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1. OPIS PRZEBIEGU I FORM KONSULTACJI

W  ramach  partycypacji  społecznej,  zostały  przeprowadzone  konsultacje  społeczne  na
potrzeby opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o rewitalizacji.

Władze  miasta  zapewniły  możliwość  udziału  i  wypowiedzenia  się  wszystkim
zainteresowanym procesem rewitalizacji.

Udział  wszystkich interesariuszy przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i  obszarów
rewitalizacji  można  określić,  jako  szeroki  i  wystarczający,  poczynając  od  informacji
o działaniach władz lokalnych, poprzez współudział w podejmowaniu decyzji o kierunkach
interwencji, aż po aktywne uczestnictwo w projektach. 

Celem konsultacji społecznych, było zapewnienie aktywnego udziału społeczności lokalnej
(interesariuszy)  przy  opracowaniu  diagnozy,  mającej  na  celu  wyznaczenie  obszarów
zdegradowanych  i  obszarów  rewitalizacji,  pozyskanie  partnerów  do  realizacji  projektów
rewitalizacyjnych,  maksymalizacja  efektywności  i  trafności  wypracowanych  kierunków
działań.

Konsultacje społeczne w formie spotkań odbyły się w terminie: 

22 marca 2016 r. – godz. 8:00 – młodzież gimnazjalna z Gimnazjum nr 2, 

22 marca 2016 r. – godz. 10:00 – młodzież gimnazjalna z Gimnazjum nr 1,

22  marca  2016  r.  –  godz.  13:00  –  radni,  naczelnicy,  kierownicy  i  pracownicy  UM,
przedstawiciele MJO, dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli.

22  marca  2016  r.  –  godz.  16:00  –  przedsiębiorcy,  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty
mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, proboszczowie parafii, mieszkańcy.

Konsultacje społeczne w formie badania ankietowego, przeprowadzone zostały w okresie od
11.03.2016 r. do 18.04.2016 r. 

„Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją”
dostępna była do pobrania:

a) w trakcie spotkań konsultacyjnych,

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ – www.nowytarg.pl,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej,

d) w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001 w Urzędzie Miasta.

Wypełnione ankiety zbierane były:

a) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400

Nowy Targ
c) bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. 001 tut. Urzędu Miasta.
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Materiały  informacyjne  dotyczące  konsultacji  były  dostępne  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem http://www.nowytarg.pl
(wejście przez zakładkę ,,Rewitalizacja”). 

Do udziału w konsultacjach społecznych zostali zaproszeni mieszkańcy, radni, przedsiębiorcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, działacze kultury i liderzy opinii publicznej.

Osobną  grupę  stanowiła  młodzież  gimnazjalna,  dla  której  konsultacje  miały  formę  lekcji
obywatelskiej,  a  przeprowadzone  badania  ankietowe  pozwoliły  na  zdiagnozowanie
najważniejszych problemów nurtujących młodzież. 

Tematyka  konsultacji  społecznych:  Idea  rewitalizacji.  Interesariusze  Rewitalizacji.
Partycypacja  Społeczna.  Metodyka  wyznaczania  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji przy uwzględnieniu co najmniej jednego z negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego,  a  także  niewystarczającego  poziomu  uczestnictwa  w  życiu  publicznym
i kulturalnym.  Obszar  można  wyznaczyć  jako  obszar  zdegradowany  w  przypadku
występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1)  gospodarczych  –  w  szczególności  niskiego  stopnia  przedsiębiorczości,  słabej  kondycji
lokalnych przedsiębiorstw lub 

2)  środowiskowych  –  w  szczególności  przekroczenia  standardów  jakości  środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
lub 

3)  przestrzenno-funkcjonalnych  –  w  szczególności  niewystarczającego  wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub
niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4) technicznych – w szczególności  degradacji  stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o  przeznaczeniu  mieszkaniowym,  oraz  niefunkcjonowaniu  rozwiązań  technicznych
umożliwiających  efektywne  korzystanie  z  obiektów  budowlanych,  w  szczególności
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Został  przedstawiony  projekt  uchwały  Rady  Miasta  Nowy  Targ  w  sprawie  wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami:

• Diagnozą dla obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Nowy Targ.

