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Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ 

Szanowny Panie Przewodnicz ący; 

jako reprezentant grupy osób, która z ło żyła petycj ę  w sprawie wadliwo ści miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dzia ł ), która to petycja by ła omawiana w dniu 

18. lipca br. na posiedzeniu komisji finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju, w imieniu wszystkich 

zainteresowanych uprzejmie prosz ę  o udzielenie wi ążą cej informacji na temat wniosków, zalece ń  czy 

rekomendacji, które podj ęła komisja w powyższej sprawie. 

Przys łuchuj ąc się  obradom komisji dotycz ącym naszej petycji na zako ńczenie tego punktu 

porz ądku dziennego obrad nie us łyszeli śmy jakichkolwiek wiążą cych decyzji, wniosków, zalece ń  lub 

podobnych, równie ż  nie wskazano ani osób, ani jednostek organizacyjnych, które zosta ły 

zobowiązane do dalszego prowadzenia sprawy. 

Prosimy tak że o informacj ę , w jakim kierunku b ędą  prowadzone dalsze dzia łania, które 

doprowadzą  do skutecznego usuni ęcia wykazanych w naszej petycji wad ww. planu 

zagospodarowania. 

Zleceniodawc ą  i wła ścicielem wadliwego planu zagospodarowania jest Zarz ąd Miasta i on 

jedynie jest w stanie skutecznie usun ąć  wykazane w petycji wady. Natomiast my, jako w ła ściciele 

nieruchomo ści obj ętych tym wadliwym planem, od pó ł  roku mamy zwi ązane ręce i ju ż  ponosimy 

wymierne straty, gdy ż  nie jeste śmy w stanie prowadzi ć  żadnych skutecznych dzia ła ń  

przygotowawczych i inwestycyjnych na swoim terenie, za ś  równolegle prowadzone przez innych 

w ła ścicieli komasacje, nowe podzia ły i dzia łania w rejonach sąsiadujących z naszym dodatkowo będ ą  

komplikowa ły wzajemn ą  koordynację  i znalezienie odpowiedniego rozwi ązania zastę pczego. 

Ponownie podkre ś lamy, że od z ło żenia pierwszej petycji w tej samej sprawie na r ęce Pana 

Burmistrza up łynęło ju ż  pó ł  roku i do dzisiaj poza wymijaj ącymi, niekompetentnymi i 

wprowadzaj ącymi w błąd odpowiedziami Urzędu Miasta nie podj ę to żadnych konkretnych dzia ła ń , 

które by zmierza ły ku zadowalaj ącemu i odpowiedniemu za łatwieniu sprawy. Podobne wra żenie 

wynosimy po wczorajszym posiedzeniu. 

Prosimy o spowodowanie zdecydowanego przyspieszenia procedur naprawczych w 

odniesieniu do wadliwego planu oraz udzielenie informacji, o które prosimy na wst ę pie. 
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