
— 12658 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 290

Uzasadnienie:
.................................................................................
.................................................................................

W za³¹czeniu:
1) aktualne zaœwiadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
2) dokumenty potwierdzaj¹ce poniesione koszty leczenia (fak-

tury, rachunki)
3) ...................................

................................... ...................................
 (miejscowoœæ, data) (podpis wnioskodawcy)

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokoœæ po-
mocy finansowej:
.................................................................................
.................................................................................

Podpisy cz³onków komisji Zdrowotnej:
.......................................  - Przewodnicz¹cy Komisji

Decyzja Dyrektora:
Przyznajê pomoc zdrowotn¹ w wysokoœci:. . . . . . . . . . . . . . . .

 (kwota)

....................
 (data i podpis)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Dymon

1881

Uchwa³a* Nr XIV/144/08
Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przezna-
czonych do zainwestowania - obszar Knurów 07 w zakre-
sie dokonania korekt tekstowych dla terenów ZNn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada
Gminy Nowy Targ uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/78/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia
29 paŸdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach
przeznaczonych do zainwestowania - obszar Knurów 07 (Dz.
U. Woj. Ma³opolskiego Nr 155/08, poz. 933) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 6 wyrazy"07.ZNn1 - 07.ZNn8" zastêpuje siê wyrazami

"07.ZNn1 - 07.ZNn9";
2) w § 22 ust. 1 wyrazy "07.ZNn1 - 07.ZNn8" zastêpuje siê

wyrazami "07.ZNn1 - 07.ZNn9".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Parzygnat

1882

Uchwa³a* Nr XIV/145/08
Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przezna-
czonych do zainwestowania - obszar D³ugopole 02

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada
Gminy Nowy Targ uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr IX/73/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 paŸ-
dziernika 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przezna-
czonych do zainwestowania - obszar D³ugopole 02 (Dz. U. Woj.
Ma³opolskiego Nr 137/08, poz. 915) wprowadza siê zmianê po-
legaj¹c¹ na tym, ¿e rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do tej uchwa³y uchyla siê i zastêpuje rysunkiem
planu w skali 1:2000 z wrysowanymi nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Parzygnat

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê

Ma³opolskiego.

Poz. 1880, 1881, 1882
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/145/08
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 2 kwietnia 2008 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY TARG W TERENACH PRZEZNACZONYCH
DO ZAINWESTOWANIA - OBSZAR D£UGOPOLE 02

Rysunek planu
Skala* 1 : 2 000

P
o

z. 1882
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Legenda
Oznaczenia formalne

Granica obszaru objêtego planem

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Sposób przeznaczenia terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy us³ugowej

Tereny sportu i rekreacji

Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i
magazynów

Tereny rolnicze

Tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przy-
rodniczym i krajobrazowym

Tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych

Tereny tras komunikacyjnych

Drogi publiczne klasy zbiorczej

Drogi publiczne klasy dojazdowej

Drogi klasy dojazdowej wewnêtrzne

Oznaczenia wynikaj¹ce z wymogów przepisów odrêbnych

Strefy zagro¿eñ osób i mienia
 "ZZ" - obszary zagro¿one powodzi¹

Obszary bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹

Zasiêg wystêpowania wody Q 1%

Oznaczenia wyznaczone planem

Ochrona i rewaloryzacja wysokich wartoœci
kulturowych

Strefa "D" - dominacji zabudowy tradycyjnej

 Ochrona zasobów œrodowiska naturalnego

"P" - obszar o szczególnym znaczeniu przyrod-
niczym

Zasiêg g³ównych korytarzy wentylacyjnych

Strefa zwartego zainwestowania

Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej

Gazownictwo

Istniej¹ca sieæ gazowa œrednioprê¿na

Projektowana sieæ gazowa

Kanalizacja

Projektowana sieæ kanalizacyjna

Projektowana sieæ kanalizacji t³ocznej

Informacyjna czeœæ rysunku planu

Ci¹gi widokowe

Kapliczki

Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków

Niewydzielone cieki wodne

Istniej¹ce mostki, stanowi¹ce dojazdy niewydzie-
lone do istniej¹cych terenów zabudowanych

Istniej¹ca stacja transformatorowa

Projektowana przepompownia

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿró-
d³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych pra-
wem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Parzygnat

1883

Uchwa³a* Nr XIV/146/08
Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach prze-
znaczonych do zainwestowania - obszar Gronków 04A,
04B w zakresie dokonania korekt tekstowych dla tere-
nów MRj i WS.________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentual-

nych czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Woje-
wodê Ma³opolskiego.

Poz. 1882, 1883


