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UCHWAŁA NR XLIV/451/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 4 września 2018 roku
o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Południe, dla terenu
działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/270/2017 Rady
Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło-Południe, dla terenu działki ozn. nr 732/958 położonego
przy ul. Jesionowej w Chrzanowie, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, uchwalonego 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-Południe, dla terenu
działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Południe, dla
terenu działki oznaczonej nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej w Chrzanowie, zwana dalej „zmianą
planu”, dotyczy obszaru o łącznej powierzchni ok. 0,4797 ha.
2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 zostały określone na rysunku zmiany planu, zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały Nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Doliny Chechło–Południe, dla terenu działki oznaczonej nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej
w Chrzanowie.
§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w treści niniejszej uchwały oraz w części
graficznej zmiany planu.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) część graficzna zmiany planu, będąca integralną częścią niniejszej uchwały, obejmująca rysunek zmiany
planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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2) rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami zmiany planu:
a) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do
projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2,
b) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w projekcie
zmiany planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
3. Treść uchwały obejmuje ustalenia zawarte w:
1) Rozdziale 1 – Przepisy ogólne;
2) Rozdziale 2 – Przepisy dotyczące całego obszaru objętego zmianą planu;
3) Rozdziale 3 – Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów i zasad ich
zagospodarowania;
4) Rozdziale 4 – Przepisy końcowe.
4. Na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, obowiązującymi oznaczeniami są:
1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) oznaczenia ustaleń zmiany planu:
a) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone następującymi
symbolami identyfikacyjnymi:
MN1

– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

E1 – teren infrastruktury technicznej - urządzenia elektroenergetycznego,
KD1

– teren komunikacji (publicznej);

