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Uchwała Nr VIII/72/2019 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 20 maja 2019 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Miasta Nowy Targ”. 

 

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) 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, dostosowując „Studium...” do aktualnych 

przepisów prawa i potrzeb społeczno – gospodarczych miasta, po rozstrzygnięciu o sposobie 

rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium, uchwala, 

 

§ 1. 

„zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ, przyjętego uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

28 czerwca 2010 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ” zmienionego Uchwałą Nr XVI/137/2015 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 r., Uchwałą Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ dnia 

29 maja 2017 r., zwaną dalej zmianą studium. 

 

§ 2. 

1. „Zmiana studium...”, obejmuje teren o łącznej powierzchni 16,30 ha i dotyczy 

wyznaczenia terenu dla lokalizacji Parku Rekreacyjnego w obszarze "Centralnej 

Ciepłowni" na Równi Szaflarskiej, 

2. Obszar objęty zmianą studium, został oznaczony na załączniku graficznym Nr 4 – 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ – synteza oraz 

załączniku graficznym Nr 5 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek 

zmiany studium miasta Nowy Targ, 

3. Zakres ustaleń „Zmiany studium...” jest zgodny z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

§ 3. 

1. „Zmianę studium...” stanowią następujące załączniki do niniejszej uchwały: 

a. Nr 1 załącznik tekstowy – jednolity tekst zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 

b. Nr 2 załącznik tekstowy – obiekty wpisane do ewidencji zabytków WKZ, 

c. Nr 3 załącznik tekstowy – rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie 

rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 

d. Nr 4 załącznik graficzny – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowy Targ – synteza, 

e. Nr 5 załącznik graficzny – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – rysunek 

zmiany studium miasta Nowy Targ. 

2. Pozostałe części zmiany studium, nie będące załącznikami do niniejszej uchwały 

stanowią: 

a. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań, 

b. Synteza ustaleń projektu zmiany studium. 
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§  4. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLV/503/2010 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwała Nr XVI/137/2015 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 7 grudnia 2015 r., Uchwała Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

29 grudnia 2016 r. oraz Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

27 maja 2017 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ”, w części objętej niniejszą uchwałą.  

 

§  5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

 

§  6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§  7. 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Nowy Targ. 
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