DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 16 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 9563

Data: 2019-12-16 15:09:03

UCHWAŁA NR XIV/134/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE
z dnia 3 grudnia 2019 roku
o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy
ul. Balińskiej w Chrzanowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku
z uchwałą Nr XLV/467/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r. o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy
ul. Balińskiej w Chrzanowie, po stwierdzeniu, iż niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów, przyjętego uchwałą Nr L/407/98
Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 21 kwietnia 1998 r., ze zmianami, na wniosek Burmistrza Miasta
Chrzanowa
Rada Miejska w Chrzanowie
uchwala:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ul. Balińskiej w Chrzanowie, przyjętego uchwałą Nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia
3 lipca 2012 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3433 z 17 lipca 2012 r.), zmienionego uchwałą
Nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego, poz. 2773 z dnia 9 kwietnia 2013 r.), zwaną dalej planem.
2. Ustalenia planu dotyczą terenów położonych w północno-zachodniej części Miasta Chrzanowa, w rejonie
ul. Balińskiej i ul. Księdza I. Skorupki - zgodnie z granicami przedstawionymi w załączniku graficznym do
uchwały Nr XLV/467/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 października 2018 r., o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy
ul. Balińskiej w Chrzanowie.
3. Powierzchnia terenów objętych planem wynosi 5,61 ha.
§ 2. 1. Tekst planu stanowi treść niniejszej uchwały.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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2. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek w skali 1:1000 – wykonany na urzędowej kopii mapy zasadniczej (zarejestrowanej
w zasobach Starosty Chrzanowskiego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Chrzanowie) – stanowiący integralną część uchwały i będący ustaleniem planu;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
3. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale oraz na rysunku stanowiącym zał. Nr 1 obowiązują łącznie.
§ 3. W uchwale Nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012 r. (publikacja w Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3433 z 17 lipca 2012 r.), zmienionej uchwałą Nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej
w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie (publikacja w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego,
poz. 2773 z dnia 9 kwietnia 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6, które otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:
„5)
6)

granica strefy ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza – 50,0 m;
granica strefy ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza – 150,0 m.”

2. W § 4 ust. 2 pkt 2 – uchyla się.
3. W § 4 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
„4)

rezerwa terenu pod projektowaną „obwodnicę zachodnią”.”

4. W § 5 ust. 1 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7)

przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż
podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe; „

5. W § 5 ust. 1 pkt 9 i 10 – uchyla się.
6. W § 5 ust. 1 pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„11)

powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków
istniejących i projektowanych – zlokalizowanych i planowanych na działce budowlanej;”

7. W § 5 ust. 1 pkt 12 i 13 – uchyla się.
8. W § 5 ust. 1 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14)

dojazdach do budynków – należy przez to rozumieć dojazdy do budynków i urządzeń budowlanych
a także ustanowione służebności drogowe;”

9. W § 5 ust. 1 pkt 15 i 16 – uchyla się.
10. W § 5 ust. 1 pkt 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„17)

strefie ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza (50 m i 150 m) – należy przez to rozumieć obszar
położony odpowiednio w odległości do 50 m i do 150 m od czynnego cmentarza, w którym obowiązują
ograniczenia zawarte w przepisach odrębnych;”

11. W § 7 pkt 2 lit a), b) i d) – uchyla się.
12. W § 7 pkt 3 – uchyla się.
13. W § 8 ust. 1 pkt 2 lit b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b)

magazynowania w terenach przeznaczonych pod zabudowę wód opadowych
z powierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizowanych na działce budowlanej;”

14. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 9. Ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
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W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania
i podziałów nieruchomości wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Dopuszcza się scalanie i ponowny podział nieruchomości położonych w obszarze objętym planem.
W terenie UC w przypadku dokonania scaleń i ponownego podziału nieruchomości, o których mowa
w ust. 2, nowo wydzielane działki budowlane winny spełniać następujące warunki:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 5000 m².
2) szerokość nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 50 m;
3)
kąt pomiędzy granicą nowo wydzielanej działki budowlanej a linią rozgraniczającą teren drogi
1.KDL powinien być zawarty w przedziale od 70º do 110 º.

1.
2.
3.

