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DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 423

3073

Uchwa³a* Nr XLVIII/526/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz -
31" przyjêtego uchwa³¹ Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego
S¹cza z dnia 23 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) po stwierdzeniu
zgodnoœci ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z ustaleniami "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego S¹cza"
uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowe-
go S¹cza z dnia 9 wrzeœnia 2008 r., Rada Miasta Nowego S¹-
cza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz - 31".

§ 2

Zmiana planu dotyczy obszaru o powierzchni 0.31 ha ozna-
czonego na rysunku zmiany planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y.

§ 3

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz - 31" przyjêtego uchwa³¹
Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego S¹cza z dnia 23 stycz-
nia 2007 r., (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego
Nr 179 poz. 1271 z dnia 16 marca 2007 r.,) wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. W tekœcie planu w rozdziale III "Ustalenia dla poszczególnych

terenów" w § 9 "Ustalenia dla terenów mieszkaniowych
i us³ugowych" w ust. 10 dla terenu oznaczonego symbolem
5.U/MN(31) skreœla siê pkt 5.

§ 4

Pozosta³e ustalenia uchwa³y wymienionej w § 3 pozostaj¹
bez zmian.

§ 5

Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
1. Za³¹cznik Nr 1 - czêœæ graficzna przedstawiona na mapie

zasadniczej w skali 1:2000.
2. Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag

do projektu zmiany planu.
3. Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do za-
dañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego oraz publikacji na stronie interneto-
wej Miasta Nowego S¹cza.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§ 8

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta No-
wego S¹cza.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLVIII/526/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz - 31 - zmiana

RYSUNEK PLANU skala 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Poz. 3073
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki

Poz. 3073



— 16530 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 423

    
    
 

Poz. 3074

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLVIII/526/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Nowy S¹cz p- 31".

Za³¹cznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzglêdnionych
z uwagi na to, ¿e do projektu zmiany planu wy³o¿onego do wgl¹-
du publicznego w dniach od 1.04.2009 r., do 30.04.2009 r. oraz
w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia zakoñczenia okresu
wy³o¿enia planu nie z³o¿ono uwag.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLVIII/526/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania.

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz - 31" nie zosta-
³y okreœlone ¿adne inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta: A. Czernecki

3074

Uchwa³a* Nr XLVIII/527/2009
Rady Miasta Nowego S¹cza

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nowego S¹cza - "Nowy S¹cz -
29 Œródmieœcie".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.), po stwierdzeniu
zgodnoœci ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nowego S¹cza" uchwalone-
go Uchwa³¹ Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego S¹cza
z dnia 9 wrzeœnia 2008 r., na wniosek Prezydenta Miasta Rada
Miasta Nowego S¹cza uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 -
Œródmieœcie", zwan¹ dalej planem.

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 - Œródmieœcie" sporz¹dzony
jest na podstawie Uchwa³y Nr VIII/101/2007 Rady Miasta
Nowego S¹cza z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Nowego S¹cza "Nowy
S¹cz 29 - Œródmieœcie".

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 - Œródmieœcie" obejmuje ob-
szar o powierzchni oko³o 232, 3 ha, oznaczony na rysunku
planu stanowi¹cym za³¹cznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000,
stanowi¹cym integraln¹ czêœæ uchwa³y.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego S¹cza "Nowy S¹cz 29 - Œródmieœcie" sk³ada siê
z tekstu planu stanowi¹cego treœæ niniejszej uchwa³y oraz
czêœci graficznej przedstawionej na mapie zasadniczej w skali
1:2000, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

4. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000 sporz¹dzo-

ny na mapie zasadniczej;
2) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia

uwag do projektu planu;
3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.

5. Przedmiot ustaleñ niniejszego planu jest zgodny z art. 15
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Plan nie zawiera ustaleñ okreœlo-
nych w art. 15 ust. 2, z uwagi na brak wystêpowania:
1) terenów górniczych;
2) terenów zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§ 3

Ilekroæ w treœci uchwa³y jest mowa o:
1) "uchwale" -nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Miasta Nowego S¹cza, o ile z treœci nie wynika inaczej;
2) "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego miasta Nowego S¹cza
"Nowy S¹cz - 29 Œródmieœcie";

3) "rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ graficzny za-
pis planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;

4) "przepisach odrêbnych" - nale¿y przez to rozumieæ obo-
wi¹zuj¹ce przepisy zawarte w Ustawach oraz aktach wy-
konawczych do tych Ustaw poza Ustaw¹ o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonaw-
czymi do niej;

5) "linii rozgraniczaj¹cej" - nale¿y przez to rozumieæ liniê
ci¹g³¹ na rysunku planu rozdzielaj¹c¹ obszar na czêœci o ró¿-
nych funkcjach lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospo-
darowania;

6) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê na rysunku planu ograniczaj¹c¹ obszar, na któ-
rym dopuszcza siê usytuowanie budynków i naziemnych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Nieprzekraczalna linia
zabudowy nie dotyczy lokalizacji obiektów podziemnych;

7) "obowi¹zuj¹cej linii zabudowy" -nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, na której winna byæ usytuowana elewacja fron-
towa budynku, nie mniej ni¿ 70 % jej powierzchni;

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.

Poz. 3073, 3074


