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Nasz mak: AiK.152.8.2018r. 
Nowy Targ, 19 wrze śnia 2018r. 

Dotyczy: zwrotu nak ładów i przejęcia ulicy Kwiatowej iy Nowym Targu. 

W odpowiedzi na petycj ę  z dnia 18.07.2018r. w sprawie zwrotu nak ładów i przej ęcia 
ulicy Kwiatowej w Nowym Targu, uprzejmie informuj ę , że sprawa ta zosta ła omówiona 
podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w dniu 
05.09.20 18 r. podczas której by ł  Pan obecny i miał  możliwość  przysłuchaniu się  dyskusji oraz 
zabrania głosu w przedmiotowej sprawie. 

Podczas dyskusji radni mieli możliwość  zapoznania si ę  z zawiłościami prawnymi 
jakie występują  przy tej sprawie, tzn. obecny stan w łasności jak również  toczące się  
postępowanie przed S ądem Administracyjnym. Wyjaśnień  udzielał  Radca Prawny Urz ędu 
Miasta jak równie ż  Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo ściami, według których do 
czasu zakończenia sądowego postępowania administracyjnego nale ży wstrzymać  się  
z podj ęciem decyzji, ponieważ  po jego zakończeniu zostanie wyjaśnione czy za ulicę  
Kwiatową  przysługuje odszkodowanie czy te ż  zapłata na drodze kupna - sprzeda ży. Dopiero 
po tym rozstrzygni ęciu będą  możliwe dalsze negocjacje co do wysoko ści kwoty jaką  
Burmistrz Miasta zamierza przeznaczy ć  za tą  nieruchomość . 

Przy dyskusji obecny by ł  Burmistrz Miasta Nowego Targu i przys łuchiwał  się  
proponowanym rozwi ązaniom jak również  zabrał  głos w przedmiotowej sprawie. Na 
posiedzeniu komisji nikt nie kwestionowa ł  zasadności przej ęcia tej że ulicy, jednak zawi łości 
prawne jak równie ż  wysokość  żądanej przez Pana kwoty powoduje że z rozstrzygni ęciem 
należy poczekać  do zakończenia postępowania administracyjnego tocz ącego się  przed S ądem 
Administracyjnym. 

Równocześnie informuj ę , że Komisja nie ma uprawnień, aby podjąć  wiążące decyzje, 
natomiast leży to w kompetencji ca łej Rady Miasta lub w kompetencji Burmistrza Miasta 
Nowego Targu w przypadku negocjacji co do wysoko ści kwoty za prdiotową  ulicę . 
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