
 

 

UCHWAŁA
∗

 NR XXXIV/429/2013 

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

z dnia 9 lipca 2013 roku 

o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 

408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej 

w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej 

w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. 

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) oraz 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.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Zmienia się w Uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r., zapis w: 

a) § 4 pkt 6 jest : „przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne  

niż (dopuszczalnym) podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe  

i z nim nie koliduje;” na: „przeznaczeniu uzupełniającym (dopuszczalnym) – należy przez to rozumieć 

przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i z nim 

nie koliduje;”  

b) § 4 pkt 9 jest : „działalność niepogarszająca – taki rodzaj działalności, który spełnia wymagania stanu 

środowiska ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych;” na: „działalność niepogarszająca stanu 

środowiska – taki rodzaj działalności, który spełnia wymagania ochrony środowiska określone w przepisach 

odrębnych;”  

c) § 4 pkt 12 jest : „ogólnie dostępnych terenach – należy przez to rozumieć tereny dostępne dla publicznych 

wszystkich bez względu na stan własności.” na: „ogólnie dostępnych terenach publicznych – należy  

przez to rozumieć tereny dostępne dla wszystkich bez względu na stan własności.” 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 4650
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