
Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/341/2017 

Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 29 maja 2017 r. 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ 
 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) Rada 
Miasta Nowy Targ stwierdza, co następuje: 
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1. Konieczne jest rozdzielenie 
graficzne terenów 1.MN.1 i 2.WS.1. 

W wyłożonym projekcie tereny te 
pokrywają się co jest 

niekonsekwentne do obowiązującego 
studium, które wyraźnie rozdziela 
tereny o różnym przeznaczeniu. 
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W Studium, na rysunku 
Kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego, część 
terenów rozgraniczona 

jest poprzez oznaczenie 
graficzne opisane w 

legendzie jako 
"orientacyjne granice 

terenów o różnych 
kierunkach 

zagospodarowania 
przestrzennego". 
Ponadto obszary 

oznaczone jako "2.W - 
Wody powierzchniowe - 

pozostałe potoki" nie 
zostały wyodrębnione na 
rysunku tymi granicami.  

Przyjęte rozwiązania 
stanowią kontynuację 

obowiązujących ustaleń. 



2. Teren 2.WS.1 powinien być 
oznaczony w granicach wg 

obowiązującego Planu 
Przestrzennego Zagospodarowania 
Kowaniec-Kokoszków WS ZI/2a - w 

wyłożonym, projekcie studium 
granice są nieprecyzyjne. W 

przypadku dokonania zmian granic 
konieczne są dodatkowe uzgodnienia 

z organizacjami i instytucjami 
ochrony środowiska. 

Zgodnie z ustawą o 
planowaniu i 

zagospodarowaniu 
przestrzennym Studium 

jest dokumentem 
określającym politykę 

przestrzenną gminy, który 
jest wiążący przy 

sporządzaniu planów 
miejscowych. Stopień 

szczegółowości Studium 
jest dostosowany do skali 

opracowania, a 
obowiązujące plany 

miejscowe nie są wiążące 
przy jego sporządzaniu.  

Szczegółowy zasięg 
poszczególnych terenów 
będzie ustalony na etapie 

sporządzania zmiany 
planu miejscowego i jest 

wynikiem analizy 
uwarunkowań oraz 

uzgodnień z właściwymi 
organami i instytucjami. 
Ponadto w Studium nie 

ma wymogu 
uwzględniania granic 

obowiązujących planów 
miejscowych. 

 

3. Nieuwzględnienie wniosku może 
powodować dowolność interpretacji 

przy sporządzaniu zmiany planu 
miejscowego Kowaniec-Kokoszków. 

W skrajnym przypadku będzie można 
budować na: "Terenie obudowy 

biologicznej rzek i potoków" i 
"Wodach powierzchniowych". 

Zgodnie z ustaleniami 
Studium tereny wód 
powierzchniowych i 

obudowy biologicznej 
rzek i potoków winny 
pozostać wolne od 

zabudowy. Szczegółowy 
zasięg poszczególnych 
terenów będzie ustalony 
na etapie sporządzania 

zmiany planu 
miejscowego i jest 
wynikiem analizy 

uwarunkowań oraz 
uzgodnień z właściwymi 
organami i instytucjami. 

 


