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UCHWAŁA NR ............ 

RADY MIASTA NOWY TARG 

z dnia  ……………… 

  
w sprawie  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),  
po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Targ,  
 

 
Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje: 

 
 

 
§ 1 

 
1.  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia 

Szaflarska), uchwalonego uchwałą nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), 
w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9" (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2013 r., poz. 5475), zmienionego uchwałą Nr 
XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 września 2015 r., poz. 5382) oraz uchwałą Nr XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy 
Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 
r., poz. 296) zwaną dalej „zmianą planu”. 

2.  Zmiana planu dotyczy obszaru, którego granice zostały określone w uchwale nr XLVII/447/2018 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), zmienionej uchwałą nr 
L/478/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia 
Szaflarska). 

 
3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)  załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały – rysunek planu w skali 1:2000,  
2)  załącznik nr 2 -  rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, 

3)  załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu. 
 

§ 2 
 
1.  Na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/297/2013 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 9" (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2013 r., poz. 5475) 
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zmienionej uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 r., poz. 5382) oraz uchwałą Nr 
XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r., poz. 296) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  zmienia się położenie fragmentu linii rozgraniczającej teren 3UC z terenem 2KDGP, 
2)  zmienia się położenie fragmentu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie 3UC, 
3)  zmienia się oznaczenie graficzne powierzchni terenu 3UC i 2KDGP. 
 

 
2.  Na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/297/2013 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 9" (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2013 r., poz. 5475) 
zmienionej uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 r., poz. 5382) oraz uchwałą Nr 
XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r., poz. 296):  

1)  ustaleniami obowiązującymi w odniesieniu do obszaru objętego zmianą planu są następujące 
oznaczenia graficzne: 
a) granica obszaru objętego zmianą planu, 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
c) symbole literowe i cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania,  
d) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2)  ustaleniami informacyjnymi w odniesieniu do obszaru objętego zmianą planu jest oznaczenie 
graficzne powierzchni terenu w liniach rozgraniczających. 

 
 

§ 3 
 
W uchwale nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), 
w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9" 
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2013 r., poz. 5475) zmienionej 
uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 r., poz. 5382) oraz uchwałą Nr XXXI/280/2016 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 
dnia 10 stycznia 2017 r., poz. 296) wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

1) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) 2KDGP o powierzchni 14,88 ha - teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego w ciągu drogi 

krajowej nr 47:” 

 
 

2) w § 9 w ust. 7 w pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w terenie 3UC i 7UC, w 

ilości nie mniejszej niż:” 
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3) w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dla indywidualnych źródeł ciepła - do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media 

grzewcze ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska poprzez stosowanie palenisk 

wysokosprawnych, paliw ekologicznych niskoemisyjnych (kotły gazowe i olejowe), odnawialnych źródeł 

energii, prądu elektrycznego; zakaz stosowania w nowoprojektowanych obiektach paliw stałych za 

wyjątkiem drewna, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych niniejszego planu dla poszczególnych terenów.” 

 

4) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Numery, symbole i powierzchnie terenów: 3UC o powierzchni 4,76 ha.” 

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

„1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70 %;” 

 
6) w § 29 w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,70;” 

 
 
7) w § 29 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wysokość budynków nie może przekroczyć 15 m;” 

 

8) w § 29 w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) całkowita wysokość budynków mierzona od średniego poziomu terenu na obrysie budynku do najwyżej 

położonego punktu komina, attyki lub urządzenia znajdującego się na dachu budynku nie może przekroczyć 

18 m;” 

 

9) w § 29 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W terenie 3UC należy stosować systemy zaopatrzenia w energię cieplną, z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw.” 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Targu. 
  

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 