3) oznaczenia przyjęte na podstawie przepisów odrębnych lub decyzji i dokumentów wiążących wg przepisów
odrębnych: cały obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP Nr 452 Chrzanów.
5. Na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały informacyjnymi oznaczeniami,
nie stanowiącymi ustaleń zmiany planu są istniejące rowy odwadniające.
6. Na obszarze objętym zmianą planu, nie ustala się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - ze względu na brak obszarów
przestrzeni publicznej w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 18;
2) zasad kształtowania krajobrazu - poza zasadami określonymi w § 5 i § 6, uwzględniającymi aspekty
krajobrazowe w rozumieniu postępujących procesów przekształceń krajobrazu naturalnego w krajobraz
z zabudową;
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury
współczesnej - ze względu na brak występowania obszarów, obiektów i innych wartości wymagających
ochrony;
4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - ze względu na fakt, że obszar objęty
zmianą planu stanowi wyłącznie jedna działka ewidencyjna, której parametry umożliwiają dokonanie
podziału na działki budowlane;
5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w zakresie: terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa - ze względu na brak ich
występowania w obszarze objętym zmianą planu;
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6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy - poza ograniczeniami ustalonymi w § 7 pkt 2 lit. b, § 10 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. e oraz zakazem
określonym w § 5 pkt 5 lit. b;
7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na
brak przesłanek.
§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale oraz na rysunku zmiany planu jest mowa o…, należy przez to
rozumieć:
1) przepisach odrębnych – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązujące
normy branżowe;
2) terenie – obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem
literowo – cyfrowym, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;
3) działce budowlanej – działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) przeznaczeniu podstawowym – rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone zmianą planu jako
dominujące na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu, na rzecz
którego należy rozstrzygać wszelkie konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe, który dopuszczony został na
wyznaczonym terenie jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, na warunkach
określonych w zmianie planu;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linię wyznaczającą granicę terenu, poza którą nie można sytuować
nowych budynków, w tym także związanych z nimi: schodów, ganków, daszków, balkonów, wykuszy
i tarasów;
7) wysokości zabudowy – całkowitą wysokość budynków i budowli (z wyłączeniem wolno stojących trwale
związanych z gruntem tablic i urządzeń reklamowych) mierzoną od poziomu terenu istniejącego, a dla
budynku: od poziomu terenu istniejącego w miejscu najniżej położonego wejścia, usytuowanego ponad
poziomem terenu istniejącego, do najwyżej położonego punktu budynku t.j. gzymsu, kalenicy dachu lub
górnej krawędzi attyki;
8) powierzchni zabudowy - powierzchnię zabudowaną budynkami, liczoną po zewnętrznym obrysie ich
murów, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami czy przejazdów – po obrysie ich rzutu;
9) wskaźniku powierzchni zabudowy - parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy
w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji
administracyjnej albo zgłoszeniem;
10) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni
terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem
zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
11) powierzchni całkowitej budynku – sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji
nadziemnych budynku, liczoną po obrysie jego ścian zewnętrznych;
12) powierzchni całkowitej zabudowy – sumę powierzchni całkowitych budynków w obrębie działki
budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
13) wskaźniku intensywności zabudowy – parametr, wyrażony jako udział powierzchni całkowitej
zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji
administracyjnej albo zgłoszeniem;
14) uciążliwości – zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi mieszkających lub przebywających
w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, odory;
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15) nie wydzielonych dojazdach – projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na
rysunku zmiany planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek, obiektów i urządzeń
z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
16) dojściach pieszych – urządzone na terenie powierzchnie trwale lub częściowo utwardzone służące
pieszym;
17) zieleni urządzonej - urządzone i utrzymywane obszary zieleni obejmującej m.in. drzewa, krzewy, rabaty,
kwietniki, trawniki, zieleń w pasach drogowych, itp., pełniącej funkcje biologiczne i estetyczne, albo jak
w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych mającej dodatkowo charakter użytkowy (drzewa
i krzewy owocowe, ogrody warzywne);
18) obszarach przestrzeni publicznej – obszary, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
19) aktualnie obowiązującym planie miejscowym - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Doliny Chechło - Południe w Chrzanowie, przyjęty uchwałą Nr LXXXV/724265/97 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 28 stycznia 1997 r.;
20) usługach komercyjnych – usługi z zakresu:
a) handlu detalicznego,
b) gastronomii,
c) zdrowia (gabinety prywatnej praktyki lekarskiej),
d) kultury (małe pracownie artystyczne),
e) drobnych świadczeń (np. usługi krawieckie, szewskie, optyczne, fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne,
odnowy biologicznej, zegarmistrzowskie, itp.),
f) usług niematerialnych (np. usługi doradcze, konsultingowe, prawne, księgowe, projektowe, biurowe,
obsługi biurowej, badania rynku, reklamowe, zarządzania, itp.),
21) dachu płaskim – dach lub stropodach o spadku do 120.
2. Ilekroć w uchwale i na rysunku zmiany planu zostają przywołane numery ewidencyjne działek oraz
nazwy ulic i rzek należy przez to rozumieć numery nadane działkom ewidencyjnym oraz nazwy nadane ulicom
i rzekom wg stanu na dzień wejścia zmiany planu w życie. Podobnie należy rozumieć inne nazwy własne
przywołane w uchwale tj. wg stanu na dzień wejścia zmiany planu w życie.
3. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach zmiany planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi
w obowiązujących przepisach odrębnych.
Rozdział 2.
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego zmianą planu
§ 4. 1. Warunkiem realizacji zabudowy jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni lub poprzez
nie wydzielony dojazd.
2. Na obszarze objętym zmianą planu, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z ustaleniami zmiany planu,
dopuszcza się:
1) lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenów;
2) realizację nie wydzielonych dojazdów w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 15.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu do otaczających
krajobrazowych i walorów środowiska oraz uwarunkowań stwarzanych przez to środowisko;

