
Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 368 – 21765 – Poz. 3151,3152 
 
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 260, poz. 1723) wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) w obwodzie głosowania Nr 1, oznaczenie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego 
Rynek Nr 4 Pasaż Tertila”, 

2) w obwodzie głosowania Nr 2, w opisie granic obwo-
du wyrazy „Plac Więźniów Oświęcimia” zastępuje 
się wyrazami: „ Plac Więźniów KL Auschwitz”, 

3) w obwodzie głosowania Nr 4, oznaczenie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „XVI 
Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej Aleja 
Solidarności 18”, 

4) w obwodzie głosowania Nr 7, oznaczenie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami In-
tegracyjnymi ul. Bandrowskiego 4”, 

5) w obwodzie głosowania Nr 9, oznaczenie siedziby ob-
wodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Reymonta Nr 30”, 

6) w obwodzie głosowania Nr 10, oznaczenie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Reymonta Nr 30”, 

7) w obwodzie głosowania Nr 21, w opisie granic ob-
wodu po wyrazach „Stefana Kisielewskiego” dodaje 
się wyrazy: „Stanisława Lema”, 

8) w obwodzie głosowania Nr 26 siedzibę Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 26 zmienia się na: „ Dom Po-
mocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie 
Chorych im. Świętego Brata Alberta ul. Szpitalna 53”, 

9) w obwodzie głosowania Nr 42, w opisie granic ob-
wodu wyrazy „z wyjątkiem Nr 11” zastępuje się wy-
razami „z wyjątkiem Nr 13”, 

10) w obwodzie głosowania Nr 48, w opisie granic ob-
wodu wyrazy „od nr 20 do 58 (parzyste)” zastępuje 
się wyrazami „od nr 20 do 72 (parzyste)”, 

11) w obwodzie głosowania Nr 54, oznaczenie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „Hala 
Sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
ul. Pszenna Nr 10”, 

12) w obwodzie głosowania Nr 55, oznaczenie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Norwida 
Nr 22”, a w opisie granic obwodu wyrazy „Antonie-
go Kępińskiego” zastępuje się wyrazami „prof. An-
toniego Kępińskiego”, 

13) w obwodzie głosowania Nr 56, oznaczenie siedziby 
obwodowej komisji wyborczej zmienia się na: „ Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Norwida 
Nr 22”, a w opisie granic obwodu wyrazy „od nr 52 
do 90 (parzyste)” zastępuje się wyrazami „od nr 52 
do 92 (parzyste)”, 

14) w obwodzie głosowania Nr 63, opis granic obwodu 
otrzymuje nowe brzmienie: „U l i c e: Arcybiskupa 
Jerzego Ablewicza, Dąbrowskiej od nr 18 do 30 (pa-
rzyste), Plac Ojca Świętego Jana Pawła II, Piesza 
nr 93 (nieparzyste), O s i e d l e : Zielone nr 1,3,9 
(nieparzyste) i nr 2,8,10 (parzyste)”, 

15) w obwodzie głosowania Nr 64, opis granic obwodu 
otrzymuje nowe brzmienie: „O s i e d l e Zielone 
nr 5,7,11,13,13a,15,17,19,23,25,27,29 (nieparzyste) 
i nr 4,6,12,14,16,18,18A,20,24,26,28 (parzyste)”, 

16) w obwodzie głosowania Nr 65, w opisie granic ob-
wodu po wyrazie „Bałkańska” dodaje się wyrazy 
„Mirona Białoszewskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Tarnowa. 

§ 3.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości 
w formie obwieszczenia. 

3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Małopolskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
z wyjątkiem § 1 pkt 4,11,12 i 13, które wchodzą w życie 
z dniem 1 września 2011 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Ņwiatłowski 
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UCHWAŁA NR XI/132/2011 
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta Tarnowa – 
Koszyce, wyznaczonego ul. Krakowską, Kąpielową i wałem rzeki Białej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 20 
                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.2 ) po stwierdzeniu zgodności 
                                                                                            

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113 i Nr 117, poz. 679. 

