
                PROJEKT         

                                                      UCHWAŁA Nr  
                                             Rady Gminy Tymbark 

           z dnia  
 
w sprawie: uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark. 
 

Na podstawie art. 3 ust.1, art.14, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z 
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713),   

 
 Rada Gminy Tymbark 

stwierdza, że zmiana części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tymbark nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tymbark, uchwalonego Uchwałą Nr X/92/99 
Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 1999 roku z późn. zm. i uchwala co następuje: 

 
 

      Rozdział 1 -    PRZEPISY OGÓLNE  
 

§ 1. 
 
1. Uchwala się zmianę części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tymbark, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/172/2005 Rady 
Gminy Tymbark z dnia 31 marca 2005 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 
322, poz.2418 z dnia 14.06.2005r. z późn. zmianami) zwaną dalej „zmianą planu” dot. 
zmiany zapisów zawartych w § 9 ust. 1 pkt 6 części tekstowej planu.  

2. Zmianę planu opracowano w oparciu o uchwałę Nr XI/100/2019 Rady Gminy Tymbark 
z dnia 30 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części 
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark. 

 
§ 2. 

 
1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu. 
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia Rady Gminy Tymbark podjęte w 

trybie art. 20 „ustawy” o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 
1. 

 
§ 3. 
 

Ilekroć jest mowa w zmianie planu o „planie dotychczasowym” – należy przez to 
rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark, 
zatwierdzony uchwałą Nr XXIII/172/2005 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 marca 2005 
roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 322, poz.2418 z dnia 14.06.2005r. z późn. 
zmianami).  

 

 
Rozdział 2 - USTALENIA ZMIANY PLANU 
 

§ 4. 



 
W § 9 ust. 1 części tekstowej „planu dotychczasowego” pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) W przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy, położonych w strefach 
ograniczeń związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w strefach 
zagrożenia powodziowego i osuwiskowego, ochrony krajobrazu kulturowego oraz 
innych określonych planem – zagospodarowanie terenów i realizacja obiektów 
budowlanych w strefach ograniczeń wymaga spełnienia procedur określonych w 
przepisach odrębnych.”.  

 
 

Rozdział 3 -   PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§ 5. 
  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark. 
 

        § 6. 
 

1. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego jednak nie wcześniej 
niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Tymbark. 


