja zanieczyszczeń pochodząca 

z prowadzonej działalności (w tym z lokalizowanych instalacji i urządzeń) nie przekraczała standardów 

emisyjnych i standardów jakości środowiska; 

3) ochronę przed polami elektromagnetycznymi związanymi z obiektami elektroenergetycznymi 

i telekomunikacyjnymi, przez spełnienie wymogów dotyczących zasad budowy i lokalizacji urządzeń i sieci 

tej infrastruktury określonych w wymaganiach przepisów odrębnych. 

4. W zakresie ochrony wód podziemnych i położenia terenu w obrębie głównego zbiornika wód 

podziemnych GZWP Nr 452 Chrzanów ustala się: 

1) nakaz realizacji skutecznych zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód podziemnych substancji 

toksycznych oraz innych szkodliwych dla tych wód m.in. poprzez: 

a) wyposażenie terenu w pełne uzbrojenie techniczne realizowane wyprzedzająco lub równocześnie 

z realizacją inwestycji, w tym szczególnie z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, 

b) podłączenie obiektów do istniejącego publicznego systemu odprowadzania ścieków, 

c) trwałe utwardzenie powierzchni dróg, parkingów, placów rozładunkowo – manewrowych itp, 

d) ujęcie wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej szczególnie pochodzących 

z narażonych na zanieczyszczenia powierzchni dróg, parkingów, placów rozładunkowo – manewrowych 

itp, przy podczyszczeniu ich przed wprowadzeniem do odbiorników zgodnie z warunkami określonymi 

w przepisach odrębnych; 

2) gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i w nawiązaniu do 

funkcjonujących systemów w obszarze miasta i gminy Chrzanów, z uwzględnieniem Planu Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego; 

3) w zakresie produkcji, składowania materiałów oraz czasowego magazynowania odpadów zakaz stosowania 

rozwiązań, które mogłyby powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby. 

5. W zakresie ochrony powietrza ustala się ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z procesów 

produkcyjnych przez stosowanie wysoko sprawnych technologii oraz z potrzeb grzewczych poprzez 

podłączenie do istniejącego scentralizowanego systemu grzewczego; dopuszcza się w sytuacjach 

uzasadnionych względami technicznymi i ekonomicznymi zastosowanie rozwiązań indywidualnych 

z wykorzystaniem źródeł nieuciążliwych dla otoczenia t.j. gaz, energia elektryczna lub inne paliwa ekologiczne 

oraz wykorzystanie do celów grzewczych alternatywnych źródeł ciepła (energia słoneczna, energia ciepła 

ziemi). 

6. W zakresie ochrony walorów krajobrazowych związanych z położeniem terenu przy głównych ciągach 

komunikacyjnych oraz na tle i w sąsiedztwie kompleksu zieleni urządzonej i zieleni leśnej ustala się: 

1) zasadę zachowania w sposobie zagospodarowania działki budowlanej proporcji pomiędzy częścią 
zabudowaną a niezabudowaną, określonych wskaźnikiem powierzchni zabudowy i wskaźnikiem 

powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami §8 pkt 1 lit. b i c; 

2) wprowadzenie zieleni uzupełniającej zagospodarowanie z zachowaniem warunków kształtowania zieleni 

określonych w § 9 ust. 8; 

3) wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji do prac niwelacyjnych 

bądź rekultywacji terenów zdegradowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. W zakresie ochrony przed hałasem dopuszcza się w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm 

hałasu pochodzącego z ul. Topolowej możliwość realizacji od strony tej ulicy zabezpieczeń biologicznych oraz 

zabezpieczeń technicznych w budynkach – pozwalających na skuteczną ochronę środowiska i zdrowia zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

§ 12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru i ewidencji 

zabytków, a także dobra kultury współczesnej. 
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2. Z uwagi na położenie terenu w rejonie stanowiska archeologicznego AZP 100-51, działania inwestycyjne 

na przedmiotowym terenie należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami. 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki przeprowadzania scaleń i podziału nieruchomości objętych zmianą 
planu 

1. Ustala się następujące zasady i warunki przeprowadzania scaleń i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się terenów, dla których niezbędne jest przeprowadzenie procedury scaleń i podziałów 

nieruchomości; 

2) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości; w przypadku ich dokonywania obowiązują następujące 

zasady i warunki przeprowadzania scaleń i podziału nieruchomości: 

a) każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej 

bezpośrednio lub poprzez dojazd nie wydzielony, 

b) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych i dojazdów 

nie wydzielonych nie może być mniejszy niż 60 stopni oraz nie większy niż 120 stopni, 

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1500 m
2
, 

d) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki: 20m. 

2. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 1500 m
2
. 

3. Ustalone w zmianie planu minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania 

podziałów pod dojazdy nie wydzielone, place, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty 

małej architektury oraz podziałów mających na celu powiększenie działki sąsiedniej. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

1. W zakresie układu komunikacyjnego, ustala się: 

1) dostępność komunikacyjną terenu należy oprzeć na: 

a) istniejącej ul. Topolowej (przyległej do terenu) jako drodze klasy zbiorczej zapewniającej powiązania 

zewnętrzne, 

b) budowie układu uzupełniającego, który stanowić będą dojazdy niewydzielone; 

2) obsługa komunikacyjna układem określonym w pkt 1 określa docelowy stan, wymagany przy 

zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenu; jego osiągnięcie w zasadniczej części 

zostało zrealizowane poprzez modernizację ul Topolowej z zachowaniem rezerwy dla przebudowy, 

w związku z realizacją wlotów dróg wewnętrznych zapewniających dojazdy oraz chodników 

zapewniających dostępność pieszą; 

3) wymagane drogi pożarowe do budynków i innych obiektów budowlanych należy prowadzić 
z wykorzystaniem dojazdów niewydzielonych zapewniających dostępność programu przy ich określaniu 

w projektach budowlanych i uzgadnianiu w trybie przewidzianym przepisami odrębnymi, w powiązaniu 

z układem komunikacji wymienionym w pkt 1 lit. a; 

4) przy trasowaniu dojazdów niewydzielonych a zarazem dróg pożarowych: 

a) dopuszcza się wykorzystanie istniejących dawnych dojazdów (w tym gruntowych), 

b) obowiązuje maksymalne dostosowanie do projektowanego zagospodarowania terenu (szczególnie do 

obiektów kubaturowych), 

c) szerokość pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych należy dostosować do potrzeb 

jednak nie mogą być one mniejsze niż to wynika z warunków określonych w przepisach odrębnych (w 

tym techniczno – budowlanych); 

5) etapowanie rozbudowy układu drogowego uwzględniać musi efektywność udostępniania terenu dla 

planowanego zagospodarowania i umożliwiać rozbudowę sieci infrastruktury; 
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6) dojazdy niewydzielone winny spełniać wymagane parametry przestrzenne i warunki dostępności – zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

2. W zakresie zasad obsługi parkingowej, ustala się: 

1) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu lub w obrębie działki budowlanej objętej projektem 

zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem; 

2) dopuszcza się wykorzystanie miejsc postojowych na parkingach ogólnodostępnych w sąsiedztwie terenu 

(poza granicami opracowania zmiany planu); 

3) możliwość stosowania parkingów naziemnych oraz podziemnych, w tym wielopoziomowych (z 

uwzględnieniem warunków rzeźby terenu oraz warunków geologiczno - inżynierskich); 

4) dla określonego zmianą planu terenu należy zapewnić proporcjonalna liczbę miejsc postojowych dla 

pojazdów wg wskaźników określonych w §8 pkt 2. 

§ 15. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 

1. Ustala się następujące zasady ogólne dotyczące wszystkich elementów infrastruktury technicznej terenu: 

1) wykorzystanie istniejących obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej przy utrzymaniu ich 

lokalizacji i przebiegu z dopuszczeniem możliwości ich: remontu, rozbudowy, modernizacji, przebudowy 

(w tym przełożenia) w dostosowaniu do potrzeb i występujących kolizji – z zachowaniem przepisów 

odrębnych i norm; 

2) nowe ciągi infrastruktury technicznej należy prowadzić wzdłuż lub w obrębie dojazdów nie wydzielonych, 

a także wzdłuż przyległego do terenu PU pasa drogowego ul. Topolowej; dopuszcza się w przypadkach 

uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami oraz względami technicznymi i ekonomicznymi prowadzenie 

nowych ciągów uzbrojenia innymi trasami, pod warunkiem, że nie będą naruszać przepisów odrębnych 

oraz pozostałych ustaleń zmiany planu; 

3) uściślenie lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nastąpi w projekcie budowlanym 

i zostanie ustalone w decyzji pozwolenia na budowę dla poszczególnych inwestycji; 

4) wokół sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej obowiązują ograniczenia w zakresie zabudowy 

i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, wynikające z przepisów odrębnych i norm. 

