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l Informator Miejski l Najnowsze informacje urzędowe i miejskie l Jak załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Zakopane? l Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych l Formularze i druki do pobrania
l Przetargi i konkursy – na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się szczegółowe informacje na temat przetargów i konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miasta Zakopane

Burmistrza Miasta Zakopane
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały nr XXXVII/482/2013 z 28 lutego 2013 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Antałówka - Koziniec” w Zakopanem, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XVI/184/2007 25 października 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 24 poz. 122 z 14.01.2008 r.), zmienionego Uchwałą Rady Miasta Zakopane XXVII/364/2012 z 25 czerwca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 3424
z 17.07.2012 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, obejmującej obszar określony na rysunku stanowiącym załącznik do ww. uchwały.
Zmianą zostaną objęte część tekstowa i graficzna planu, dotyczące ustaleń dla obszaru dz. nr ew. 24
obr. 12, przez zmianę jej przeznaczenia z terenów lasów -1.ZL/ZP, na tereny urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę - WZ.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu oraz
prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia, tj. do 30
czerwca 2014 r.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w godzinach pracy Urzędu, lub
przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Zakopane
Burmistrza Miasta Zakopane
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały nr XXXVII/485/2013 z 28 lutego 2013 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego
nazwanego: Pardałówka, Balzera”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr LIX/946/2010 z 9 września
2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 502, poz. 3763 z 29 września 2010 r.) wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar określony na rysunku stanowiącym załącznik do ww. uchwały.
Zmianą zostaną objęte: część graficzna planu przez włączenie południowego obszaru ewid. dz. nr 72 obr.
146 o powierzchni 880 m kw. do terenów budowlanych oznaczonych symbolem MN/MP-18. Powyższa korekta zmieni przeznaczenie terenu z lasów na tereny zabudowy zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane z 1999 r. Korekcie ulegnie również część tekstowa planu, zawierająca skorygowane bilanse terenów.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu oraz
prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia, tj. do 30
czerwca 2014 r.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w godzinach pracy Urzędu, lub
przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Zakopane
Burmistrza Miasta Zakopane
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały nr LIII/688/2014 z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna - Kamieniec - Szpitalna”
w Zakopanem, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr LIX/950/2010 z 9 września 2010 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 505, poz. 3767 z 30 września 2010 r.), zmienionego Uchwałą Rady
Miasta Zakopane nr XLVII/631/2013 z 21 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2 grudnia 2013 r. poz. 7004), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar określony na rysunku stanowiącym załącznik do ww. uchwały.
Zmianą zostaną objęte:
1) część graficzna planu przez wyróżnienie z terenu 7.U obszaru dz. nr ew. 444 obr. 3 jako odrębnego
terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jego część tekstowa przez dopuszczenie na terenie ww.
działek możliwości lokalizacji nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, oraz określenie dla tego terenu szczegółowych zasad zagospodarowania.
2) część tekstowa planu przez umożliwienie nadbudowy istniejącego budynku głównego szpitala w terenach usług publicznych 1.UP.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu oraz
prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia, tj. do 30
czerwca 2014 r.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w godzinach pracy Urzędu, lub
przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Zakopane
Burmistrza Miasta Zakopane
zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach od 20.05.2014 r. do
11.06.2014 r. podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy
Dotyczy on następujących nieruchomości: - część działki ewid. nr 957 w obr. 5;
Burmistrza Miasta Zakopane
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały nr XXXVII/483/2013 z 28
lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Wschód” i Uchwały nr LIII/687/2014 z 17
kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Wschód”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr LIX/949/2010 z 9 września 2010 r. (opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 504, poz. 3766 z 29 września 2010
r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, obejmujących obszar określony na rysunkach stanowiących załącznik do ww. uchwał.
Zmianą zostaną objęte:

1) część tekstowa planu, zapisy § 9 dla terenu oznaczonego w planie symbolem 2.UPo,
2) 2. część tekstowa planu dla terenów oznaczonych symbolem 2.U, polegająca na dopuszczeniu w przeznaczeniu podstawowym zabudowy usługowo-mieszkalnej, rozszerzeniu wachlarza usług dopuszczalnych o usługi hotelarskie, rekreacji i odnowy biologicznej oraz usługi ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, oraz
jego część graficzna dla terenów oznaczonych symbolem 2.U w zakresie usunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy w celu umożliwienia zmiany geometrii dachu
budynków przeciętych tą linią.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do
21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia, tj. do 30 czerwca 2014 r.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane,
w godzinach pracy Urzędu, lub przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Zakopane

Burmistrza Miasta Zakopane
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane Uchwały nr XXXVII/484/2013
z 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Zachód”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Zakopane nr VII/90/2011 z 31 marca 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 207 poz. 1671 z 20.04.2011 r.) wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar określony na rysunku stanowiącym
załącznik do ww. uchwały.
Zmianą zostaną objęte:
1) część graficzna planu przez wyróżnienie z terenu 2.MW obszaru dz.
nr ew. 737/24, 737/64, 737/65 obr. 5 jako odrębnego terenu, oraz jego część

tekstowa przez dopuszczenie na terenie ww. działek możliwości lokalizacji nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz określenie dla tego terenu szczegółowych zasad zagospodarowania,
2) część tekstowa planu, dotycząca ustaleń § 10 dla terenów oznaczonych w planie symbolem 6.UPo,
3) część tekstowa planu w zakresie korekty zamieszczonych w planie definicji określających gabaryty zabudowy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia, tj. do 30 czerwca 2014 r.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, w godzinach pracy Urzędu, lub przesyłać na adres Urzędu Miasta: 34500 Zakopane, ul. Kościuszki 13. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Miasta Zakopane