• Mapą rozwoju obszaru rewitalizacji w skali 1: 5000.

W trakcie konsultacji społecznych zostały zidentyfikowane obszary szczególnie wymagające
wsparcia, zadania inwestycyjne i społeczne jak również wnioskodawcy oczekujący wsparcia
finansowego na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej.

Propozycje zadań były zgłaszane w 3 kategoriach:

1. Aktywizacja społeczności lokalnej, 
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2. Ożywienie gospodarcze,

3. Ochrona i rewitalizacja dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

Konsultacje w poszczególnych grupach realizowane były:

Grupa I - 22 marca 2016 r. w Gimnazjum nr 2, Pl. Evry 3, 33-400 Nowy Targ, godz.
08:00

Uczestnicy: młodzież gimnazjalna
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Grupa I - 22 marca 2016 r. w Gimnazjum nr 1, Pl. Słowackiego 14, 33-400 Nowy Targ, 
godz. 10:00

Uczestnicy: młodzież gimnazjalna
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Grupa III - 22 marca 2016 r. Urząd Miasta Nowy Targ, godz. 13:00

Uczestnicy:  radni,  naczelnicy,  kierownicy  i  pracownicy  UM,  przedstawiciele  MJO,
dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli.
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Grupa IV - 22 marca 2016 r. Urząd Miasta Nowy Targ, godz. 16:00

Uczestnicy:  przedsiębiorcy,  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe,
organizacje pozarządowe, proboszczowie parafii, mieszkańcy.

2. ZGŁASZANE  PROJEKTY  INFRASTRUKTURALNO  -  TECHNICZNE
I SPOŁECZNO - GOSPODARCZE, SŁUŻĄCE WYPROWADZENIU OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO Z OBSZARU KRYZYSOWEGO.

2.1. Proponowane zadania inwestycyjne zgłoszone przez Urząd Miasta Nowy Targ:

1) Miejski Ośrodek Kultury: 

2) Dworzec PKP wraz z otoczeniem

3) Utworzenie  miejsca  tymczasowego  schronienia  w  formie  ogrzewalni  na  bazie
budynku przy ul. Kościuszki 8.

4) Droga łącząca ul. Krzywą z ul. Kilińskiego, pomiędzy MOK a galerią Buy&Fly

5) Tereny starej oczyszczalni

6) Miejska Hala Lodowa

7) Zniszczone fragmenty ulic w centrum miasta: ul. Długa, ul. Orkana, ul. Św. Doroty,
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ul. Ogrodowa, ul. Nadwodnia, ul. Mickiewicza, ul. Kolejowa oraz ul. Kasprowicza,
ul. Józefczaka, pl. Evry.

8) Ul. Ceramiczna i ul. Składowa, drogi na tereny byłego NZPS-u

9) Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1

10) Zakup mieszkań komunalnych

11) Utworzenie  Ośrodka  Wsparcia  Dziennego  dla  osób  starszych,  samotnych  o
ograniczonej sprawności psychofizycznej, wymagających wsparcia bądź pomocy ze
względu na wiek, trudną sytuację materialną, mieszkaniową lub rodzinną.

12) Tereny centralnej ciepłowni – Równia Szaflarska.

13) Remont parkingów – ul. Nadwodnia i ul. Kościuszki.

14) ZGM.

15) Teren parkingu KP6 z mpzp NT 22.

16) Chodnik łączący os. Topolowe z Al. Tysiąclecia w miejscu rozbiórki przewiązki.

17) Ul. Parkowa od ul. Krótkiej do Zakopianki.

18) Ul. Krzywa od pl. Słowackiego do ul. Długiej.

19) Teren U10 (obecny plac targowy).

20) Przebudowa chodnika przez teren zielony al. Kopernika 8.

21) Modernizacja  drogi  -  przejazdu  pomiędzy  budynkami  i  chodnika  obok  boksów  i
kiosku.

22) Modernizacja chodnika przed budynkiem od strony parkingu ul. Suskiego 4.

23) Modernizacja chodnika wzdłuż budynków – obie strony Al. Tysiąclecia.

24) Modernizacja miejsc postojowych i drogi dojazdowej ul. Szaflarska 140.