2 Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043. 
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z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta 
Tarnowa, przyjętego uchwałą Nr XI/214/99 Rady 
Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 lipca 1999 r., zmienio-
nego uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie 
Nr XV/237/2003 z dnia 16 października 2003 r., 
Nr XLIII/766/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., 
Nr LI/986/2006 z dnia 26 października 2006 r. oraz 
Nr LVI/716/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. Rada Miej-
ska w Tarnowie uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia wprowadzające 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu w dzielnicy Mia-
sta Tarnowa – Koszyce, wyznaczonego ulicami 
Krakowską i Kąpielową oraz wałem rzeki Białej, 
zwaną dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,48 ha, poło-
żony w południowo – zachodniej części miasta 
Tarnowa, dzielnicy Koszyce w rejonie ulic Krakow-
skiej, Kąpielowej i wałem rzeki Białej – w grani-
cach określonych na rysunku planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 
obowiązujący w zakresie: 
a) granic obszaru objętego planem, 
b) linii rozgraniczających tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych 
w § 5 i 6 niniejszej uchwały, 

d) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
e) ciągu pieszego, 
f) projektowanego podziału działek, 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia. 

§ 2. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony w planie, ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem literowym; 

2) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to 
rozumieć ustalony w planie sposób zagospoda-
rowania terenów w obrębie terenu wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi, któremu winny 
być podporządkowane inne sposoby zagospo-
darowania określone jako dopuszczone, uzupeł-
niające i wzbogacające podstawowy sposób za-
gospodarowania. W przeznaczeniu podstawo-
wym mieszczą się również towarzyszące ele-
menty zagospodarowania terenu: 

a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia 
właściwego procentowego wskaźnika po-
wierzchni terenu biologicznie czynnej, 

b) dojazdy i dojścia, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

niezbędne dla obsługi terenu; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 

to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu 
i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne 
zbliżenie elewacji budynku do linii rozgranicza-
jącej teren z dopuszczeniem wysunięcia przed 
wyznaczoną linię: schodów, ganków, zadaszeń, 
wykuszy, tarasów itp., przy czym elementy te 
nie mogą pomniejszać tej odległości o nie wię-
cej niż 2 m; 

4) wskaźnik zabudowy - należy przez to rozumieć 
procentowy udział powierzchni zabudowy 
w powierzchni działki budowlanej; 

5) usługach komercyjnych – rozumie się przez to 
usługi i urządzenia usługowe w szczególności 
z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, tu-
rystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeń, edu-
kacji, zdrowia administracji gospodarczej, ob-
sługi komunikacji, usługi bytowe, usługi rze-
mieślnicze oraz inne usługi o zbliżonym charak-
terze w obiektach wolnostojących lub 
w wydzielonych lokalach użytkowych; 

6) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć 
urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krze-
wów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), 
w tym zieleni w pasach drogowych - realizowa-
ne wg projektu zieleni opracowanego dla zago-
spodarowania terenu inwestycji jako część 
składowa projektu budowlanego, a także pu-
blicznie dostępne zespoły zieleni zagospodaro-
wane w sposób kompleksowy; 

7) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę 
umieszczaną na materialnym podłożu lub formę 
przestrzenną niosącą przekaz reklamowy; 

8) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne 
oznaczenie na obiekcie, o maksymalnej po-
wierzchni 0,5 m2, stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, 
zawierające oznaczenie przedsiębiorcy; 

9) szyldzie reklamowym - należy przez to rozu-
mieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną 
lub wejściem do lokalu lub miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej, zawierającego 
grafikę reklamową, określającą nazwę 
i charakter prowadzonej działalności, o maksy-
malnej powierzchni 3 m2; 

10) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

11) wielkogabarytowych urządzeniach reklamo-
wych - należy przez to rozumieć elementy re-
klamowe - wolnostojące lub umieszczone na 
obiekcie budowlanym (w tym tzw. billboardy): 

a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji 
(elewacji) większej niż 6 m2, 

b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co 
najmniej jeden przekracza 2 m, o wysokości 
najwyższej krawędzi elementu przekraczającej 
2,5 m od poziomu terenu, 

c) słupy i maszty reklamowe o wysokości prze-
kraczającej 4 m od poziomu terenu. 
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2. Pozostałe określenia użyte w niniejszej uchwale 

należy rozumieć zgodnie z ich definicjami okre-
ślonymi przepisami szczególnymi. 

§ 3.  

1. Ustala się następujące symbole dla określenia 
podstawowego przeznaczenia terenów: 

1) U - teren zabudowy usługowej; 
2) ZR - teren zieleni naturalnej. 

2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu na rysunku 
planu został ograniczony linią rozgraniczającą 
obowiązującą w osi jej oznaczenia graficznego. 

§ 4.  

1. Utrzymanie, bądź przebudowa istniejącej oraz re-
alizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także 
zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów 
nie mogą naruszać: 

1) przepisów szczególnych; 
2) wymagań określonych w rozdziałach I – II niniej-

szej uchwały. 