walorów

2) nakazuje się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku zmiany planu;
3) w miejscach gdzie nie zostały wyznaczone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy
obowiązuje zachowanie przepisów odrębnych oraz innych ustaleń zmiany planu;
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4) w przypadku dokonania podziału objętej zmianą planu działki ozn. nr 732/958 na mniejsze działki
budowlane, dopuszcza się z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy
wyznaczonych na rysunku zmiany planu, sytuowanie budynku na działce budowlanej zwróconego ścianą
bez okien i drzwi w stronę granicy tej działki, w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej
granicy;
5) zakazuje się:
a) lokalizacji usług komercyjnych wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących, których
powierzchnia użytkowa przekracza 100,0 m2;
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
6) dopuszcza się akcentowanie granic działek poprzez zieleń urządzoną i elementy małej architektury.
§ 6. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) w odniesieniu do zasad sytuowania budynków na działkach budowlanych: określono je w § 5 pkt 2,
pkt 3 i pkt 4;
2) w odniesieniu do wysokości zabudowy:
a) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych - max. 10,0 m,
b) wysokość budynków usług komercyjnych i budynków gospodarczych - max. 7,0 m,
c) wysokość budynków dla stacji transformatorowej wnętrzowej i garaży wolnostojących - max. 5,0 m,
d) wysokość budowli, w tym stacji transformatorowej napowietrznej (słupowej) - dostosowana do
warunków technicznych i technologicznych, lecz nie większa niż 10,0 m;
3) w odniesieniu do zasad kształtowania brył budynków:
a) kształt bryły budynków dostosowany do konfiguracji terenu, istniejącego zainwestowania w sąsiedztwie
i lokalnego krajobrazu (dotyczy zachowania wzajemnych korelacji planowanego zainwestowania
kubaturowego z istniejącymi budynkami w otoczeniu obszaru objętego zmianą planu),
b) szerokość elewacji frontowej budynków:
- mieszkalnych jednorodzinnych – max. 15,0 m,
- pozostałych – nie ustala się,
c) dopuszcza się możliwość wiązania funkcji mieszkalnej z funkcją usługową, gospodarczą i garażową
w jednej kubaturze;
4) w odniesieniu do zasad kształtowania dachów budynków:
a) na terenie MN1:
- dachy budynków dwu lub wielospadowe z kalenicą w głównej osi symetrii, o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 300 - 450 i o nadwieszonych okapach,
- dopuszcza się doświetlenie budynków oknami połaciowymi i lukarnami, przy czym obowiązuje
jednakowa forma lukarn na jednym budynku nawiązująca do podstawowej formy dachu oraz
rozmieszczenie lukarn w nawiązaniu do układu otworów okiennych i drzwiowych, ponadto
maksymalna łączna powierzchnia lukarn może wynosić 1/3 powierzchni dachów, minimalna odległość
lukarn od ściany poprzecznej - 1,5 m, a dachy lukarn nie mogą się łączyć lub stykać równolegle,
b) na terenie E1: dachy płaskie lub inne dostosowane do wymogów technicznych i technologicznych;
5) w odniesieniu do materiałów pokryć dachowych:
a) na terenie MN1 - obowiązuje stosowanie blachy, dachówek lub innych materiałów o fakturze dachówek,
b) na terenie E1 - nie ustala się materiałów pokryć dachowych,
6) w odniesieniu do kolorystyki:
a) obowiązuje stosowanie:
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- jasnej kolorystyki elewacji budynków z dopuszczeniem ciemniejszych akcentów,
- pokryć dachowych w tonacji ciemnej, w tym w odcieniach czerwieni,
b) jeżeli w granicach działki budowlanej znajduje się kilka budynków to wszystkie one muszą posiadać
jednakową lub zbliżoną do siebie kolorystykę z uwzględnieniem zasad określonych w lit. a,
7) w odniesieniu do zasad kształtowania zieleni na działkach budowlanych: określono je w § 7 pkt 9 lit. a
i lit. b;
8) w odniesieniu do wskaźników zagospodarowania terenu (intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy
oraz powierzchni biologicznie czynnej) oraz wskaźników miejsc postojowych dla samochodów: określono
je w Rozdziale 3 oraz § 9 pkt 2 lit. c i lit. d.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej (w tym
elektroenergetycznej ) i drogowej;
2) nakazuje się:
a) spełnienie wymogu by uciążliwość związana z lokalizacją urządzeń i obiektów usługowych w ramach
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 nie wykraczała poza granice terenu, do którego
właściciel lub prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie przekraczały obowiązujących
standardów jakości środowiska,
b) 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;
3) obowiązuje zasada zachowania w sposobie zagospodarowania działki budowlanej proporcji pomiędzy
częścią zabudowaną a niezabudowaną, określonych wskaźnikiem powierzchni zabudowy i wskaźnikiem
powierzchni biologicznie czynnej w Rozdziale 3;
4) w odniesieniu do zasad ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami,
szczególnie w związku z położeniem obszaru objętego zmianą planu w granicach Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 452 Chrzanów:
a) zakazuje się:
- wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych,
- stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby
