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UCHWAŁA NR XXII/229/2020
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 7 września 2020 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 24 (Dział)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713), art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XIV/146/2019 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział), Rada Miasta Nowy Targ po stwierdzeniu, że plan
miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowy Targ, uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział)
uchwalonego uchwałą nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r. z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 4031 z dnia 13 czerwca 2017 r.), zwaną
dalej zmianą planu.
§ 2. 1. Zmiana planu, o której mowa w § 1, polega na wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu,
w zakresie określonym w §3 niniejszej uchwały oraz zmiany na rysunku zmiany planu w skali 1:2000 w zakresie
określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2 do
uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz
inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące
załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. 1. W uchwale o której mowa w § 1,, wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 5 - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, w §10 ust. 2 zmienia się
cyfrę określającą powierzchnię terenu UP.1/PE, w związku z czym pierwsze zdanie w ust. 2 otrzymuje
brzmienie:"2. Teren zabudowy usługowej oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych
o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefą ochronną pokrywającą się z granicą terenu, oznaczony
symbolem UP.1/PE – pow. 3,46 ha.”;



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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2) W rozdziale 5 - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, w §11 - Ustalenia dla
terenów usług komercyjnych, w ust. 2 skreśla się symbol U.4 – pow. 0,18 ha, w związku z czym pierwsze
zdanie w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem: U.3 – pow. 0,11 ha”;
3) W rozdziale 5 - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – zabudowa usługowa, w §11 ust. 2 pkt 7
otrzymuje brzmienie:
„7) realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 2 miejsca/1 punkt usługowy..”.
§ 4. 1. Obowiązującymi elementami ustaleń zmiany planu, zawartymi na rysunku zmiany planu, są:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenów - UP.1/PE – teren zabudowy usługowej oraz urządzeń wytwarzających energię ze
źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku zmiany planu, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami zmiany planu.
§ 5. Ustalenia uchwały Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r. z późniejszymi
zmianami, dla terenów objętych niniejszą uchwałą, co do których w § 3 nie wprowadzono zmian, pozostają
w dotychczasowym brzmieniu.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Luberda

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 5771

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 5771

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 5771

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

Poz. 5771

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–7–

Poz. 5771

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 5771

Załącznik Nr 2
o uchwały Nr XXII/229/2020
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 7 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest od dnia od 2 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r., nie wniesiono
żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24
(Dział), nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Luberda
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/229/2020
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 7 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania
W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział), nie
wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Luberda