”.
15. W § 10 ust. 1 pkt 5 - uchyla się.
16. W § 10 ust 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6)

nakazuje się zapewnienie możliwości dojazdu drogami pożarowymi do obiektów budowlanych
położonych w terenach objętych planem”

17. W § 11 w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4)

nakazuje się docelowe wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w hydranty zewnętrzne
średnicy DN 80 i DN 100 stanowiących punkty czerpalne wody do celów przeciwpożarowych.”

18. W § 11 ust. 6 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3)

dla projektowanych gazociągów należy ustalić strefy kontrolowane”,

19. W § 11 w ust. 6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4)

w strefach kontrolowanych wzdłuż gazociągów, zakazuje się wznoszenia budynków, urządzania
stałych składów i magazynów, sadzenia drzew i krzewów oraz podejmowania przedsięwzięć mogących
zagrozić trwałości gazociągu.’

20. W § 11 ust. 9 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1)

dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych, z możliwością ich rozbudowy
i przebudowy;”

21. W § 11 ust. 9 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4)

dopuszcza się możliwość budowy i rozbudowy stacji bazowych oraz masztów telefonii komórkowej
i radiofonii.”

22. W § 12 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.

Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:”

23. W § 12 ust. 3 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7)

dojazdy i dojścia do budynków, miejsca postojowe dla samochodów;”

24. W § 12 ust. 3 pkt 8 oraz pkt 10 – uchyla się.
25. W § 12 ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 4 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:
„1)
2)
3)
4)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70 % powierzchni działki budowlanej;”
powierzchnia biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 10 % powierzchni działki budowlanej;
wysokość zabudowy związanej z przeznaczeniem podstawowym, o którym mowa w ust. 2 nie może
przekroczyć 25,0 m;
wysokość zabudowy związanej z przeznaczeniem uzupełniającym, o którym mowa w ust. 3, pkt 1, 2,
3, 4 i 5 nie może przekroczyć 11,0 m;"

26. W § 12 ust. 4 pkt 6 i 7 – uchyla się.
27. W § 12 ust. 4 pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„11)

wyznacza się wrysowane na rysunku planu strefy ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza: 50,0
m i 150,0 m, w których obowiązują ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 17;”
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28. W § 12 ust. 4 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:
„12)

w wyznaczonej na rysunku strefie ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza – 50 m, zakazuje się
lokalizowania funkcji hotelarskich i gastronomicznych, zakładów produkujących artykuły żywności,
zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności.”

29. W § 12 ust. 4 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu:
„13)

przyjmuje się zasadę lokalizowania miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z wymaganiami zawartymi
w przepisach odrębnych obowiązujących w tym zakresie.”

30. W § 13 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.

Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:”

31. W § 13 ust. 3 pkt 2 i 3 – uchyla się.
32. W § 14 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.

Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:”

33. W § 14 ust. 3 pkt 3 i 4 – uchyla się.
34. W § 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.

Przeznaczenie uzupełniające obejmuje:”

35. W § 15 ust. 3 pkt 3 i 5 – uchyla się.
36. W § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4.

W terenie 1.KS oznacza się (informacyjnie) rezerwę terenu pod projektowaną „obwodnicę zachodnią”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chrzanowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Bieda
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/134/2019
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/134/2019
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Chrzanowie
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Zgodnie z art. 20 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)
Rada Miejska w Chrzanowie rozstrzyga
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag wniesionych do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej
w Chrzanowie.

Rada Miejska w Chrzanowie postanawia nie uwzględnić poniżej wymienionych uwag, wniesionych
w wyniku wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie, do publicznego wglądu po raz pierwszy w dniach od 4 kwietnia
2019 r. do 29 kwietnia 2019 r. oraz w terminie 14 dni po zakończeniu wyłożenia, to jest do dnia 14 maja 2019 r.
i po raz drugi od 7 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r. oraz w terminie 14 dni po zakończeniu wyłożenia, to
jest do dnia 11 września 2019 r.