powodować przedostawanie się ścieków nie oczyszczonych do gruntu,
b) nakazuje się:
- prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami zgodnie z ustaleniami § 10
pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. h,
- trwałe utwardzenie nawierzchnią nieprzepuszczalną powierzchni realizowanych nie wydzielonych
dojazdów, placów manewrowych, miejsc postojowych (parkingów) oraz miejsc czasowego
gromadzenia odpadów,
- oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z w.w. powierzchni narażonych na zanieczyszczenie
przed odprowadzeniem ich do kanalizacji lub środowiska z zastosowaniem urządzeń
podczyszczających zgodnie z przepisami odrębnymi,
- przestrzeganie innych zasad określonych w przepisach odrębnych;
5) w odniesieniu do zasad ochrony powierzchni ziemi i gleby:
a) nakazuje się ochronę warstwy próchniczej gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem, zgodnie
z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska,
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b) obowiązuje wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji do prac
niwelacyjnych bądź rekultywacji terenów zdegradowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu
ochrony środowiska,
c) pozostałe zasady w zakresie zabezpieczenia gleb przed zanieczyszczeniami określono w pkt 4;
6) w odniesieniu do zasad ochrony powietrza: określono je w pkt 2 lit. a oraz w § 10 pkt 2 lit. f;
7) w odniesieniu do zasad ochrony istniejących na obszarze objętym zmianą planu rowów odwadniających,
zapewniających spływ nadmiaru wód powierzchniowych:
a) nakazuje się umożliwienie swobodnego przepływu wód przez obszar objęty zmianą planu poprzez
utrzymanie istniejących rowów odwadniających, a w przypadkach konieczności ich przebudowy z uwagi
na kolizje z planowanym zainwestowaniem uwzględnienie zachowania odcinków tych rowów na styku
z terenami sąsiednimi (nie objętymi zmianą planu) związanych z przepływem wód przez teren działki
ozn. nr 732/958 oraz ich odpływem w kierunku odbiornika tak, aby nie zmieniać kierunku i natężenia
odpływu wód opadowych lub roztopowych,
b) dopuszcza się:
- przebudowę ww. rowów na odcinkach kolidujących z planowaną zabudową, z zachowaniem
przepisów odrębnych,
- stosowanie zarurowań i przekryć w sytuacjach kolizyjnych z nie wydzielonymi dojazdami,
- odbudowę i rozbudowę rowów odwadniających,
c) obowiązuje zapewnienie otuliny biologicznej po obu stronach rowów, szerokości min. 0,5 m licząc od
górnej krawędzi skarpy brzegowej; powyższe nie dotyczy odcinków zarurowanych i przekrytych;
8) w odniesieniu do ochrony akustycznej należy uwzględniać – odpowiednio do rodzaju terenów określonych
w przepisach odrębnych - następujący teren faktycznie zagospodarowany zgodnie z ustaleniami planu:
w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem MN1, jako teren „pod
zabudowę mieszkaniową”;
9) w odniesieniu do zasad ochrony wartości przyrodniczych związanych z florą i fauną, nakazuje się przy
zagospodarowaniu działek budowlanych i wprowadzaniu nowego zainwestowania:
a) nasadzanie drzewostanu ozdobnego jako elementu zieleni urządzonej w ramach kształtowania
powierzchni biologicznie czynnej na działkach,
b) sytuowanie powierzchni zieleni w nawiązaniu do usytuowania zieleni na działkach przyległych, dla
zapewnienia ciągłości systemu,
c) zapewnienie rozwiązań umożliwiających migrację drobnej fauny przez tereny działek budowlanych.
§ 8. Ustala się następujące granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów: obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 452 Chrzanów - stosowne ustalenia w tym zakresie zawarto
w § 7 pkt 4.
§ 9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) w odniesieniu do obsługi komunikacyjnej obszaru objętego zmianą planu:
a) dostępność komunikacyjna obszaru objętego zmianą planu, jest zapewniona poprzez istniejące,
a zarazem ustalone w aktualnie obowiązującym planie miejscowym ciągi komunikacyjne (określone
w tym planie jako ulice lokalne), przebiegające poza obszarem zmiany planu (w bezpośrednim
sąsiedztwie jego granicy), posiadające powiązania z drogami układu podstawowego Chrzanowa,
b) utrzymuje się na obszarze objętym zmianą planu, w granicach działki ozn. nr 732/958 rezerwę terenową
o szerokości 1,0 m z przeznaczeniem jako tereny komunikacji, z uwagi na położenie tego terenu
w liniach rozgraniczających ul. Jesionowej (kontynuacja ustaleń aktualnie obowiązującego planu
miejscowego),
c) uzupełnienie wymienionych wyżej elementów komunikacji w ramach obszaru objętego zmianą planu
mogą stanowić w przypadku takiego zapotrzebowania nie wydzielone dojazdy,
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d) nie wydzielone dojazdy mogą być wykorzystane jako drogi pożarowe, przy ich dookreślaniu
w projektach budowlanych i uzgadnianiu w trybie przewidzianym przepisami odrębnymi,
e) przy trasowaniu nie wydzielonych dojazdów w terenie przeznaczonym pod zabudowę:
- obowiązuje maksymalne dostosowanie do planowanego zagospodarowania terenu (w tym szczególnie
do obiektów kubaturowych),
- szerokość pasów terenu przeznaczonych dla ruchu kołowego nie może być mniejsza niż 5,0m, a dla
ruchu pieszych szerokość tą należy dostosować do potrzeb, jednak nie może być ona mniejsza niż to
