
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLIII/372/2014 
RADY MIASTA NOWY TARG 

z dnia 12 maja 2014 roku 

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13” przyj�tego 
Uchwał� Nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. (Dz.Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005 r.) 

Działaj�c na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 z pó�n. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z pó�n. zmianami), 

Rada Miasta Nowy Targ: 

§ 1. Uchwala zmian� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13, przyj�tego 

Uchwał� Nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. (Dz.Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 736, poz. poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005 r.), po uprzednim: 

1. Stwierdzeniu, i� projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 13 nie narusza ustale� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ, przyj�tego Uchwał� Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ dnia 28 czerwca 2010 r. 

2. Rozstrzygni�ciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy. 

3. Rozstrzygni�ciu o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl�dnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany 

planu. 

 
Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny obj�te obowi�zkiem 

scalania i podziału nieruchomo�ci, które w obowi�zuj�cym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 13, przyj�tym Uchwał� Nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

26 pa�dziernika 2005 r., oznaczone s� symbolami: MN.4, MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11, 

KDl.1a, KDd.3a, KDd.4, KDd.5, KDd.6, KDd.7 wraz z cz��ci� terenu oznaczonego w ww. planie symbolem 

KDd.3. 
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2. Rysunek nr 2 w skali 1:1 000, stanowi�cy zał�cznik graficzny Nr 2 do obowi�zuj�cego planu, zast�puje 

si� rysunkiem zmiany planu w skali 1:1000 o nazwie „Rysunek planu Nr 2,” stanowi�cym zł�cznik graficzny 

Nr 1 do niniejszej uchwały i b�d�cym jej integraln� cz��ci�. 

3. Pozostałe zał�czniki do Uchwały stanowi�: 

1) Zał�cznik Nr 2 – Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy; 

2) Zał�cznik Nr 3 – Rozstrzygni�cie o sposobie rozpatrzenia nieuwzgl�dnionych uwag wniesionych do 

projektu zmiany planu. 

 
Rozdział 2. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 

§ 3. Zmienia si� ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13, 

w sposób nast�puj�cy: 

1. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale I. - Ustalenia dla wszystkich terenów obj�tych 

planem, w ust. 8, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „w terenach nie obj�tych scaleniem 

gruntów”. 

2. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale I. - Ustalenia dla wszystkich terenów obj�tych 

planem, w ust. 8 dodaje si� lit. g o brzmieniu: „g. w terenach oznaczony ch symbolami od MN.5 do MN.11 

minimalna powierzchnia działki budowlanej przewidzianej do zabudowy zwartej szeregowej wynosi 3,5 ara, do 

zabudowy bli�niaczej 7 arów, a do zabudowy wolnostoj�cej 10 arów, za wyj�tkiem terenów oznaczonych 

symbolem MN.5 i MN.6, w których minimalna powierzchnia działki budowlanej do zabudowy wolnostoj�cej 

wynosi dla MN.5 - 8,5 ara” i dla MN.6 - 5,5 ara”. 

3. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale I. - Ustalenia dla wszystkich terenów obj�tych 

planem, skre�la si� ust.9. 

4. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.4. – pow. 
0,24 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, z dopuszczeniem wł�czenia w tereny obj�te 

scaleniem.”. 

5. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.4. – pow. 0,24 ha., ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wydzielenie działek budowlanych mo�e nast�pi� na 

zasadach okre�lonych w punkcie 8 rozdziału I. - ustalenia dla wszystkich terenów obj�tych planem, 

z wydzieleniem działek o powierzchni min. 4 ary.”. 

6. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.5. – pow. 
1,11 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, obj�te scaleniem.”. 

7. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.5. – pow. 1,11 ha, skre�la si� ust. 2. 

8. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.5. – pow. 1,11 ha, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych realizowanych w zabudowie zwartej – szeregowej, zabudowie bli�niaczej oraz zabudowie 

wolnostoj�cej.”. 

9. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.5. – pow. 1,11 ha, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych lub 

gara�owych realizowanych w zabudowie bli�niaczej oraz wolnostoj�cej.”. 

10. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.6. – pow. 
0,15 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, obj�te scaleniem.”. 

11. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.6. – pow. 0,15 ha, skre�la si� ust. 2. 
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12. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.6. – pow. 0,15 ha, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z gara�ami lub budynkami gospodarczymi realizowanych w zabudowie zwartej lub jako 

wolnostoj�cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z gara�em lub budynkiem gospodarczym.”. 

13. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.7. – pow. 
0,10 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, obj�te scaleniem.”. 

14. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.7. – pow. 0,10 ha, skre�la si� ust. 2. 

15. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.7. – pow. 0,10 ha, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z gara�ami lub budynkami gospodarczymi realizowany ch w zabudowie zwartej.”. 

16. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.8. – pow. 
0,96 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, obj�te scaleniem.”. 

17. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.8. – pow. 0,96 ha, skre�la si� ust. 2. 

18. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.8. – pow. 0,96 ha, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z budynkami gospodarczymi lub gara�ami realizowanych w dwóch rz�dach zabudowy zwartej 

szeregowej.”. 

19. W § 1, Dziale II. Przepisy  szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.9. – pow. 
0,49 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, obj�te scaleniem.”. 

20. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.9. – pow. 0,49 ha, skre�la si� ust. 2. 

21. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.9. – pow. 0,49 ha, ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych z budynkami gospodarczymi lub gara�ami realizowanych w zabudowie zwartej szeregowej.”. 

22. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.10. – pow. 
0,65 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, obj�te scaleniem.”. 

23. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.10. – pow. 0,65 ha, skre�la si� ust. 2. 

24. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.10. – pow. 0,65 ha, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych realizowanych w zabudowie zwartej – szeregowej.”. 

25. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.10. – pow. 0,65 ha, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków gospodarczych 

lub gara�y realizowanych w zabudowie bli�niaczej.”. 

26. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w symbolu MN.11. – pow. 
0,79 ha, w pierwszym zdaniu, skre�la si� jego cz��� o brzmieniu: „, obj�te scaleniem.”. 

27. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.11. – pow. 0,79 ha, skre�la si� ust. 2. 

28. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.11. – pow. 0,79 ha, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych realizowanych w zabudowie wolnostoj�cej lub bli�niaczej.” 

29. W § 1, Dziale II. Przepisy szczegółowe, Rozdziale II. - Ustalenia planu, w ustaleniach dla symbolu 

MN.11. – pow. 0,79 ha, ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dopuszcza si� lokalizacj� nie wyznaczonych na 

Rysunku planu Nr 2 wolnostoj�cych, parterowych budynków gospodarczych lub gara�y.”. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 2838



Rozdział 3. 
PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KO�COWE 

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

§ 5. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa Małopolskiego. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urz�du Miasta 

Nowy Targ. 

  

  Przewodnicz�cy Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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Zał�cznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/372/2014 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 12 maja 2014 roku 

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
NOWY TARG 13 

Rysunek planu 

Skala 1:1000* 

 

* Rysunek planu został sporz�dzony w oparciu o skal� �ródłow� 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległo�ci marginesów.
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LEGENDA: 
 

 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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Zał�cznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/372/2014 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 12 maja 2014 r. 

 

ROZSTRZYGNI�CIE RADY MIASTA NOWY TARG 
O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALE��CYCH DO ZADA� WŁASNYCH GMINY 

Wymagane przepisami ww. rozstrzygni�cie Rady Miasta Nowy Targ jest bezprzedmiotowe, poniewa� 

w okresie najbli�szych 10 lat, bud�et gminy nie b�dzie obci��ony kosztami realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych na skutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego 

Nowy Targ 13. 

Projektowana zmiana planu wprowadza zmiany w zapisach ogólnych i szczegółowych planu pozwalaj�ce 

na odst�pienie od kompleksowego scalenia i podziału działek poło�onych w wyznaczonych 

w obowi�zuj�cym planie Nowy Targ 13 terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.4, MN.5, 

MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11), terenie drogi lokalnej (KDl.1a) i terenach projektowanych 

dróg dojazdowych (KDd.3, KDd.3a, KDd.4, KDd.5, KDd.6, KDd.7). W wyniku przyj�cia takiego 

rozwi�zania mo�liwe b�dzie indywidualne wydzielenie i zagospodarowanie nowych działek budowanych, 

bez potrzeby wdra�ania skomplikowanej procedury scalania i podziału nieruchomo�ci. 

Dojazd do nieruchomo�ci poło�onych w ww. terenach budowlanych zgodnie z obowi�zuj�cym planem, 

powinien odbywa� si� wyznaczonymi w planie drogami dojazdowymi, realizowanymi, zgodnie z zapisami 

tekstu planu obowi�zuj�cego jako cel publiczny. 

Przebieg ww. dróg okre�lony pierwotnie w obowi�zuj�cym planie Nowy Targ 13 nie ulegnie zmianie na 

skutek zapisów zmiany planu, w zwi�zku z tym, przyszłe koszty realizacji inwestycji infrastrukturalnych 

(dróg, jak równie� sieci uzbrojenia terenu) b�d� skutkiem realizacji zapisów planu obowi�zuj�cego, 

a nie jego zmiany, a tym samym nie mog� stanowi� przedmiotu niniejszego rozstrzygni�cia. 

W zwi�zku z powy�szym, bud�et gminy nie b�dzie obci��ony konsekwencjami finansowymi wynikaj�cymi 

z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Nowy Targ 13. 

 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 

 
Zał�cznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/372/2014 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 12 maja 2014 r. 

 

ROZSTRZYGNI�CIE RADY MIASTA NOWY TARG, O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
NIEUWZGL�DNIONYCH UWAG, ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU ZMIANY 

„MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 13” 

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 13” oraz prognozy oddziaływania na �rodowisko, wyło�onych do wgl�du 

publicznego, do ww. projektu zmiany planu wpłyn�ły dwie uwagi, natomiast do prognozy oddziaływania na 

�rodowisko nie wpłyn�ły �adne uwagi. 

Obie zło�one do projektu zmiany planu uwagi zostały uznane za bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt, i� 

dotyczyły spraw, które wykraczały poza zakres zmian okre�lonych w uchwale o przyst�pieniu do 

sporz�dzenia zmiany planu Nowy Targ 13. 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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