2. Utrzymuje się wykorzystanie istniejących obiektów 
budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy, 
do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z ustaleniami planu. 

3. Przy zagospodarowaniu wyznaczonych w § 5 ust. 1 
i § 6 ust. 1 niniejszej uchwały terenów należy 
uwzględnić nakazy, zakazy, ograniczenia 
i dopuszczenia wynikające z przepisów szczegól-
nych związanych z: 

1) położeniem w obrębie terenu górniczego „Tar-
nów -1” utworzonego decyzją Ministra Środo-
wiska nr DGe-4771-7/4575/08/MS z dnia 7 lipca 
2008 r.; 

2) zasięgiem pasa ochrony wału przeciwpowo-
dziowego rzeki Białej (50 m od stropy wału). 

4. W obszarze objętym planem nie określa się tere-
nów wymagających przeprowadzenia scaleń 
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów 
szczególnych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5.  

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem U 
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi ko-
mercyjne. 

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza 
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się: 

1) funkcję mieszkaniową jednorodzinną, jako inte-
gralną część obiektu usługowego; 

2) obiekty małej architektury - towarzyszące kuba-
turowym obiektom usługowym; 

3) umieszczenie urządzeń reklamowych: reklam, 
szyldów i szyldów reklamowych; 

4) realizację inwestycji w pasie technicznym od li-
nie elektroenergetycznej 110 kV zgodnie ustale-
niami w zakresie prawa energetycznego; 

5) realizację inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej. 

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala 
się następujące warunki zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy: 

1) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy – 
60%; 

2) należy zachować minimum 30% powierzchni te-
renu biologicznie czynnej; 

3) ustala się wysokość obiektów do 10 m; 
4) wprowadza się obowiązek zachowania nieprze-

kraczalnych linii zabudowy obiektów kubaturo-
wych od drogi publicznej zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) w zakresie architektury: 
a) geometria dachów: 

- stosować dachy dwuspadowe, wielospa-
dowe o symetrycznych nachyleniach 
głównych połaci dachowych w przedziale 
25÷45° lub dachy płaskie, 

- należy zachować jednorodność formy da-
chu w ramach jednego budynku, 

b) ņciany budynków: 
- należy stosować tynki gładkie i fakturowe 

w kolorach pastelowych, jasnych, materia-
ły naturalne (kamień, cegła, drewno), 

- na elewacjach należy stosować materiały 
takie jak: tynk, kamień, beton architekto-
niczny, szkło, wysokiej jakości blachy ze 
stali nierdzewnej oraz kompozyty alumi-
niowe (naturalne, lakierowane i anodo-
wane), 

- obowiązuje zakaz stosowania materiałów 
wykończeniowych takich jak: blacha falista 
i trapezowa, „siding", itp. oraz zakaz sto-
sowania jaskrawych kolorów materiałów 
wykończeniowych; 

c) lukarny – stosować jedną formę lukarn na 
jednym budynku, 

d) ogrodzenia: 
- realizować ogrodzenia z materiałów po-

chodzenia naturalnego (drewno, kamień) 
metal, kuty metal itp., 

- obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń 
z prefabrykowanych elementów betono-
wych strony dróg publicznych; 

6) tereny pomiędzy linią rozgraniczającą drogi pu-
blicznej a nieprzekraczalną linią zabudowy nale-
ży przeznaczyć w szczególności na zieleń urzą-
dzoną, w tym o charakterze izolującym, 
z dopuszczeniem dojść i dojazdów, parkingów 
oraz urządzeń budowlanych, o których mowa 
w przepisach szczególnych - związanych 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczal-
nym terenu i wykonywać równolegle z realizacją 
obiektów na działce; 

7) obsługa komunikacyjna terenu odbywać będzie 
się z ul. Krakowskiej oraz ul. Porannej; 

8) wprowadza się obowiązek zabezpieczenia 
miejsc parkingowych przewidując ich propor-
cjonalną liczbę: 
a) dla lokali mieszkaniowych w zabudowie 

usługowej - minimum 1 miejsce postojowe 
na 1 mieszkanie, nie włączając miejsc gara-
żowych w obiekcie, 
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b) dla usług – minimum 1 miejsce postojowe na 
każde 40 m² powierzchni użytkowej lub mi-
nimum 2 miejsca postojowych na 10 zatrud-
nionych; 

9) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej 
ilości, określonej pkt 8, dla istniejących 
i projektowanych inwestycji, należy wykonywać 
w ramach działki lub zespołu działek, na których 
realizowana jest inwestycja; 

10) zaopatrzenie w wodę z istniejącej w obrębie te-
renu miejskiej sieci wodociągowej; 

11) odprowadzenie ścieków do istniejącej w obrębie 
terenu sieci kanalizacyjnej; 

12) zaopatrzenie w gaz z istniejącej w obrębie tere-
nu sieci gazowniczej; 

13) przy realizacji obiektów budowlanych uwzględ-
nić geotechniczne warunki posadowienia obiek-
tów. 

4. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 nakazu-
je siĉ: 

1) zapewnić dojazd do działki nr 21/11; 
2) zachować dopuszczalny poziomu hałasu 

w środowisku jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę usługową. 

5. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 zakazu-
je siĉ: 

1) lokalizowania wielkogabarytowych urządzeń re-
klamowych; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na środowisko; 

3) realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lub na-
ruszyć strukturę gruntu powodując jej osuwanie. 

6. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 nie 
ustala się wielkości działek uzyskiwanych w wyniku 
podziału nieruchomości. 

§ 6.  

1. Wyznacza się teren zieleni naturalnej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami ZR z podstawowym 
przeznaczeniem pod naturalną zieleń niską. 

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza 
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się re-
alizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 zakazu-
je się: 

1) lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem realizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej; 

2) lokalizowania reklam i wielkogabarytowych 
urządzeń reklamowych; 

3) realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lub na-
ruszyć strukturę gruntu powodując jej osuwanie. 

4. W granicach terenu wyznaczonego w ust.1 nakazu-
je się: 

1) utrzymanie ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) obowiązek ochrony krajobrazu kulturowego po-
przez utrzymanie i kształtowanie zieleni z zacho-
waniem zasobów przyrodniczych, głównie 
w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich 
wartości krajobrazowych z dopuszczeniem okre-
ślonym w ust. 2. 

§ 7. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu 
w wysokości 30%. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Tarnowa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Grzegorz Ņwiatłowski 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 368 – 21769 – Poz. 3152 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XI/132/2011 
Rady Miejskiej w Tarnowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Rysunek planu w skali 1:1000* 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Ņwiatłowski 



Dziennik Urzędowy 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XI/132/2011 
Rady Miejskiej w Tarnowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Rada Miejska w Tarnowie po zapoznaniu siĉ z nieuwzglĉdnionymi uwagami podtrzymuje stanowisko Prezydenta 
Tarnowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta Tarnowa – Koszyce, wyznaczonego 

ul. Krakowską, Kąpielową i wałem rzeki Białej, które przedstawiają siĉ nastĉpująco:  
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Ņwiatłowski 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XI/132/2011 
Rady Miejskiej w Tarnowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, wynikające z ustaleń 
planu, realizowane będą ze środków gminnych oraz 
środków Unii Europejskiej, krajowych środków publicz-

nych, w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środo-
wiska. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finanso-
wanie z budżetu Miasta Tarnowa ustala się w uchwale 
budżetowej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Ņwiatłowski 
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UCHWAŁA NR XI/133/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa 
w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu Lipie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1 oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym2 po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Miasta Tarnowa uchwalonego Uchwałą 
Nr XI/214/99 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 15 
lipca 1999 r. z późniejszymi zmianami  

Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co nastĉpuje:  
Rozdział 1 

Ustalenia wprowadzające 

§ 1.  

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarno-
wa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu 
Lipie zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 10,58 ha, po-
łożony w północno - wschodniej części miasta 
Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz 

                                                           
1Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113 i Nr 117, poz. 679. 

2Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871,Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043. 

przy Lesie Lipie – w granicy określonej na rysunku 
planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) Załącznik Nr 1 – stanowiący integralną część 
uchwały - rysunek planu w skali 1:1000 obowią-
zujący w zakresie: 
a) granic obszaru objĉtego planem, 
b) linii rozgraniczających tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

c) przeznaczenia terenu wg symboli podanych 
w § 15-21, 

d) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
e) ciągu pieszo – rowerowego, 

2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2.  

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony w planie, ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem; 

2) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to 
rozumieć ustalony w planie sposób zagospoda-
rowania terenów w obrębie terenu wyznaczone-
go liniami rozgraniczającymi, któremu winny być 
podporządkowane inne sposoby zagospodaro-
wania określone jako dopuszczone, uzupełniają-
ce i wzbogacające podstawowy sposób zago-
spodarowania. W przeznaczeniu podstawowym 
mieszczą się również towarzyszące elementy za-
gospodarowania terenu: 