25) Modernizacja miejsc postojowych i drogi dojazdowej ul. Szaflarska 140.

26) Naprawa chodnika obok placu zabaw ul. Szaflarska 142.

27) Naprawa chodnika ul. Wojska Polskiego.

28) Remont  drogi  i  placu  postojowego  oraz  wykonanie  chodnika  za  budynkiem
ul. Powstańców Śląskich 7.

29) Ul. Spokojna.

30) os. Bór.

31) Mieszkania socjalne przy ul. Ludźmierskiej.

2.2. Zadania inwestycyjne zgłoszone podczas konsultacji:

1) Rewitalizacja miejskiego placu targowego połączona z jego przeniesieniem na teren
Nowej Targowicy przy ul. Targowej w Nowym Targu:

Zadanie 1. Budowa przestrzeni handlowej o pow. ok. 3 ha, na której usytuowane będą
zadaszone stanowiska targowe  w postaci wiat wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie 2. Budowa Targu Zwierzęcego.

Zadanie 3. Budowa zadaszonej hali handlowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków
handlowych: A, B i C. 

2) Inkubator przedsiębiorczości dla zawodów ginących, rzemieślników i kultury Podhala
połączony z  organizacją  i  prowadzeniem ośrodka  Badawczo-Rozwojowego  (B+R)
w zakresie wypracowanie i wdrażania innowacyjnych metod technologii i rozwiązań,
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związanych  z  kultywowaniem,  podtrzymaniem  i  rozwojem  ginących  zawodów,
związanych z rzemiosłem i kulturą Podhala.

3) Rekultywacja starej oczyszczalni ścieków połączona z nadaniem jej nowych funkcji
kulturowych, społecznych i gospodarczych.

Zadanie 1. Rekultywacja starej oczyszczalni ścieków.

Zadanie  2.A.  Budowa  ścieżki  dydaktyczno-edukacyjnej  o  funkcjach  kulturowych,
związanych z rzemiosłem i tradycją góralską Podhala.

Zadanie 2.B. Budowa hali targowej z zapleczem logistycznym.

4) Przebudowa, remont i  zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul.  Długiej  67
w Nowym Targu. 

5) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

6) Remont i wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 – I  Liceum Ogólnokształcące im. S.  Goszyńskiego
w Nowym Targu.

7) Przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z wymianą pokrycia dachowego nad
całością budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu.

8) Przebudowa i nadbudowa części parterowej budynku Powiatowego Centrum Kultury
w Nowym Targu.

9) Rewitalizacja terenu Starego Szpitala w Nowym Targu.

10) Modernizacja stacji narciarskiej – Długa Polana.

11) Rewitalizacja  przestrzeni  handlowo-usługowej  przy  ul.  Ludźmierskiej  26A,  
z przeznaczeniem na Park Kupiectwa, Edukacji i Rozrywki.

12) Spółdzielczy Dom Kultury – remont oraz rozbudowa obiektu z zakresie windy dla
osób niepełnosprawnych.

13) Modernizacja  budynków:  Al.  Kopernika  nr  7  i  12,  ul.  Podtatrzańska  nr  74,
ul. Powstańców Śląskich nr 9a, ul. Szaflarska nr 93c, 93d i 97.

14) Rewitalizacja  placów  zabaw,  boisk  oraz  tworzenie  monitorowanych  stref
bezpieczeństwa. 

15) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z  otoczeniem,  budynki:  ul.  A.  Suskiego  nr  6,  13,  al.  M.  Kopernika  nr  3,
ul. Powstańców Śląskich nr 6, 9, 11 i 13, al. Tysiąclecia nr 44a i 44b, ul. Szaflarska nr
72.

16) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: ul. Szaflarska nr 124, 124a, 126, 126a, 126b.

17) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem budynki: ul. Wojska Polskiego nr 1, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 i 24.

18) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem budynku: Al. Tysiąclecia nr 36, 38, 40.

19) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: ul. Sikorskiego nr 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
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20) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: ul. Podtatrzańska nr 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84 i 86,
ul. Sikorskiego nr 19.

21) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: ul. Podhalańska nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28.

22) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: al. Tysiąclecia nr 30, 32 i 34. 

23) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: ul. Gen. W. Sikorskiego nr 25, 27, 29 i 31, ul. Gen. S. Maczka
nr 1, 3, 5, 7 i 9.

24) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: os. Bór nr 1, 5, 6 i 8.

25) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: ul. Szaflarska nr 144, 146 i 148, ul. Podtatrzańska nr 44 i 46.

26) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  wraz  
z otoczeniem, budynki: ul. Podhalańska nr 2, 4, 6 i 8.

27) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  przy
ul. Królowej Jadwigi 5 wraz z otoczeniem.

28) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  przy
ul. Podtatrzańskiej 47 wraz z otoczeniem.

29) Kompleksowa  modernizacja  części  wspólnych  budynków  wielorodzinnych  przy
ul. gen. W. Sikorskiego 23 wraz z otoczeniem.

30) Przedszkole nr 2.

31) Szkoła rolnicza.

32) Remont budynku gospodarczego TBG wraz z utwardzeniem terenu.

33) Apteka ul. Wojska Polskiego.

34) Strzelnica LOK.

2.3. Zadania społeczne zgłoszone podczas konsultacji:
1) Kombinat Sztuki.

2) Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno  –
Wychowawczego  oraz  Środowiska  Domu  Samopomocy  ,,Chatka”  wraz
z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną oraz małą architekturą. 

3) Liga szkolna w narciarstwie alpejskim i biegach narciarskich.

Przeprowadzone  badania  ankietowe  stanowiły  niezwykle  ważny  element  konieczny  do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. 
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3.  PODSUMOWANIE   KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH  DOTYCZĄCYCH
PROJEKTU  UCHWAŁY  RADY  MIASTA  NOWY  TARG  W  SPRAWIE
WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
MIASTA  NOWY TARG.

Zgodnie  z  art.  10  pkt  2  ustawy  z  dnia  9  października  2015  r.  o  rewitalizacji  obszar
rewitalizacji  nie  może  być  większy niż  20% powierzchni  gminy oraz  zamieszkały  przez
więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające
ze sobą wspólnych granic.

Zostało zebranych 12 formularzy konsultacyjnych. 

ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH PYTAŃ ZAWARTYCH W ANKIETACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1.  Proszę  o zaznaczenie  znakiem ,,X” w tabeli  Pani/Pana opinii  na  temat  przedstawionej
propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego na terenie miasta Nowy Targ. 

zdecydowanie pozytywna; 42%

poztywna; 58%

Uzasadnienie opinii zdecydowanie pozytywna:

 Prawidłowo przyjęto teren miasta z wyłączeniem terenów leśnych.
 Bezsprzecznie  całość  terenów  zurbanizowanych  (z  ewentualnym  wyłączeniem

terenów  i  obiektów  przebudowanych  i  zrewitalizowanych  w  latach  poprzednich),
winny być objęte i oznaczone jako obszar zdegradowany.

 Wyznaczony obszar  zdegradowany pokrywa  się  ze  stanem faktycznym  w terenie.
Pomimo punktowych modernizacji w tkance miejskiej takich jak Stadion, Rynek, Park
Miejski itp., przeprowadzonych w ostatnich latach, całość obszaru miejskiego należy
uznać za wymagający rewitalizacji.

 Wyznaczone  obszary  zdegradowane  trafnie  obejmują  miejsca  zaniedbane
i problematyczne, na których występuje kumulacja negatywnych zjawisk.

 Bardzo  dobre  przygotowanie  merytoryczne  w  przedstawieniu  rewitalizacji  miasta
Nowego Targu.
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Uzasadnienie opinii pozytywna:

 Wyznaczenie  granic  obszaru  zdegradowanego  zostało  wykonane  pod  wieloma
aspektami  i  wielokierunkowo  rozpoznając  istniejące  zagrożenia  dla  właściwego
rozwoju miasta.

 W Nowym Targu niewątpliwie znajdują się rejony zdegradowane, zatem określenie
granic  obszaru  zdegradowanego  jako  tożsamych  z  granicami  Miasta,  jest  w  pełni
uzasadnione. 

