
UCHWAŁA NR XLIV/1076/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa 
i usług obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej 

i Groszkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, 
art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 
2012 roku, poz. 647 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Rady Miejskiej nr 
XIX/487/2012 z dnia 29.05.2012 roku), wobec nie wniesienia uwag

Rada Miejska
uchwala 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług 
obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej 

i Groszkowej.

§ 1. 1. Zmiana dotyczy planu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1770/2006 z dnia 14 marca 
2006 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49/2006 z 24.04.2006 r., poz. 1393).

2. Zmiana planu obejmuje teren o powierzchni ok.18,75 ha, położony przy ulicach Samotnej, Maślaków, 
Groszkowej oraz Bestwińskiej.

§ 2. 1. Oznaczenia i linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w §1 pkt 
1 nie ulegają zmianie, z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. W legendzie znajdującej się na rysunku planu wymienionym w ustępie 1:

1) wyrażenie „projektowana stacja transformatorowa” zastępuje się zapisem „dopuszczalna lokalizacja stacji 
transformatorowej – oznaczenie informacyjne nie będące ustaleniem planu miejscowego”,

2) wyrażenie „strefy techniczne wyłączone z zabudowy” zastępuje się zapisem „strefy techniczne 
ograniczonej zabudowy - oznaczenie informacyjne niebędące ustaleniem planu miejscowego”.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – fragment rysunku planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym.
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§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LV/1770/2006 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny 
położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 2 uchyla się lit. d,

2) w § 6 pkt 2 uchyla się lit. d, e,

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia.

2. Dopuszczenie remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy sieci elektroenergetycznych niskiego 
i średniego napięcia.

3. Dopuszczenie lokalizacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy poniżej 100 kW.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę istniejącej sieci 
gazowej średnioprężnej”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/1076/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
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Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIV/1076/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
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