
 

 

UCHWAŁA

 NR XXVIII/301/13 

RADY MIASTA BOCHNIA 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany punktowej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni 

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 XII/130/11 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany punktowej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Trinitatis” w Bochni oraz po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń 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 punktową obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Trinitatis” w Bochni, uchwalonego uchwałą Nr XLII/396/10 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 lutego 

2010 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2010 r. Nr 204 

poz. 1359.  

2. Zmiana planu dotyczy wyłącznie części tekstowej w zakresie dostosowania treści planu miejscowego do 

zapisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.) 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 XLII/396/10 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 lutego 2010 r., w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni wprowadza się 

następującą zmiany:  

1) §6 ust. 6 pkt 2 lit g otrzymuje brzmienie: „g) zakazie wprowadzania zabudowy oraz elementów 

zagospodarowania agresywnych lub obcych krajobrazowo, szczególnie obiektów dominujących nad 
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zabudową zlokalizowaną w sąsiedztwie, nie dotyczy konstrukcji inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej”.  

2) §6 ust. 6 pkt 3 lit a otrzymuje brzmienie: „a) zakaz realizacji nowych napowietrznych obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej ingerujących negatywnie w otwarty krajobraz – dotyczy to realizacji elektrowni 

wiatrowych i nowych tras sieci wysokiego napięcia, nie dotyczy konstrukcji inwestycji celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej”. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 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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