2. Proszę podać propozycję ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego na terenie Miasta
Nowy Targ wraz z uzasadnieniem. 

Odpowiedzi:

 Zmiana obszaru zdegradowanego powinna obejmować teren stacji narciarskiej Długa
Polana zgodnie z miejscowym Planem 25.

 Brak propozycji zmian. 
 Proszę o włączenie terenu działki nr 7158/10 o pow. 0,5572 ha – KW nr 39,669, tj.

siedziby Przedszkola nr 2 w Nowym Targu. Budynek powstał w 1984 r. Modernizacja
wymaga  budynek  przedszkola,  plan  przed  budynkiem  oraz  droga  dojazdowa  do
przedszkola. 

 Teren  na  którym  znajdują  się  wały  przeciwpowodziowe  z  uwagi  na  fatalny  stan
murów oporowych, wzdłuż rzeki Czarny Dunajec – mur kruszy się i wymaga napraw.

 Zwiększenie  ilości  osób  objętych  dofinansowaniem  do  zakupu  nowych  instalacji
gazowych, które chcą wymienić piece węglowe na instalacje gazową.

3.  Proszę  o zaznaczenie  znakiem ,,X” w tabeli  Pani/Pana opinii  na  temat  przedstawionej
propozycji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Opinie badanych, zostały przedstawione na poniższym wykresie.

zdecydowanie pozytywna; 8%

pozytywna; 50%

negatywna; 34%

zdecydowanie negatywna; 8%

50  %  ankietowanych  uważa,  że  przedstawiona  propozycja  wyznaczenia  granic  obszaru
rewitalizacji  na  terenie  miasta  Nowy  Targ  jest  pozytywna,  34%  -  negatywna,  8%  -
zdecydowanie negatywna, 8% zdecydowanie pozytywna. 
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Odpowiedzi:
Zdecydowanie

pozytywna
Pozytywna Negatywna

Zdecydowanie
negatywne

Obszar  rewitalizacji
miasta,  przedstawiony na
spotkaniu  jest  potrzebny
dla rozwoju miasta.

Wyznaczenie granic 
obszaru zdegradowanego 
zostało wykonane pod 
wieloma aspektami i 
wielokierunkowo 
rozpoznające istniejące 
zagrożenia dla 
właściwego rozwoju 
miasta.

Obszar rewitalizacji nie 
obejmuje  dwóch 
aspektów zawartych w 
Gminnym Programie 
Rewitalizacji Miasta 
Nowy Targ: teren OREW 
i SPS „Chatka” oraz 
ciągu komunikacyjnego 
łączącego ul. 
Podhalańską z ul. Wojska 
Polskiego o charakterze 
pieszym, bardzo ważnym 
dla dostępności terenów 
rekreacyjnych oraz terenu
OREW i SPS „Chatka” 
dla mieszkańców.

Proponowany wstępny 
tereny do rewitalizacji 
jest zdecydowanie zbyt 
mały i nie ma odniesienia 
do faktycznych potrzeb 
i uchwalonego w roku 
2008 Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
Miasta Nowy Targ.

Rewitalizacja na 
proponowanych  
obszarach, 
wymagających szybkiej 
interwencji, przyczynia 
się do zapobiegnięcia 
dalszej 
wielopłaszczyznowej 
dewastacji, przywrócenia 
odpowiedniej rangi 
zaniedbanym terenom 
oraz ożywienia 
gospodarczego.

Obszar rewitalizacji nie 
obejmuje ścisłego 
centrum miasta w 
zakresie ulic 
przylegających do Rynku,
tj. odcinka ul. Długiej, 
odcinka ul. Kazimierza 
Wielkiego obejmującego 
kwartał zabudowy  
znajdujący się w strefie 
konserwatorskiej, 
stanowiący pierzeje 
południa Rynku. 
Wizualny odbiór ścisłego 
centrum miasta ma 
kardynalne znaczenie dla 
wizerunku miasta, 
poczucia tożsamości jego 
mieszkańców, ich 
identyfikacji i integracji z
miastem.

Obszar rewitalizacji 
obejmuje ul. Kolejową, 
Kilińskiego, które 
bezwzględnie wymagają 
naprawy. Także ul. 

