
 

 

UCHWAŁA

 NR XX - 146/12 

RADY GMINY ZEMBRZYCE 

z dnia 28 września 2012 r. 

w sprawie: zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnawa Górna”  

Działając na podstawie przepisów: art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 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 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Rada Gminy Zembrzyce stwierdzając, że nie narusza się ustaleń 

„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zembrzyce” uchwalonego 

Uchwała Nr XXXI/162/2000 z dnia 31 października 2000 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą 

Nr XXVI-181/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 stycznia 2006 roku uchwala zmianę Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnawa Górna uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII/218/06 Rady 

Gminy Zembrzyce z dnia 28 października 2006 roku (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 909 poz. 5524 z dnia 

11 grudnia 2006 roku) w zakresie określonym Uchwałą Nr XIV/100/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 

25 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Tarnawa Górna.  

§ 1.  

„1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnawa Górna wyrażona jest 

w postaci niniejszej uchwały wraz z załącznikami.”. 

2. Wprowadza się w przepisach zawartych w Rozdziale III Planu Dotychczasowego zmianę określoną w §3 

niniejszej uchwały.  

3. Pozostałe przepisy zawarte w Planie Dotychczasowym obowiązują również dla obszaru objętego Zmianą 

Planu.  

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

  

Dokumenty nie stanowiące ustaleń planu:  

Załącznik 

nr 1  

– Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zembrzyce dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna, 

nieuwzględnionych przez Wójta Gminy.  

Załącznik 

nr 2  

– Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zembrzyce dotyczące realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz 

zasady ich finansowania.  

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 października 2012 r.

Poz. 4958



„1. Planie Dotychczasowym – rozumie się przez to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

wsi Tarnawa Górna uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/218/06 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 

28 października 2006 roku (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 909 poz. 5524 z dnia 11 grudnia 

2006 roku).”. 

„2. Zmianie Planu – rozumie się przez to zmiany w Planie Dotychczasowym wyrażone w postaci 

niniejszej uchwały zawarte w §3.”. 

§ 3. W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym: Rozdział III - Przepisy dotyczące poszczególnych 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 18 ust. 2 wprowadza się punkty „3 i 4” o brzmieniu:  

„3/ w obrębie całego terenu Uo dopuszcza się realizację obiektów przeznaczonych na działalność 

gospodarczą nie kolidującą z funkcją podstawową,  

4/  na działce o numerze ewidencyjnym 707 dopuszcza się budowę garażu”. 

2. W § 18 ust. 3 wprowadza się punkt „3” o brzmieniu:  

„3/ nakaz realizacji stanowisk postojowych – 2 miejsca postojowe/100 m
2 

powierzchni użytkowej 

obiektów”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Zembrzyce  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Łukasz Palarski 
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