
-projekt uchwały- 

 

UCHWAŁA NR ............... 
RADY MIASTA NOWY TARG 
z dnia …………………2019 r. 

 
 
w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miasta Nowy 
Targ z dnia 29 lipca 2019 r. 

 
 

Działając na podstawie art.18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 12 i 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ, 
 

§ 1. 
uchwala zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Nowy Targ”, przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 
2019 r.”. 

 
§ 2. 

1. „Zmiana Studium...”, obejmuje oznaczony symbolem U/US teren Centrum Sportów 
Lodowych, zlokalizowany przy Al. Tysiąclecia pomiędzy rzeką Biały Dunajec a, terenem 
projektowanego cmentarza oznaczonego symbolem ZC; 

2. „Zmianę studium...” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały - jednolity tekst zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ; 

3. W niniejszej zmianie studium, zmianie nie ulegają następujące załączniki do Uchwały Nr 
XI/99/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r., stanowiące integralną część 
niniejszej uchwały: 
1) Nr 2  (załącznik tekstowy) - obiekty wpisane do ewidencji zabytków WKZ; 
2) Nr 3 (załącznik tekstowy) – rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie 

rozpatrzenia nieuwzględnionych i uwzględnionych częściowo uwag zgłoszonych do 
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Nowy Targ; 

3) Nr 4 (załącznik graficzny) – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowy Targ – synteza; 

4) Nr 5 (załącznik graficzny) – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek 
zmiany studium miasta Nowy Targ; 

4. Pozostałe części zmiany studium, nie będące załącznikami do niniejszej uchwały stanowią; 
1) Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań; 
2) Synteza ustaleń projektu zmiany studium. 

 
§ 3 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miasta Nowy Targ Nr 
XI/99/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”. 

 
§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§ 6. 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Nowy Targ. 


