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UCHWAŁA NR LVI/393/2018
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów,
dla miasta Tuchowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i poz. 1000), art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566), w związku z Uchwałą Nr XLI/273/2017 Rady
Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa, zmienionej
Uchwałą Nr XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r., Rada Miejska w Tuchowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla
miasta Tuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia
29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów,
dla miasta Tuchowa – II etap zmiany, (ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z dnia
25 lutego 2014 r. poz. 1164, obowiązującą od dnia 12 marca 2014 r.), zmienionego Uchwałą
Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2016 r., (ogłoszoną w Dz.Urz. Województwa
Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2016 r. poz. 3389, obowiązującą od dnia 21 czerwca 2016 r.) - zwaną dalej
"planem".
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu,
w zakresie określonym w § 2 niniejszej uchwały, a także zmian na rysunku planu w skali 1:1000 - w zakresie
określonym w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto :
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa - stanowiące załącznik Nr 3;
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik Nr 4.
4. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Tuchów, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/243/2000 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 29 listopada 2000 r. oraz zmienionego Uchwałą Nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia
28 lutego 2008 r.


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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§ 2. W uchwale Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa – II etap
zmiany, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt 4 zastępuje się znak interpunkcyjny w postaci kropki znakiem interpunkcyjnym
w postaci przecinka;
2) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) granice terenów służących organizacji imprez masowych.”;
3) dodaje się § 4a w brzmieniu:
„1. Wyznacza się granice terenów służących organizacji imprez masowych, zgodnie z rysunkiem
planu, obejmujących tereny: 1UA, 1UK, 2UK, 4US oraz fragmenty terenów 2KDL oraz 2KDZ.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się wymóg:
1) wyposażenia w obiekty i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo imprez masowych;
2) zapewnienia odpowiedniej do prowadzonej działalności ilości mediów;
3) zapewnienia miejsc i właściwych warunków pracy służb związanych z dozorem, ratownictwem,
opieką medyczną i organizacją imprez;
4) zapewnienia właściwych warunków dla obsługi komunikacji i transportu;
5) zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych;
6) zapewnienia właściwych warunków ewakuacji uczestników imprez;
7) spełnienie wymogów przepisów odrębnych;
3. Obiekty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 mogą być realizowane na terenach 1UA, 1UK, 2UK i 4US
jako stałe lub tymczasowe (na czas organizacji i trwania imprez) natomiast na terenach 2KDL oraz
2KDZ wyłącznie jako tymczasowe.”;
4) w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. h zastępuje się znak interpunkcyjny w postaci kropki znakiem interpunkcyjnym
w postaci przecinka;
5) w § 5 ust. 1 pkt 4 dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) Dla fragmentu drogi znajdującego się w granicach terenów służących organizacji imprez
masowych dopuszcza się wyposażenie w tymczasowe obiekty i urządzenia gwarantujące
bezpieczeństwo imprez masowych;”;
6) § 5 ust. 1 pkt 6 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni wynosi 6,0 m w terenie zabudowy
i 15,0 m poza terenem zabudowy, za wyjątkiem terenów 14ZP, 16ZP, 4US, 1UK oraz 2UK,
na których ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,”;
7) w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. g zastępuje się znak interpunkcyjny w postaci kropki znakiem interpunkcyjnym
w postaci przecinka;
8) w § 5 ust. 1 pkt 6 dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) Dla fragmentu drogi znajdującego się w granicach terenów służących organizacji imprez
masowych dopuszcza się wyposażenie w tymczasowe obiekty i urządzenia gwarantujące
bezpieczeństwo imprez masowych;”;
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9) § 5 ust. 1 pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) Określa się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obszarów zabudowy w odległości 6 m,
a poza terenem zabudowy 15 m od krawędzi jezdni, z wyłączeniem terenu 2UK, na którym
ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,”;
10) w § 5 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dla terenów 1UA, 1UK, 2UK, 4US ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:
1) 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich stanowisk wynosi 6-15;
2) 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich stanowisk wynosi 6-40;
