
 

 

UCHWAŁA

 NR LIII/573/VI/2014 

RADY MIASTA TRZEBINI 

z dnia 25 lipca 2014 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum 

w Trzebini w zakresie określonym uchwałą Nr XVIII/193/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 

30 stycznia 2012 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związku 

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Nr XVIII/193/VI/2012 Rady Miasta Trzebini 

z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini Rada 

Miasta Trzebini uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini 

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 500, poz. 4874), wprowadza się następujące zmiany, po 

stwierdzeniu, że zmiany te nie naruszają ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzebinia przyjętego uchwałą Nr VI/48/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 

29 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami: 

1) dotyczące odniesienia do przepisów odrębnych w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe: 

a) w §21 pkt. 3, w §26 ust.6 pkt. 17 skreśla się część punktu następującą po słowie „zgodnie” do końca 

punktu i w miejsce skreślenia wpisuje się słowa: 

„z przepisami odrębnymi;”, 

b) w §42 ust. 4 pkt. 8 skreśla się część punktu następującą po słowie „zgodnie” do końca punktu i w 

miejsce skreślenia wpisuje się słowa: „z przepisami odrębnymi.”; 

2) dotyczące odniesienia do zapisów tekstu planu - w §26 w ust. 6 pkt. 9 słowa „w pkt. 7” zastępuje się 

słowami „w pkt. 8”; 

3) dotyczące zmiany geometrii dachów istniejących budynków na Osiedlu Waltera, gdzie §27 ust. 5 pkt. 12 

przyjmuje nowe brzmienie: 

„12) dla istniejących budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na Osiedlu Waltera dopuszcza 

się zmianę geometrii dachu z płaskiego na dwuspadowy, pod warunkiem zachowania ujednoliconej 

formy dachów budynków. Dla budynków tych obowiązują poniższe ustalenia: dach dwuspadowy 
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z kalenicą na osi poprzecznej budynku i symetrycznym układem połaci dachowych, o kącie nachylenia 

30º, wysokość elewacji frontowej od strony głównego wejścia do budynku (liczona po jego stronie 

zewnętrznej), stanowi sumę wysokości przyziemia, parteru i piętra, w stanie istniejącym oraz ścianki 

kolankowej o wysokości 0,8 m, doświetlenie pomieszczeń poddasza wyłącznie oknami połaciowymi, 

materiał pokrycia dachu o fakturze dachówki w kolorze ceglastym.”; 

4) dotyczące korekty numeracji punktów w załączniku nr 6 do uchwały - po punktach od 1 do 5, w miejsce 

punktów „2)”, „3)” i „9)” wprowadza się odpowiednio punkty: „6)”, „7)” oraz „8)”. 

2. Zakres i przedmiot zmian, o których mowa w ust. 1 jest zgodny z uchwałą Nr XVIII/193/VI/2012 Rady 

Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini i nie wymaga zmian w rysunku 

planu. 

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście- Centrum w Trzebini, stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, nie będące ustaleniem zmiany tego planu. 

2. Uchwała niniejsza nie wymaga rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

Zdzisław Ścigaj 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr LIII/573/VI/2014 

Rady Miasta Trzebini 

z dnia 25 lipca 2014 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM 

W TRZEBINI 

Zgodnie z art.17 pkt.14 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rady Miasta Trzebini 

rozstrzyga co następuje: 

Nie podejmuje się rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu, 

ponieważ w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w okresie wyznaczonym na przyjmowanie 

uwag, według informacji przedłożonej przez Burmistrza Miasta Trzebini, do projektu nie zostały złożone 

żadne uwagi. 

  

  Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 

Zdzisław Ścigaj 
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