
 

 

UCHWAŁA

 NR XXVIII/300/13 

RADY MIASTA BOCHNIA 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Hutnicza” 

w Bochni, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/344/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. 

w zakresie ustalenia stawki opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości innej niż 

wynoszącej 0% 

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

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 647 ze zm.), w związku z Uchwałą 

Nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Hutnicza” w Bochni, uchwalonego 

uchwałą Nr XXXV/344/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. oraz po stwierdzeniu, że 

zmiana planu jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Miasta Bochnia, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/349/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 

27 sierpnia 2009 r., Rada Miasta Bochni uchwala co następuje:  

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Hutnicza” w Bochni, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXV/344/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. 

i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 526 poz. 3696.  

2. Zmiana planu dotyczy wyłącznie części tekstowej w zakresie ustalenia stawki opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości w wysokości innej niż wynoszącej 0% i nie obejmuje części graficznej. 

§ 2.  

1. Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z tym uchwała 

nie zawiera rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu planu.  

2. Zmiana planu nie wpływa na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasady ich finansowania, w związku z tym uchwała nie zawiera rozstrzygnięcia 

o sposobie ich realizacji. 

§ 3. W uchwale Nr XXXV/344/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Hutnicza” w Bochni §7 ust. 7 pkt 3 

otrzymuje brzmienie: „3) dla pozostałych terenów w wysokości 1%”.  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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Kraków, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 3137



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Kazimierz Ścisło 
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