wynika z warunków określonych w przepisach odrębnych, w tym techniczno – budowlanych,
- dojazdy bez przelotu o długości powyżej 50,0m należy zakończyć placem manewrowym
umożliwiającym nawracanie pojazdów (w tym służb komunalnych, pogotowia ratunkowego, straży
pożarnej) o wymiarach zgodnych z przepisami odrębnymi;
2) w odniesieniu do zasad obsługi parkingowej i minimalnych wskaźników miejsc postojowych dla
samochodów:
a) odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów należy zapewnić w granicach terenu własnej
działki,
b) odnośnie sposobu realizacji miejsc postojowych:
- miejsca postojowe należy realizować jako naziemne lub podziemne,
- do miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażach wbudowanych i wolnostojących,
c) minimalne wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów:
- na terenie o symbolu MN1: dla obsługi budynków mieszkalnych - co najmniej 2 miejsca postojowe na
1 mieszkanie, dla obsługi usług komercyjnych - co najmniej 2 miejsca postojowe na 100,0 m2
powierzchni użytkowej,
- na terenie o symbolu E1: co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu ze sprzętem
specjalistycznym,
d) w przypadku realizacji usług komercyjnych, określonych w lit c tiret 1 należy zapewnić stanowiska na
kartę parkingową – w ramach wskazanej liczby miejsc parkingowych: nie mniej niż 1 stanowisko;
3) obowiązuje realizacja ustaleń zmiany planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania
terenu komunikacji, z zapewnieniem rozwiązań technicznych dla poruszania się osób niepełnosprawnych.
§ 10. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej:
1) w odniesieniu do zasad ogólnych dotyczących wszystkich elementów infrastruktury technicznej terenu:
a) pełne zabezpieczenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze objętym zmianą planu,
przy wykorzystaniu istniejących sieci i urządzeń przebiegających w bezpośrednim lub niedalekim
sąsiedztwie granicy tego obszaru,
b) w przypadku konieczności wprowadzenia nowych sieci w obszar objęty zmianą planu, utrzymanie
zasady ich prowadzenia w obrębie lub wzdłuż nie wydzielonych dojazdów oraz linii rozgraniczających
terenu komunikacji (publicznej) KD1,
c) możliwość uściślenia lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na etapie wydawania decyzji
administracyjnych lub zgłoszenia robót budowlanych dla poszczególnych inwestycji, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
d) obowiązuje uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenów położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury technicznej, w tym związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami;
2) w odniesieniu do zasad dotyczących poszczególnych systemów infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną:
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- system zaopatrzenia w wodę ma zapewnić odbiorcom wymaganą ilość wody i niezawodność dostaw
oraz jakość, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
- obowiązuje docelowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej wszystkich użytkowników, przy
czym w obszarze objętym zmianą planu zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez rozbudowę
istniejącej sieci wodociągowej (w tym szczególnie wodociągu w ul. Jesionowej i ul. Cedrowej),
- nakazuje się pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych i wyposażenie sieci
wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
b) w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków:
- projektowane systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków mają zapewnić wszystkim
mieszkańcom i użytkownikom możliwość odprowadzania ścieków oraz wysoką jakość
i niezawodność ich oczyszczania,
- w nawiązaniu do aktualnie obowiązującego planu miejscowego obszar zmiany planu objęty będzie
docelowo zbiorowym systemem kanalizacji rozdzielczej; odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi
poprzez podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem do komunalnej
oczyszczalni ścieków w Chrzanowie,
- dopuszcza się do czasu wyposażenia obszaru objętego zmianą planu w zbiorowy system kanalizacji
sanitarnej możliwość stosowania rozwiązań indywidualnych na działkach, opartych na szczelnych
zbiornikach bezodpływowych z obowiązkiem, systematycznego wywozu ścieków do punktów
zlewnych, przy czym zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach
odrębnych; wyklucza się stosowanie rozwiązań opartych na indywidualnych oczyszczalniach ścieków
na działkach (w tym szczególnie w technologii związanej z rozsączaniem w ziemi),
- w przypadku podjęcia realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób zorganizowany na
całym obszarze objętym zmianą planu, obowiązuje wyprzedzające zrealizowanie kanalizacji sanitarnej
z podłączeniem do sieci miejskiej przy równoczesnej rozbudowie sieci wodociągowej,
c) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
- odbiornikiem ww. wód z obszaru objętego zmianą planu będą rowy odwadniające w zlewni cieku
wodnego Chechło,
- głównym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie zlokalizowany poza obszarem objętym
zmianą planu ciek wodny Chechło w zlewni rzeki Wisły,