3) 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich stanowisk wynosi 41-100;
4) 4% ogólnej liczby wszystkich stanowisk - jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.”;
11) w § 8 ust. 7 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) Ustalenia pkt. 1 nie obowiązują dla terenów oznaczonych symbolem ZP/ZZ, na których wyznacza
się obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego,
sporządzonymi przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
1b) Na obszarach, o których mowa w pkt 1a, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) oraz obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), ustala się obowiązek przestrzegania ograniczeń
ustanowionych w przepisach odrębnych, dotyczących ochrony przed powodzią, w tym
w szczególności wynikających z ustawy prawo wodne;”;
12) w § 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Ustalenia ust. 8 nie obowiązują dla terenów oznaczonych symbolem ZP/ZZ.”;
13) w § 8 w ust. 11 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) na terenach 14ZP, 16ZP, 1ZP/ZZ, 2ZP/ZZ, 4US, 1UA, 1UK, 2UK, 3E, a także na fragmentach
terenów 13KP, 12ZP, 7ZI, 1KDD, 2KDL, 9ZP, 2KDZ w części, w jakiej zostały one objęte uchwałą
Nr XLI/273/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą Nr
XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 sierpnia 2017 r., obowiązują nakazy, zakazy
i ustalenia Uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia
2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej
w Województwie Małopolskim”;
14) w § 9 ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) dla terenów oznaczonych symbolami: 1UA, 1UK, 2UK, 14ZP i 16ZP = 500m².”;
15) w § 10 w ust. 19 wyrazy: „1US, 3US” zastępuje się wyrazami: „1US, 3US, 4US”;
16) w § 10 ust. 19 pkt 1 lit. d zastępuje się znak interpunkcyjny w postaci kropki znakiem
interpunkcyjnym w postaci przecinka;
17) w § 10 ust. 19 pkt 1 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:
„e) obiekty tymczasowe niezwiązane na stałe z gruntem, w tym o funkcji usługowej, a także
sceny plenerowe, estrady i podesty,
f) obiekty i urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;”;
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18) w § 10 ust. 19 pkt 3 lit. d zastępuje się znak interpunkcyjny w postaci kropki znakiem
interpunkcyjnym w postaci przecinka;
19) w § 10 ust. 19 pkt 3 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:
„e) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu 4US – 0,001,
f) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla terenu 4US zgodnie z rysunkiem planu, tj.
w odległości od 1,5m do 6m od linii rozgraniczającej drogi 2KDL.”;
20) w § 10 w ust. 26 wyrazy: „1 UK Przeznaczenie podstawowe – tereny usług kultury – amfiteatr”
zastępuje się wyrazami: „1 UK i 2 UK Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usług kultury,
amfiteatr.”;
21) w § 10 ust. 26 pkt 1 lit. c zastępuje się znak interpunkcyjny w postaci kropki znakiem
interpunkcyjnym w postaci przecinka;
22) w § 10 ust. 26 pkt 1 dodaje się lit. d, e i f w brzmieniu:
„d) obiekty tymczasowe niezwiązane na stałe z gruntem, w tym o funkcji usługowej, a także
sceny plenerowe, estrady i podesty,
e) obiekty i urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych,
f) usługi komercyjne;”;
23) § 10 ust. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
istniejących obiektów oraz lokalizację nowej zabudowy;”;
24) w § 10 ust. 26 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.:
a) na terenie 1UK w odległości 5m od linii rozgraniczającej drogi 2KDL,
b) na terenie 2UK w odległości:
- 5m od linii rozgraniczającej drogi 2KDL,
- 5m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD;
5) Ustala się następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne:
a) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
c) maksymalna intensywność zabudowy: 1,0,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10%,
f) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
g) geometria dachów: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych do 55° w układzie symetrycznym.”;
25) w § 10 w ust. 28 wyrazy: „tereny usług administracji - ratusz miejski, wraz z zielenią towarzyszącą”
zastępuje się wyrazami: „tereny usług publicznych, ratusz miejski”;
26) § 10 ust. 28 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi wewnętrzne, ciągi piesze, miejsca postojowe,
infrastruktura techniczna,”;
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27) w § 10 ust. 28 pkt 2 lit. c zastępuje się znak interpunkcyjny w postaci kropki znakiem
interpunkcyjnym w postaci przecinka;
28) w § 10 ust. 28 pkt 2 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:
„d) obiekty tymczasowe niezwiązane na stałe z gruntem, w tym o funkcji usługowej, a także
sceny plenerowe, estrady i podesty,
e) obiekty i urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;”;
29) § 10 ust. 28 pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Ustala się obowiązek zachowania istniejących parametrów budynku, jego wysokości,
intensywności zabudowy, geometrii dachu i dominanty architektonicznej, a także
powierzchni zabudowy,”;
