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UCHWAŁA NR .../.../2018 

RADY MIASTA NOWY TARG 

z dnia……….2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do 

uchwały Nr XXXIX/370/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar 

lotniska wraz z otoczeniem), Rada Miasta Nowy Targ po stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie 

narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, 

zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2017 r., uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar 

lotniska wraz z otoczeniem) uchwalonego uchwałą Nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 269 z dnia 23 stycznia 2012 r.) i 

zmienionego uchwałą Nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 3315 z dnia 9 maja 2017 r.), zwaną dalej planem. 

§ 2. 1.  Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, polega na: 

1) wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie określonym w § 3 niniejszej 

uchwały; 

2) zmianie skali oraz opisu skali 1:2000 na rysunku zmiany planu; 

3) dodaniu załącznika nr 2 w skali 1:5000 – Infrastruktura techniczna, gdzie dodano kontury nowo 

wyznaczonych terenów, natomiast zmian w schemacie układu infrastruktury nie dokonano.  

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rysunek Infrastruktura techniczna w skali 1:5000 , stanowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, 

stanowiące załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 

finansowania, stanowiące załącznik nr 4. 

 

§ 3. 1. W uchwale Nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienionej 

uchwałą Nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w §20a ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających terenu i terenów dróg 

publicznych klasy dojazdowej (KDD1) i lokalnej (KDL1)” 

§ 4. Na rysunku zmiany planu uchwalonej uchwałą Nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

28 kwietnia 2017 roku r., zmieniającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 

(Obszar lotniska wraz z otoczeniem) uchwalonego uchwałą nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienia się skalę przedstawienia rysunku na skalę 1:2000 oraz zmianę opisu skali 

z „1:1000” na „1:2000”. 
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§ 5. Na załączniku nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar 

lotniska wraz z otoczeniem) w skali 1:5000 – Infrastruktura techniczna, w granicach objętych zmianą, 

dodano kontury nowo wyznaczonych terenów, natomiast zmian w schemacie układu infrastruktury nie 

dokonano. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 