- dla terenów przeznaczonych w zmianie planu pod zabudowę przyjmuje się system odwodnienia terenu
za pomocą kanalizacji opadowej (kanały zamknięte) z odprowadzeniem wód opadowych
i roztopowych do istniejących rowów odwadniających na obszarze objętym zmianą planu,
z uwzględnieniem zapisu § 7 pkt 7 niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych,
- dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie do którego inwestor
posiada tytuł prawny do realizacji inwestycji,
d) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- wykorzystanie istniejącego i funkcjonującego w tym rejonie Chrzanowa systemu zasilania w gaz
przyjmując, że będzie on modernizowany i rozbudowywany dla zapewnienia jego dostawy
w żądanych ilościach do wszystkich potencjalnych odbiorców w obszarze objętym zmianą planu,
- zaopatrzenie w gaz obszaru objętego zmianą planu odbywać się będzie z sieci gazowej
w ul. Jesionowej oraz poprzez rozbudowę sieci w ul. Olszynowej, a następnie wzdłuż istniejącego
sięgacza ul. Cedrowej do granicy obszaru objętego zmianą planu; w tym względzie szczególnie należy
uwzględnić rozbudowę czynnego gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE w ul. Jesionowej,
e) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- wykorzystanie istniejącego systemu elektroenergetycznego w tym rejonie Chrzanowa, opartego na
stacjach transformatorowych SN/nN i liniach zasilających SN, z przewidzianą jego rozbudową, w tym
na obszar objęty zmianą planu,
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- utrzymanie w ograniczonym zasięgu na obszarze objętym zmianą planu od strony ul. Jesionowej
dotychczasowej rezerwy terenowej dla realizacji stacji transformatorowej 15/04kV, przewidzianej do
zasilania planowaną linią nN mającą przebiegać wzdłuż tej ulicy - w nawiązaniu do ustaleń aktualnie
obowiązującego planu miejscowego; dopuszcza się zastosowanie stacji transformatorowej
w wykonaniu wnętrzowym lub napowietrznym (słupowym); planowane kubaturowe stacje
transformatorowe powinny być wykonane jako obiekty naziemne, wolnostojące,
- zaopatrzenie w energię elektryczną obszaru objętego zmianą planu odbywać się będzie z istniejących
i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia nN w ul. Jesionowej oraz poprzez
rozbudowę tych sieci w ul. Olszynowej oraz wzdłuż istniejącego sięgacza dojazdowego ul. Cedrowej
do granicy obszaru objętego zmianą planu,
- dopuszcza się w przypadku budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, zastosowanie linii
elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym i napowietrznym,
f) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: nakazuje się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o rozwiązania
indywidualne oparte na paliwach ekologicznych jak np. gaz, energia elektryczna, itp. z zastosowaniem
nowoczesnych technologii gwarantujących wysoką sprawność energetyczną i wysoką efektywność
ekologiczną (niski wskaźnik emisji), przy dopuszczeniu niekonwencjonalnych źródeł takich jak energia
słoneczna i energii ciepła ziemi; w przypadku wykorzystania dla zaopatrzenia w ciepło energii
słonecznej oraz energii ciepła ziemi, ich moc nie może przekraczać 100,0 kw,
g) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
- obszar objęty zmianą planu położony jest w ramach terenów objętych systemem telefonii
przewodowej i bezprzewodowej,
- zaspokojenie potrzeb w zakresie usług łączności przewodowej nastąpi w oparciu o istniejące centrale
telefoniczne w Chrzanowie oraz rozbudowę linii telekomunikacyjnych przebiegających w najbliższym
sąsiedztwie obszaru objętego zmianą planu,
- budowa i rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej uwzględniać musi ograniczenia dla terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
dotyczące
zakazu
realizacji
infrastruktury
telekomunikacyjnej innej niż o nieznacznym oddziaływaniu,
h) w zakresie gospodarki odpadami:
- obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi
i w nawiązaniu do funkcjonujących systemów w obszarze miasta Chrzanów z uwzględnieniem Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz segregacji odpadów u źródeł ich
powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych,
- składowanie odpadów komunalnych na działkach do chwili ich wywiezienia możliwe jest wyłącznie
w przystosowanych do tego celu miejscach (teren trwale utwardzony).
Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów i zasad ich zagospodarowania
§ 11. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MN1 - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) przeznaczenie podstawowe: wolnostojące i bliźniacze budynki mieszkalne jednorodzinne;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi komercyjne wbudowane w budynki mieszkalne albo wolnostojące, z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 lit. a,
b) garaże wbudowane w budynki mieszkalne albo wolnostojące,
c) pomieszczenia gospodarcze w budynkach mieszkalnych, budynki gospodarcze wolnostojące,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) nie wydzielone dojazdy i dojścia piesze,
f) miejsca postojowe (parkingi),
g) zieleń urządzona,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 11 –

