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Harmonogram realizacji przedmiotu umowy nr RUiGN-I.271.5.2020 

Lp. Etap prac 
Czas 

realizacji 
Odpowiedzialny 

1.  opracowanie aneksu do istniejącego opracowania 

ekofizjograficznego Nowego Targu, który dostoso-

wuje to opracowanie do skali zmiany planu 

przed sporządzeniem pro-

jektu zmiany planu miej-

scowego 

Wykonawca  

2.  analiza złożonych wniosków do zmiany planu wraz  

z wykazami.  

2 tygodnie od dnia przeka-

zania 
Wykonawca 

3.  sporządzenie: 

1) projektu zmiany planu miejscowego, 

2) prognozy oddziaływania ustaleń planu na środo-

wisko przyrodnicze  

3) prognozy skutków finansowych uchwalenia 

zmiany planu miejscowego. 

……………….. r. Wykonawca 

 termin na przyjęcie projektu zmiany planu miejsco-

wego przez Zamawiającego, (w tym opinia Miejskiej 

Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej).  

Prezentacja projektu zmiany planu na posiedzeniu 

MKU-A. 

4 tygodnie od dnia przedło-

żenia projektu zmiany planu 

miejscowego. 

termin orientacyjny 

Zamawiają-

cy/Wykonawca 

4.  wdrożenie procedury opiniowania i uzgadniania pro-

jektu zmiany planu miejscowego, zgodnie  

z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, opracowanie projektów pism do wystą-

pienia przez burmistrza o opinie i uzgodnienia projek-

tu zmiany planu miejscowego w ramach trybu for-

malno-prawnego. 

14 dni od dnia przyjęcia 

projektu zmiany planu miej-

scowego przez Zamawiają-

cego. 

 

 

termin orientacyjny 

Zamawiający/ 

Wykonawca 

5.  

analiza opinii i uzgodnień wraz z wykazem. 

10 dni od dnia upływu ter-

minu o którym mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

termin orientacyjny 

Wykonawca 

6.  

sporządzenie projektu zmiany planu miejscowego do 

wyłożenia do wglądu publicznego, 

oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi  

w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. 

4 tygodnie od dnia upływu 

terminu o którym mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym. 

 

termin orientacyjny 

Wykonawca 

7.  

analiza złożonych uwag do wyłożonego projektu 

zmiany planu miejscowego wraz z wykazem, oraz 

przygotowanie stanowiska burmistrza dotyczącego 

ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia. 

10 dni od dnia upływu ter-

minu na składanie  

uwag do wyłożonego pro-

jektu zmiany planu. 

 

termin orientacyjny 

Wykonawca 

8.  

sporządzenie projektu zmiany planu miejscowego w 

technice zapewniającej możliwość publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

do przedstawienia na sesji Rady Miasta Nowy Targ.  

2 tygodnie od dnia rozpa-

trzenia uwag przez burmi-

strza. 

 

 

termin orientacyjny 

Wykonawca 

9.  po uchwaleniu zmiany planu miejscowego, sporzą- 3 dni od dnia uchwalenia Wykonawca 



dzenie podsumowania, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy 

z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko i  przygotowanie dokumentacji prac 

planistycznych  do przedstawienia wojewodzie w ce-

lu oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz spo-

rządzenie – 8 egz. uchwalonej zmiany planu miej-

scowego, w tym 1 egz. w postaci umożliwiającej wy-

konanie kopii, a ponadto uzasadnienie, o którym mo-

wa  w art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udo-

stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

tekst i rysunek planu miejscowego + rysunki i teksty 

powstałe w trakcie opracowania planu – na CD, ry-

sunki w formacie dgn lub dxf oraz jpg lub pdf oraz  

przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS – 

zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z 

załącznikiem nr 2).       

planu miejscowego na prze-

kazanie 8 egz. zmiany mpzp 

 

oraz  

 

7 dni od dnia uchwalenia na 

przekazanie pozostałych 

materiałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 