Rozumiem, że projekt 
uchwały, zawiera obszary
rewitalizacji, będące 
własnością Miasta. Tym 
niemniej, należy dodać do
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Kilińskiego bardzo 
słusznie jest 
uwzględniona w 
granicach tego obszaru.

projektu kolejny obszar 
rewitalizacji: teren 
Starego Szpitala + teren 
drogi miejskiej od 
zachodniej strony  + teren
starej (nieczynnej) 
oczyszczalni ścieków 
(własność Powiatu), 
przylegającej do terenu 
Startego Szpitala od 
południowego wschodu.

Granice wyznaczono w 
miarę dobrze, chociaż czy
na pewno w obszar winny
wejść tereny lub ich 
część, które były objęte 
programem 
wcześniejszym.

4. Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowy Targ
wraz z uzasadnieniem.

Odpowiedzi:

 Włączenie terenu działki nr 7158/10, pow. 0,5572 m2 – KW nr 39 699 – Budynek
Przedszkola nr 2 wymaga modernizacji wraz z otoczeniem (plac, droga dojazdowa ze
względu na ważną rolę, jaką pełni w środowisku lokalnym).

 Teren  Starego  Szpitala  z  przyległościami  jest  najbardziej  klasycznym  terenem do
rewitalizacji jaki można sobie wyobrazić. Teren góruje nad miastem, będąc jednym
z najlepszych w Mieście (a więc i w Polsce) punktów widokowych. Ponadto duża
część mieszkańców miasta jest ze Starym Szpitalem emocjonalnie związana. 

 Zwiększenie obszaru o teren starej apteki na ul. Wojska Polskiego. Apteka szpeci, jest
miejscem  częstych  interwencji  Policji.  W  wypadku  objęcia  jej  jako  obszaru
rewitalizacji, zwiększy się prawdopodobieństwo przejęcia jej i wykorzystania.

 Zwiększenie obszaru o teren pomiędzy Zakopianką, a ul. Wojska Polskiego, terenu  
w  rejonie  Dekady.  Są  to  miejsca  zielone,  w  małym  stopniu  wykorzystane  przez
mieszkańców.  Należy  zagospodarować  tereny  zielone,  które  jeszcze  nie  zostały
przekształcone na parkingi.

 Powiat  nowotarski  zwraca  się  z  prośbą  o  zmianę  granic  obszaru  rewitalizacji
i uwzględnienie w granicach obszaru rewitalizacji obiektu Zespołu Szkół nr 1 im. Wł.
Orkana w Nowy Targu. Obiekt ten znajduje się  w kwartale objętym rewitalizacją. Jest
to ostatni budynek zamykający rewitalizowany kwartał,  łączy się on bezpośrednio  
z budynkiem Gimnazjum nr 1, który został ujęty w granicach obszaru rewitalizacji.  
W budynku mieści się siedziba powiatowej jednostki organizacyjnej: obiekt wpisany
do gminnej ewidencji zabytków.
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 Propozycja  włączenia  do  podobszaru  I  terenu  OREW i  SPS  ,,Chatka:  oraz  ciągu
komunikacyjnego łączącego ul. Podhalańską z ul. Wojska Polskiego przebiegającego
obok terenu OREW i SPS ,,Chatka” oraz miasteczko komunikacyjne, o charakterze
pieszym, częściowo ruchu uspokojonego.

 Zmiana obszaru rewitalizacji powinna być powiększona o teren stacji narciarskiej –
Długa Polana zgodnie z MPZP NT25.

 Według  załączników  nr  2  do  19  obejmujących  karty  zdaniowe  dla  przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz karty zdaniowe nr 1 dla przedsięwzięcia społecznego.

5. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji.

 Wnioskuję o II etap rewitalizacji Rynku polegający na wykonaniu zatok postojowych
o szerokości ok.  2-3 m, rozbudowy kanalizacji  deszczowej oraz przełożenie kostki
brukowej.  Utworzenie  zatok  postojowych  umożliwiający  mieszkańcom  dostęp  do
istniejących banków, sklepów, lodziarni, restauracji, kawiarni itp., dostawa towarów,
zakupy, miejsca bezkolizyjne dla samochodów MZK. 