2. Ustala się następujące zasady dotyczące poszczególnych systemów infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę : 

a) system zaopatrzenia w wodę ma zapewnić odbiorcom wymaganą ilość wody i niezawodność dostaw oraz 

jakość, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zaopatrzenie w wodę należy oprzeć na miejskiej sieci wodociągowej, przy czym źródłem zasilania 

w wodę terenu jest i będzie wodociąg o średnicy 150 wzdłuż ul. Topolowej po jej południowej stronie i o 

średnicy 110 prowadzony bezpośrednio do terenu, 

c) obowiązuje: 

- pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi 

przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę, 

- wyposażenie istniejących lub nowo projektowanych przewodów wodociągowych (w ramach 

rozbudowy, przebudowy lub modernizacji) w hydranty zewnętrzne o średnicy DN 80 i DN 

100 (stanowiące punkty czerpalne wody do celów przeciwpożarowych) zgodnie z przepisami 

odrębnymi i normami; 

2) w zakresie odprowadzenia ścieków : 

a) dla wyznaczonego w granicach obszaru objętego zmianą planu terenu przyjmuje się system kanalizacji 

rozdzielczy tj. odprowadzanie ścieków w oparciu o istniejący na terenie kolektor K 1200 Vipro, 

b) zakaz odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych oraz wód pochodzących 

z odwadniania terenu (dla których ustalenia zawarto w pkt 3), 
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c) głównym odbiornikiem ścieków sanitarnych i ewentualnie przemysłowych ustala się Komunalną 
Oczyszczalnię Ścieków w Chrzanowie, 

d) możliwość wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, pod warunkiem 

wcześniejszego podczyszczenia ich do parametrów ścieków sanitarnych, z zachowaniem przepisów 

odrębnych; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych : 

a) głównym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie rzeka Chechło, 

b) wody z terenu należy odprowadzać poprzez kanalizację deszczową a następnie z wykorzystaniem rowów 

opadowych położonych poza obszarem objętym zmianą planu, przy spełnieniu warunku określonego 

w §11 ust. 4 pkt 1 lit. d dotyczącego podczyszczania wód; 

4) w zakresie gospodarowania odpadami ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie 

z zapisem §11 ust. 4 pkt 2, z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, 

z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz : 

a) jako źródło zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejący gazociąg średniego ciśnienia o średnicy DN 

110 wykonany z rur PE przebiegający przez teren, 

b) doprowadzenie gazu do nowych budynków winno nastąpić w oparciu o ten gazociąg przez jego 

rozbudowę na terenie w formie odgałęzień i podłączeń w dostosowaniu do potrzeb, 

c) wzdłuż istniejącego gazociągu i projektowanych jego odgałęzień należy przewidzieć zachowanie 

odległości podstawowych lub stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) miejsce włączenia do gazociągu i określenie średnicy gazociągu uzależnione będzie od potrzeb 

przyszłego odbiorcy, 

e) zabezpieczenie kolizji gazociągów z uzbrojeniem podziemnym i projektowanymi wjazdami musi być 
zgodne z normami w tym zakresie oraz dostosowane do nowego zagospodarowania terenu; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną :  

a) jako źródło zaopatrzenia w energię elektryczną pozostaje istniejąca sieć średniego napięcia oraz sieć 
niskiego napięcia na terenie i w jego sąsiedztwie, 

b) w przypadku modernizacji lub przebudowy linii elektroenergetycznej nN i SN dopuszcza się wykonanie 

jako linie napowietrzne lub kablowe, przy zaleceniu budowy nowych sieci w wykonaniu kablowym, 

c) w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną związaną z lokalizacją nowego 

programu przewiduje się realizację nowych stacji transformatorowych SN/nN wraz z ich włączeniem do 

sieci średniego napięcia; ilość nowych linii oraz stacji, wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę 
mocy i energii elektrycznej dla projektowanych obiektów, 

d) nowe stacje transformatorowe należy wykonywać jako stacje wolnostojące lub słupowe; w przypadku 

realizacji wolnostojących stacji transformatorowych niezbędne będzie zapewnienie terenu o powierzchni 

ok. 40,0m
2 
oraz dojazdu a w przypadku stacji słupowych terenu o powierzchni ok. 6,0m

2
, 

e) wzdłuż linii, wokół urządzeń i obiektów elektroenergetycznych należy pozostawić strefy ograniczonej 

zabudowy, wielkość stref oraz warunki ich zagospodarowania określono w przepisach odrębnych 

i normach; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło : 

a) zaspokojenie potrzeb grzewczych nowych obiektów budowlanych w oparciu o źródła scentralizowane 

przy wykorzystaniu istniejącego ciepłociągu przebiegającego po stronie zachodniej poza terenem, 

zaopatrującego w ciepło szpital powiatowy, 

b) wzdłuż podłączeń do ciepłociągu należy pozostawić strefy ograniczonej zabudowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnym i normami, 
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c) dopuszcza się w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi i ekonomicznymi zastosowanie 

rozwiązań indywidualnych z wykorzystaniem źródeł nieuciążliwych dla otoczenia t.j. gaz, energia 

elektryczna lub inne paliwa ekologiczne oraz wykorzystanie do celów grzewczych alternatywnych źródeł 

ciepła (energia słoneczna, energia ciepła ziemi); 

8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej : 

a) obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej, kabli 

doziemnych i innych dostępnych rozwiązań, 

b) dopuszcza się budowę i rozbudowę stacji bazowych oraz masztów telefonii komórkowej i radiolinii - 

z zachowaniem przepisów odrębnych. 