30) w § 10 ust. 28 pkt 4 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 10%;”;
31) w § 10 skreśla się ust. 29;
32) w § 10 w ust. 36 wyrazy: „1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP,
14ZP, 15ZP Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni parkowej”, zastępuje się wyrazami: „1ZP, 2ZP,
3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP, 14ZP, 15ZP, 16ZP Przeznaczenie
podstawowe - tereny zieleni parkowej.”;
33) § 10 ust. 36 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się lokalizację boisk sportowych o nawierzchniach trawiastych i utwardzonych oraz
innych urządzeń sportowych, w tym siłowni plenerowych;”;
34) § 10 ust. 36 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie
utwardzonych ścieżek dla pieszych i rowerowych, a na terenie 9ZP, 14ZP i 16ZP również ciągów
pieszych i pieszo-rowerowych;”;
35) w § 10 ust. 36 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) na terenie 14ZP dodatkowo:
a) dopuszcza się altany i wiaty,
b) ustala się minimalną intensywność zabudowy na poziomie 0,001,
c) ustala się maksymalną intensywność zabudowy na poziomie 0,05,
d) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy na poziomie 5%,
e) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 80%,
f) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 5 m,
g) ustala się geometrię dachów: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe
o kącie nachylenia połaci dachowych do 55° w układzie symetrycznym,
h) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości
1 m od linii rozgraniczającej drogi 2KDL;”;
36) w § 10 ust. 36 dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
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„3b) na terenie 14ZP realizacja obiektów budowlanych, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 oraz 3a, możliwa
jest wyłącznie wtedy, gdy nie narusza ustaleń Uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim.”;
37) w § 10 dodaje się ust. 36a w brzmieniu:
„36a. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZP/ZZ, 2 ZP/ZZ ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni parkowej, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) boiska sportowe o nawierzchniach trawiastych,
b) urządzenia sportowe (w tym siłownie plenerowe), obiekty małej architektury oraz
urządzenia zabawowe dla dzieci, wyłącznie w sposób trwały związane z podłożem,
c) sieci i urządzenia uzbrojenia podziemnego i nadziemnego infrastruktury technicznej,
d) utwardzone ciągi piesze i pieszo-rowerowe, których rozwiązania konstrukcyjne
nie zmienią w sposób istotny istniejących rzędnych terenu;
3) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 80%;
4) realizacja obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 2 możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy
nie narusza ustaleń Uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części
położonej w Województwie Małopolskim;
5) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
ustala się przestrzeganie zakazów określonych w przepisach odrębnych dotyczących obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.”.
§ 3. W granicach obszaru objętego niniejszym planem dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nieleśne
gruntów leśnych o łącznej powierzchni 1,5644 ha, za zgodą Marszałka Województwa Małopolskiego,
wyrażoną w decyzji z dnia 04.12.2017 r. znak: RO-VI.7151.9.54.2017.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/393/2018
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa
W okresie wyznaczonym na składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa, nie zostały
zgłoszone żadne uwagi, w związku z czym nie zachodzi potrzeba ich rozstrzygnięcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/393/2018
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 i poz. 1000), stanowią zadania własne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa obejmują inwestycje w liniach rozgraniczających terenów
usług sportu i rekreacji, terenów zieleni parkowej oraz dróg publicznych, obejmujące: budowę lub przebudowę
sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego infrastruktury technicznej, budowy utwardzonych
ciągów pieszych i pieszo-rowerowych a także budowę infrastruktury społecznej.
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji, o których mowa w §1 ust. 2:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z zakresu prawa
budowlanego, zamówień publicznych, samorządu gminnego i ochrony środowiska;
2) sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem technicznotechnologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określoną
w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799);
3) dopuszcza się etapowanie inwestycji, mające na celu równomierne obciążenie budżetu gminy w kolejnych
latach realizacji planu.
§ 3. 1. Inwestycje, o których mowa w §1 ust. 2, będą w całości lub części finansowane z budżetu miasta
Tuchów, ze źródeł zewnętrznych lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w §1 ust. 2, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).
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