
UCHWAŁA NR ……………..
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia ……………….

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy
Targ,  po  stwierdzeniu,  że  projekt  zmiany  planu  nie  narusza  ustaleń  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum),
przyjętego  uchwałą  Nr  L/550/2010  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  8  listopada  2010  r.  z  późniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopol. 2017.2402 z dnia 4 kwietnia 2017 r.), zwaną dalej „zmianą
planu”.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu,
w zakresie określonym w §2 niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik
Nr 1;

2) rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji  zapisanych  w  zmianie  planu  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik
Nr 2.

§ 2. 

W uchwale o której mowa w §1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 29 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy od 50%, za wyjątkiem terenu UP1, gdzie nie
może  być  większy  niż  60%  oraz  za  wyjątkiem  terenów  UP3,  UP7,  UP11-UP15,  gdzie  nie  może
przekroczyć istniejącego wskaźnika zabudowy,”;

2) w § 29 w ust. 4 po pkt. 1) dodaje się pkt. 1a) i 1b) w brzmieniu:

„1a) minimalna intensywność zabudowy: dla terenu UP1 – 0,01;

  1b) maksymalna intensywność zabudowy: dla terenu UP1 – 0,6.”

3) § 29 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy od 40%, za wyjątkiem
terenu UP1, gdzie nie może być mniejszy niż 20% oraz za wyjątkiem terenów UP3, UP7, UP11-UP15,”;

4) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Dopuszcza się obiekty małej architektury,  zabudowę mieszkaniową, zabudowę usługową – usługi
publiczne, garaże i obiekty gospodarcze związane z funkcją podstawową.”;

5) w §31 po ust. 4 dodaje się  ust. 4A w brzmieniu:

„4a. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 12%,

2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60%,



3) minimalna intensywność zabudowy: 0,05 ,

4) maksymalna intensywność zabudowy: 0,12 ,

5) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania: wysokość budynków
usługowych  nie  może  przekraczać  4  kondygnacji  nadziemnych  w  tym  jedna  w  dachu,  wysokość
pozostałych budynków nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, wysokość budynku kościoła
oraz dzwonnicy – bez zmian”.

§ 3. 

Pozostałe ustalenia uchwały o której mowa w §2 pozostają bez zmian.

§ 4. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 5. 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego i publikacji  na
stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 6. 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Małopolskiego.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………………...

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ………………………...

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ………………...

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ………………………..

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  22  (Centrum)  nie
powoduje konieczności realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy.