W trakcie pierwszego wyłożenia osoba fizyczna wniosła do projektu planu uwagi dotyczące:
1) zmiany przeznaczenia dz. nr 1837/4 z terenu drogi lokalnej na tereny usług,
2) uzupełnienie projektu planu o szczegółowe regulacje w zakresie zasad lokalizowania obiektów małej
architektury,
3) doprowadzenie planu miejscowego do zgodności z ustaleniami Studium, oraz w trakcie drugiego
wyłożenia uwagi dotyczące:
4) zmiany przeznaczenia dz. nr 1837/4 z terenu drogi lokalnej na tereny usług,
5) uzupełnienia zapisów określających zasady dokonywania podziałów nieruchomości objętych planem na
terenach oznaczonych symbolem 1.KS,
6) usunięcie z projektu planu zapisów dotyczących wymogu zapewnienia dojazdu drogami pożarowymi
do obiektów budowlanych,
7) usunięcie z tekstu planu zapisów dotyczących rezerwy terenu pod „obwodnicę zachodnią”,
8) 8) doprowadzenie planu miejscowego do zgodności z ustaleniami Studium.
Rada Miejska w Chrzanowie postanawia nie uwzględnić powyższych uwag.
Wyjaśnienie:
Ad. 1) i 4)
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
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Sporządzana zmiana planu nie ingeruje w przeznaczenia terenu jednostek planistycznych w uchwalonym planie
w 2012 r. oraz w ustalony w planie układ linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu.
Wniesione uwagi dotyczą kwestii rozstrzygniętych przy sporządzaniu planu obecnie obowiązującego na tym
terenie, a przedmiotowa zmiana planu nie ingeruje w ustalenia obowiązującego planu w tym zakresie.
Działka nr 1837/4 o pow. 0,0180 ha położona jest na terenie wyznaczonym w Studium do zagospodarowania
pod komunikację – tereny ulic podstawowego układu komunikacyjnego i jej przeznaczenie w planie na teren
UC, byłoby w sprzeczności z ustaleniami Studium.
W obowiązującym planie działka nr 1837/4 została wskazana do uzupełnienia terenu przeznaczonego pod drogę
publiczną w klasie techniczno-użytkowej droga lokalna o symbolu 1.KDL. Powyższe podyktowane jest
koniecznością zapewnienia terenu dla prawidłowej obsługi komunikacji tej części miasta, poparte wykonaniem
koncepcji drogowej wraz z analizą ruchu i oceną jego wpływu na obecny układ drogowy i uzgodnieniami
z GDDKiA. Wynika to z jej położenia, istniejącego zainwestowania terenu, w tym terenu położonego
poza obszarem objętym planem oraz wykonanych analiz dotyczących rozwoju układu komunikacyjnego.
Ad. 2)
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Brak podstaw prawnych do ustalenia w planie miejscowym szczegółowych regulacji w zakresie zasad
lokalizowania obiektów małej architektury.

Ad. 3) i 8)
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Wniesione uwagi dotyczą kwestii rozstrzygniętych przy sporządzaniu planu obecnie obowiązującego na tym
terenie, a przedmiotowa zmiana planu nie ingeruje w ustalenia obowiązującego planu w tym zakresie.
Rozwiązania układu komunikacyjnego w planie miejscowym zostały przyjęte w roku 2012 i poprzedzone
zostały wykonaniem koncepcji drogowej wraz z analizą ruchu i oceną jego wpływu na ruch na drodze krajowej
nr 79 w rejonie ul. Śląskiej oraz zostały uzgodnione z właściwymi zarządcami dróg. Obowiązujący plan poddany
był kontroli nadzorczej wojewody, który nie stwierdził niezgodności z prawem, w tym w zakresie niezgodności
przyjętych ustaleń z obowiązującym Studium. Obecnie sporządzana zmiana planu nie ingeruje w ustalony
w planie układ drogowy, nie powoduje zmian w przeznaczeniach terenu jednostek planistycznych i nie ingeruje
w ustalony w planie układ linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
Ad. 5)
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
W mpzp nie wskazano granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
Ponieważ scalenie i podział nieruchomości jest środkiem prawnym, który służyć ma realizacji zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a ustalenia w obowiązującym planie na tym terenie
dotyczą jednorodnego przeznaczenia terenu pod parkingi, tym samym nie zaistniała potrzeba szczegółowego
określania warunków i zasad scalania i podziału dla tego terenu.
Z wykładni art. 15 ust. 2 pkt 8 u.p.z.p. nie wynika, że ustalenie w planie miejscowym szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych tym planem jest obligatoryjne i w ogóle nie ma
możliwości odstąpienia od nałożonego w tym przepisie obowiązku. Obowiązek zawarcia w planie miejscowym
określonych w nim zagadnień, w tym zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości, nie jest bezwzględny
w tym sensie, że rada gminy może pominąć określenie ustaleń skatalogowanych w tym przepisie ze względu na
stan faktyczny obszaru objętego planem oraz założenia planu. Oznacza to, że unormowania planu w tym zakresie
zamieszcza się tylko w razie zaistnienia w tej mierze potrzeb, gdyż zbędne jest zamieszczanie zapisów
dotyczących ograniczeń, które na danym terenie nie są wymagane lub tym bardziej w ogóle nie są potrzebne
(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012 r., II SA/Wr 625/11; wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2012
r., II OSK 2199/11).
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Ustalenia określone w art. 15 ust. 2 u.p.z.p. powinny odpowiadać stanowi faktycznemu obszaru, dla którego
plan jest tworzony. Jeśli okoliczności zastane w terenie nie wymagają dokonania ustaleń, o których mowa w art.
15 ust. 2 u.p.z.p., to plan bez tych ustaleń spełnia wymogi stawiane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a ich brak nie dyskwalifikuje planu (wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2016 r. sygn. akt II OSK
1993/14).

