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UCHWAIA Nr XXXIIł258ł2ŃŃ9 

RAŚY GMINY TUSźÓW NAROŚOWY 

z dnia 18 listopada 2009 r. 

 

w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowej ｭBJonieｬ w miejscowo`ci Malinie uchwalonego 

uchwaJą Nr XXłń74ł2ŃŃ5 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym 

z dnia 25 lutego 2005 roku 
 

 ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2, 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ｦ (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 

z 2001 roku, poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz 

art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ｦ (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717 

z ”óunie–szymi zmianami) Rada Gminy w Tuszowie 

Narodowym ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

ｭStudium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Tuszów 
Narodowyｬ uchwalonego uchwaJą Nr XXIVł136ł01 
Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 

31Ł10Ł2001 ro—u, uchwala co nastę”u–e: 
 

 § 1. Uchwala I zmianę w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowo ｦ usJugowe– ｭBJonieｬ w mie–scowo`ci 
Malinie, uchwalonego UchwaJą Nr XXł174ł2005 Rady 
Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 25 lutego 

2005 ro—u, ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 77 z 30.05.2005 

roku poz. 1316 ｦ zwany dalej planem.  

 

 § 2Ł 1Ł  Czę`ciami I zmiany ”lanu są:  
 

1)  Ustalenia zmiany ”lanu stanowiące tre`ć 
ninie–sze– uchwaJy;  

 

2)  zaJączni— nr 1 ｦ rysunek zmiany planu w skali 

1:1000;  

 

 2Ł  źaJączni—ami do uchwaJy są ”onadto:  

 

1)  zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie w sprawie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu w czasie –ego wyJowenia do ”ublicznego 
wglądu*ł;  

 

 

2)  zaJączni— nr 3 ｦ rozstrzygniecie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady 
ich finansowania*/.  

 

 3Ł źa—res obowiązywania rysun—u I zmiany 

planu:  

 

1)  granice obszaru ob–ętego zmianą ”lanu;  
 

2)  linie zabudowy.  

 

 § 3. W uchwale, o —tóre– mowa 
w § 1 wprowadza się nastę”u–ące zmiany:  
 

1)  w § 4 ust. 1 ”—t 1) doda–e się litŁ c) 
w brzmieniu: ｭc) 1KŚL ｦ 10,0m dla terenów 
5MN i 6MNŁｬ  

 

2)  ｭ1Ł Ustala się 0% staw—ę, sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związ—u z uchwaleniem niniejszego planu 

z zastrzeweniem ustŁ 2Ł 2Ł Ustala się 1% 
staw—ę sJuwącą naliczaniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla terenów 
5MN i 6MNŁｬ  

 

 § 4Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Tuszów NarodowyŁ  
 

 § 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY GMINY 

 

Józef _wierczek 
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