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1991

Uchwa³a* Nr XX/164/09

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowa-

nia Przestrzennego wsi Zembrzyce".

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów: art. 18 ust. 2 pkt. 5
i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) oraz art. 3 ust 1, art. 4 ust.1, art. 14 ust 1, art,15,
art. 20 ust 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowa-
niu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 10.05.2003, poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Gminy Zembrzyce
stwierdzaj¹c zgodno�æ z ustaleniami "Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ze-
mbrzyce" przyjêtego uchwa³¹ Nr III/VI/43/93 Rady Gminy Ze-
mbrzyce z dnia 26 marca 1999 r. wraz z pó�niejszymi zmiana-
mi: dla wsi Tarnawa Dolna, �leszowice i Tarnawa Górna zatwier-
dzonymi uchwa³¹ Rady Gminy Zembrzyce Nr XXVI-181/06
z dnia 23 stycznia 2006 r. i dla wsi Zembrzyce i Marcówka za-
twierdzonymi uchwa³a Rady Gminy Zembrzyce Nr XIV-104/08
z dnia 28.04.2008 r..

uchwala
zmianê Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego wsi Zembrzyce

uchwalonego Uchwa³¹ Nr XIX-146/09 z dnia 23 lutego 2009 r.
(Dz. U. Woj. Ma³opolskiego Nr 155 poz. 1136 z dnia 24 mar-
ca 2009 r.) w zakresie okre�lonym Uchwa³¹ Nr XX-165/09 Rady
Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Zembrzyce

§ 1

Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. "Planie Dotychczasowym" - rozumie siê przez to Miejscowy

Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zembrzyce
uchwalony Uchwa³¹ Nr XIX-146/09 z dnia 23 lutego 2009 r.
(Dz. U. Woj. Ma³opolskiego Nr 155 poz. 1136 z dnia 24 marca
2009 roku) wraz z za³¹cznikiem graficznym Nr 1.

2. "Zmianie Planu" - rozumie siê przez to zmiany tekstu w Pla-
nie Dotychczasowym wyra¿one §3 niniejszej uchwa³y i na
Rysunku planu wyra¿one w §4.

3. "Rysunku planu" - rozumie siê przez to Rysunek planu wy-
mieniony w §2 ustêp 3 punkt 1 Planu Dotychczasowego.

§ 2

1. Zmiany dotycz¹ czê�ci tekstowej uchwa³y zawartej w Planie
Dotychczasowym i na Rysunku ca³e-go planu.

2. "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego wsi Zembrzyce" wyra¿ona jest w postaci tekstu uchwa-
³y oraz czê�ci graficznej stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1a do ni-
niejszej uchwa³y.

3. Pozosta³e przepisy zawarte w Planie Dotychczasowym
obowi¹zuj¹ równie¿ dla obszarów objêtych Zmian¹ Planu.

§ 3

W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym, w tek-
�cie uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 7 ustêp 4 wykre�la siê w ca³o�ci tekst punktu 4).
2. W § 10 ustêp 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zakres robót ziemnych (niwelacje, wykop) nale¿y ogra-
niczyæ do niezbêdnego minimum.,"

3. W §19 ustêp 1 zmienia siê numeracjê terenów na "MNu1 -
MNu18 ".

§ 4

Na Rysunku planu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³a
Nr XIX-146/09 Rady Gminy Zembrzyce (Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 155 poz. 1136 z dnia 24 mar-
ca 2009 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zembrzyce, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. na ark.7 i 10 - wokó³ terenu cmentarza oznaczonego symbo-

lem ZC 1 wrysowano strefê sanitarn¹ o szeroko�ci 150m od
jego granic, zgodnie z tekstem uchwa³y Nr XIX-146/09 Rady
Gminy Zembrzyce (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma-
³opolskiego Nr 155 poz. 1136 z dnia 24 marca 2009 r.),

2. na ark. 7 - zmienia siê oznaczenie terenu Ks1 na Kp1, zgod-
nie z tekstem uchwa³y Nr XIX-146/09 Rady Gminy Zembrzy-
ce (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr 155
poz. 1136 z dnia 24 marca 2009 r.).

§ 5

Pozosta³e ustalenia Planu Dotychczasowego pozostaj¹ bez
zmian.

§ 6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ze-
mbrzyce.

§ 7

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni
od daty jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Stypu³a

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.

Poz. 1991
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Za³¹cznik Nr1a
do Uchwa³y Nr XX/164/09
Rady Gminy Zembrzyce
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ró-
d³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przy-
pisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady: K. Szypu³a
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