Ad. 6)
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Wprowadzony w § 10 ust. 1 pkt 6 nakaz zapewnienia możliwości dojazdu drogami pożarowymi do obiektów
budowlanych położonych w terenach objętych zmianą planu wynika ze stanowiska Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej zawartego w piśmie (PZ.5562.3.1.2019 z dnia
07.02.2019 r.), uzgadniającym przedmiotowy projekt zmiany planu.
Ad. 7)
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Oznaczona na rysunku projektu zmiany planu w terenie 1.KS rezerwa terenu pod projektowaną „obwodnicę
zachodnią”, nie jest wiążącym ustaleniem przeznaczenia terenu w planie. Przebieg tej drogi nie jest wyznaczony
liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Stanowi
jedynie element informacyjny projektu zmiany planu. Również oznaczona na rysunku zmiany planu rezerwa
terenu pod projektowaną „obwodnicę zachodnią” nie posiada w tekście projektu zmiany planu żadnych
postanowień. Dla tego terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 15 ust. 2 projektu planu - tereny obsługi
komunikacyjnej oznaczone symbolem 1.KS. Tak wprowadzony element informacyjny na rysunku planu nie
uniemożliwia określenia sposobu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie.
W miejscu wprowadzonej informacyjnie rezerwy terenu nie zachodzi sytuacja braku możliwości
zagospodarowania tego terenu pod parkingi w oparciu o zapisy planu przyjęte w projekcie uchwały –
obowiązywać będą ustalenia dla terenu KS.
Przebieg obwodnicy zachodniej może zostać ustalony bez postępowania przewidzianego dla zmiany planu
miejscowego, na podstawie przepisów szczególnych, tzw. specustawy drogowej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Bieda
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/134/2019
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 3 grudnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Chrzanowie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), Rada Miejska w Chrzanowie ustala:
1. Tereny położone w obszarze objętym planem mają zapewnioną dostępność komunikacyjną z istniejących
dróg publicznych, to jest z ulicy Balińskiej i ul. Księdza I. Skorupki.
W ustaleniach planu dopuszcza się uzupełnienie podstawowego układu komunikacyjnego przez budowę dróg
wewnętrznych (niepublicznych), w zależności od powstających potrzeb.
2. Obszar objęty planem wyposażony jest w sieci uzbrojenia infrastrukturalnego, w tym w miejską sieć
wodociągową oraz ogólnospławną kanalizację sanitarną i deszczową. Plan dopuszcza remont i przebudowę
istniejących oraz budowę nowych odcinków sieci, w zależności od powstających potrzeb.
3. Dla określonych w ust. 2 inwestycji stanowiących zadania własne Gminy Chrzanów przewiduje się
możliwość ich finansowania z budżetu Miasta oraz z budżetu Państwa przy udziale podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność w terenach objętych planem, w ramach porozumienia cywilnoprawnego lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w części dotyczącej inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym również dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy
celowych.
4. Wyposażenie terenów objętych planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne oraz związane
z zaopatrzeniem w gaz, realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne.

Przewodniczący Rady
Andrzej Bieda