 Reszta propozycji jest godna poparcia, choć ze względu na spodziewane szczupłość
środków  względem  potrzeb  może  watro  by  ustalić  hierarchię  obszarów  do
rewitalizacji.

 Propozycja zwiększenia ilości zajęć pozalekcyjnych w zakresie rozwoju uzdolnień  
i wiedzy matematyczno-przyrodniczej. 

Po  przeanalizowaniu  uwag  i  propozycji  zostanie  wyznaczony  obszar  zdegradowany
ograniczony o tereny leśne i rolne oraz obszary do rewitalizacji wskazane przez interesariuszy
podczas konsultacji społecznych. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji  nie
może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy.

str. 16



Uwagi i propozycje do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Lp Podmiot/osoba 
zgłaszająca uwagi

Opinia na temat 
przedstawionej 
propozycji 
wyznaczenia granic 
obszaru 
zdegradowanego na 
terenie miasta Nowy
Targ:

Propozycje 
ewentualnych 
zmian obszaru 
zdegradowanego 
na terenie miasta 
Nowy Targ

Opinia na temat 
przedstawionej 
propozycji wyznaczenia 
granic obszaru 
rewitalizacji

Propozycje 
ewentualnych zmian 
obszaru rewitalizacji na 
terenie miasta Nowy 
Targ

Inne opinie i 
propozycje

Stanowisko 
Burmistrza Miasta 
Nowy Targ

1. D. Pyzowska-Foryt POZYTYWNA Teren, na którym 
znajdują się wały 
przeciwpowodziow
e z uwagi na fatalny
stan murów 
oporowych wzdłuż 
rzeki Czarny 
Dunajec – mur 
kruszy się i wymaga
napraw. 
Zwiększenie ilości 
osób objętych 
dofinansowaniem 
do zakupu nowych 
instalacji gazowych,
którzy chcą 
wymienić piece 
węglowe na 
instalację gazową.

POZYTYWNA - Propozycja 
zwiększenia ilości 
zajęć 
pozalekcyjnych w 
zakresie rozwoju 
uzdolnień i 
wiedzy 
matematyczno-
przyrodniczej

Zadanie w zakresie 
terenów na których 
znajdują się wały 
przeciwpowodziowe 
nie zostało 
uwzględnione z 
uwagi na fakt, że 
wnioskodawca nie 
reprezentuje 
właściciela terenu. 

Zadanie w zakresie 
zwiększenia 
dofinansowania na 
wymianę pieców 
węglowych na 
gazowe nie zostało 
uwzględnione z 
uwagi na fakt, że na 
takie cele są 
przeznaczone inne 
programy np. PONE



Zadanie w zakresie 
zwiększenia ilości 
zajęć pozalekcyjnych
nie zostało 
uwzględnione w 
obszarze rewitalizacji
miasta Nowy Targ ze 
względu na brak 
powiązań z 
wytycznymi 
gminnego programu 
rewitalizacji.

2. Robert Furca ZDECYDOWANIE 
POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Bardzo dobre 
przygotowanie 
merytoryczne w 
przedstawieniu 
rewitalizacji miasta 
Nowego Targu

- ZDECYDOWANIE 
POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Obszar rewitalizacji 
miasta przedstawiony 
na spotkaniu jest 
potrzebny dla rozwoju 
miasta

- - -

3. Janusz Stopka POZYTYWNA - POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Granice wyznaczone w 
miarę dobrze, chociaż 
czy na pewno wszystkie 
obszary powinny wejść 
do obszaru rewitalizacji.

Obszar Niwa, Nowe, 
Hala „Gorce”, obecny 
plac targowy.
W obszarze 
edukacyjnym – 
korepetycje dla dzieci 
we wszystkich szkołach.

- Obszary Hali „Gorce”
i obecnej targowicy 
zostały 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.
Obszar Niwa, Nowe 
nie został 
uwzględniony z 
uwagi na 



niesprecyzowanie 
konkretnych 
obszarów 
wymagających 
rewitalizacji. 