Poz. 6074

h) rowy odwadniające,
i) obiekty małej architektury.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu MN1:
1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,25- 0,40,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 30 %,
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 40 %,
d) wysokość zabudowy - wg § 6 pkt 2,
e) łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym określonym
w ust. 1 pkt 2 lit. d, - lit. f, nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu działki budowlanej;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 600 m2; powyższe nie dotyczy
dokonywania podziałów pod garaże, obiekty małej architektury, nie wydzielone dojazdy;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku zmiany planu;
4) miejsce gromadzenia odpadów należy wydzielić, powiązać z ogrodzeniem posesji, trwale utwardzić
i przekryć dachem;
5) pozostałe zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wg § 6.
§ 12. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem E1 - teren
infrastruktury technicznej - urządzenia elektroenergetycznego:
1) przeznaczenie podstawowe: stacja transformatorowa 15/04 kV wraz z odcinkami sieci SN zasilającej stację
oraz NN odbiorczej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsce postojowe dla obsługi stacji transformatorowej 15/04 kV,
b) zieleń urządzona niska - krzewy, trawniki.
2 . Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu E1:
1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy - max. 50 %,
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 20 %,
d) wysokość zabudowy - wg § 6 pkt 2;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się;
3) pozostałe zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu wg § 6.
§ 13. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KD1 - teren
komunikacji (publicznej):
1) przeznaczenie podstawowe: pas terenu związany z poszerzeniem ul. Jesionowej (do wykorzystania na cele
chodnika lub pobocza);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) zieleń urządzona niska – trawniki.
2. Ustala się jako zasadę zagospodarowania terenu KD1 następującą szerokość rezerwy terenowej w liniach
rozgraniczających w obszarze objętym zmianą planu - 1,0 m (z całkowitej szerokości w liniach
rozgraniczających - 10,0 m ustalonej na rysunku aktualnie obowiązującego planu miejscowego).
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Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 14. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ww. ustawy:
30% - dla terenu MN1;
5% - dla pozostałych terenów.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
§ 16. 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
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/451/2018
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 4 września 2018 r.