§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu 

1. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz tymczasowego zagospodarowania, 

z wyjątkiem organizacji placu budowy (wraz z elementami jego zagospodarowania) dla realizacji inwestycji 

ustalonych w zmianie planu. 

2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszej zmianie planu 

utrzymuje się dotychczasowe wykorzystanie działek. 

 
Rozdział 3. 

Przepisy końcowe  
 

§ 17. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 

nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu: dla terenu PU – w wysokości 30%, słownie 

trzydzieści procent. 

§ 18. W granicach obszaru objętego zmianą planu traci moc uchwała Nr XXXV/264/97 Rady Miejskiej 

w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 1997r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie” (Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 10, poz.75). 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.  

  

  Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/549/2014 

Rady Miejskiej w Chrzanowie 

z dnia 27 maja 2014 roku 

 

* 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/549/2014 

Rady Miejskiej w Chrzanowie 

z dnia 27 maja 2014 r. 

o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ 
w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu 

 

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Chrzanowie stwierdza, co następuje: 

§ 1. 1. Projekt zmiany planu wyłożony został do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta Chrzanowa w okresie od 19 marca 2014r. do 16 kwietnia 2014r. 

Informację o terminach: wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu i możliwości 

zgłaszania uwag Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłosił za pomocą komunikatu prasowego (zamieszczonego 

w Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej „PRZEŁOM”), komunikatu w Internecie (zamieszczonego na stronie 

http://bip.malopolska.pl/umchrzanow) oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń urzędowych 

Urzędu Miasta Chrzanowa. Termin publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany 

planu wyznaczono na dzień 24 marca 2014 r. o godz. 13 
00

. 

2. W toku wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego 

wglądu nie wniesiono żadnych uwag. 

3. Na publiczną dyskusję przybyły dwie osoby lecz nie zgłosiły do projektu zmiany planu żadnych uwag. 

4. W wymaganym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko t.j. do dnia 2 maja 2014 r. również nie wniesiono żadnych uwag. 

§ 2. Na podstawie stanu wynikającego z przebiegu postępowania w sprawie sporządzenia projektu zmiany 

planu ustalonego w §1 nie zachodzi potrzeba podejmowania czynności dla rozpatrzenia uwag. 

§ 3. Na podstawie ustaleń §1 i §2 stwierdza się, że projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Doliny Chechło – Północ w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej, 

nie wymaga podejmowania rozstrzygnięć w sprawie uwag. 

  

  Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 3558



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/549/2014 

Rady Miejskiej w Chrzanowie 

z dnia 27 maja 2014 r. 

 

o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ 

w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Chrzanowie rozstrzyga, 

co następuje: 

1. Inwestycje objęte ustaleniami zmiany planu 

Z przedmiotową zmianą planu nie wiążą się żadne inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy. Powyższe wynika z następujących faktów: 

1) nie zachodzi potrzeba wykupu terenu na cele zapewnienia dostępności komunikacyjnej i dostępności do 

uzbrojenia. Działki objęte opracowaniem zmiany planu stanowią własność Powiatu Chrzanowskiego; 

2) teren posiada zabezpieczoną dostępność komunikacyjną w związku z położeniem w obszarze przyległym 

do ul. Topolowej; 

3) teren posiada zabezpieczoną dostępność do ciągów uzbrojenia wynikającą zarówno ze stanu istniejącego 

jak i ustaleń aktualnie obowiązujących planów miejscowych dla terenów przyległych; 

4) drogi wewnętrzne i podłączenia do zewnętrznego układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia nastąpią na 

koszt przyszłego inwestora wchodząc w zakres planowanych inwestycji na tym terenie. 

Wprowadzona zmiana nie powoduje zatem żadnych skutków dla budżetu gminy poza wydatkami 

niezbędnymi na przeprowadzenie tej zmiany (w drodze aktualizacji dotychczasowego dokumentu). 

 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy 

W świetle ustaleń pkt 1 zmiana planu nie powoduje konieczności realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 

  

  Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
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