RYSUNEK ZMIANY PLANU W SKALI 1: 1000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 13 –

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DOLINY CHECHŁO - POŁUDNIE, DLA TERENU DZIAŁKI OZN. NR 732/958
POŁOŻONEGO PRZY UL.JESIONOWEJ W CHRZANOWIE

Poz. 6074

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 14 –

Poz. 6074

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/451/2018
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 4 września 2018 r.
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 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miejska
w Chrzanowie stwierdza, co następuje:
§ 1. 1. Projekt zmiany planu wyłożony został dwukrotnie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Chrzanowie. Pierwszy raz w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. Drugi raz
w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. Za każdym razem informację o terminach: wyłożenia
projektu zmiany planu do publicznego wglądu, publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zmiany planu i możliwości zgłaszania uwag Burmistrz Miasta Chrzanowa ogłaszał za pomocą komunikatu
prasowego oraz obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Miejskiego
w Chrzanowie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Termin publicznej dyskusji nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie zmiany planu dla pierwszego wyłożenia wyznaczono na dzień 19 kwietnia 2018 r., a dla
drugiego wyłożenia na dzień 17 lipca 2018 r.
2. W toku pierwszego i drugiego wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono
żadnych uwag.
3. Na publiczną dyskusję zarówno w ramach pierwszego jak i drugiego wyłożenia nie przybyły żadne
zainteresowane osoby i nie zostały zgłoszone do projektu zmiany planu żadne uwagi.
4. W wymaganych terminach po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu tj. do dnia 14 maja
2018 r. po pierwszym wyłożeniu i do dnia 3 sierpnia 2018 r. po drugim wyłożeniu, 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–Południe, dla terenu działki ozn. nr 732/958 położonego przy ul. Jesionowej
w Chrzanowie”, nie wymaga podejmowania rozstrzygnięć w sprawie uwag.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 15 –

Poz. 6074

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/451/2018
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 4 września 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w projekcie zmiany planu inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miejska w Chrzanowie rozstrzyga, co następuje:
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem zmiany planu.
1. Z przedmiotową zmianą planu wiąże się inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do
zadań własnych gminy, obejmująca realizację chodnika lub pobocza w zabezpieczonym na obszarze objętym
zmianą planu pasie terenu komunikacji (publicznej) KD1 o szerokości w liniach rozgraniczających 1,0 m,
związanym z poszerzeniem ul. Jesionowej.
2. Zmiana planu zakłada dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze
objętym zmianą planu wykorzystanie istniejących sieci i urządzeń przebiegających w bezpośrednim oraz
niedalekim sąsiedztwie tego obszaru, co wiązać się będzie z koniecznością rozbudowy niektórych sieci
i urządzeń oraz ewentualną możliwością ich lokalizacji w wyniku tej rozbudowy na omawianym obszarze.
Oznacza to możliwość wystąpienia w ograniczonym zakresie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy, które zostaną skonkretyzowane w koncepcjach lub projektach.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy.
1. W przypadku inwestycji, o której mowa w pkt I. pkt 1. oraz w przypadku ewentualnej konieczności
realizacji zadań wymienionych w pkt I. ppkt 2. finansowanie odbywać się będzie:
1) z budżetu gminy;
2) ze środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;
3) ze środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;
4) z dotacji, pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych;
5) z innych środków zewnętrznych;
6) poprzez udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.
2. Ustala się, że udział finansowy miasta lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.
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III. Prognozowany okres realizacji
Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionej w pkt I. ppkt 1. przyjmuje się sukcesywnie w miarę
pozyskiwania środków finansowych.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Zubik