4. Michał Glonek POZYTYWNA Zmiana obszaru 
zdegradowanego 
powinna 
obejmować teren 
stacji narciarskiej 
Długa Polana 
zgodnie z 
miejscowym 
planem M.P. 25

POZYTYWNA Zmiana obszaru 
rewitalizacji powinna 
być powiększona o 
teren stacji narciarskiej 
Długa Polana zgodnie z 
M.P. 25

Modernizacja 
stacji narciarskiej 
Długa Polana.
Liga szkolna w 
narciarstwie 
alpejskim i 
biegach 
narciarskich.

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.

5. mgr Anna Jędrol – 
Dyrektor 
Przedszkola

POZYTYWNA Proszę o włączenie 
terenu działki nr 
7158/10 o pow. 
0,5572 ha – KW nr 
39.669, tj. siedziby 
Przedszkola nr 2 w 
Nowym Targu. 
Budynek powstał w
1984 roku. 
Modernizacji 
wymaga budynek 
przedszkola, plac 
przed budynkiem 
oraz droga 
dojazdowa do 
przedszkola.

POZYTYWNA Włączenie terenu działki
nr 7158/10 pow. 0,5572 
ha – KW nr 39.669 – 
Budynek Przedszkola nr 
2 wymaga modernizacji 
wraz z otoczeniem (plac,
droga dojazdowa ze 
względu na ważną rolę, 
jaką pełni w środowisku 
lokalnym.

- Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.

6. Andrzej Sasuła – 
Zastępca Kanclerza 

POZYTYWNA - NEGATYWNA Teren Starego Szpitala z 
przyległościami jest 

Reszta propozycji 
jest godna 

Zadanie zostało 
uwzględnione i 



PPWSZ Uzasadnienie:
W Nowym Targu 
niewątpliwie 
znajdują się rejony 
zdegradowane, tak 
społecznie, jak 
gospodarczo, zatem 
określenie granic 
obszaru 
zdegradowanego 
jako tożsamych z 
granicami Miasta, 
jest w pełni 
uzasadnione.

Uzasadnienie:

Rozumiem, że projekt 
uchwały zawiera 
obszary rewitalizacji 
będące własnością 
miasta. Tym niemniej 
należy dodać do 
projektu kolejny obszar 
rewitalizacji: teren 
Starego Szpitala + teren 
drogi miejskiej od 
zachodniej strony + 
teren starej (nieczynnej)
oczyszczalni ścieków 
(własność powiatu), 
przylegającej do terenu 
Starego Szpitala od 
południowego wschodu

najbardziej klasycznym 
terenem do rewitalizacji
jaki można sobie 
wyobrazić. Teren góruje 
nad miastem, będąc 
jednym z najlepszych w 
mieście (a więc i w 
Polsce) punktów 
widokowych. Ponadto 
duża część mieszkańców
miasta jest ze Starym 
Szpitalem emocjonalnie 
związana.

poparcia, choć ze 
względu na 
spodziewaną 
szczupłość 
środków 
względem 
potrzeb, może 
warto by było 
ustalić 
hierarchizację 
obszarów do 
rewitalizacji.

wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.

7. Krzysztof Sroka POZYTYWNA - POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Obszar rewitalizacji 
obejmuje ulicę 
Kolejową, Kilińską, które
bezwzględnie wymagają
naprawy. Także ulica 
Kilińskiego bardzo 
słusznie jest 
uwzględniona w 
granicach tego obszaru

1. Zwiększenie obszaru 
o teren starej apteki na 
ulicy Wojska Polskiego. 
Apteka szpeci, jest 
miejscem częstych 
interwencji Policji. W 
wypadku objęcia jej jako
obszaru rewitalizacji 
zwiększy się 
prawdopodobieństwo 
przejęcia jej i 
wykorzystania.
2. Zwiększenie obszaru 
o teren pomiędzy 

- Zadanie nr 1 zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.
Zadanie nr 2 nie 
zostało 
uwzględnione z 
uwagi na fakt, że 
wnioskodawca nie 
reprezentuje 
właścicieli terenów a
uporządkowanie 
istniejących terenów



Zakopianką a ul. Wojska 
Polskiego oraz o teren 
dwóch ślimaków w 
rejonie Dekady. Są to  
miejsca zielone w 
małym stopniu 
wykorzystane przez 
mieszkańców. Należy 
zagospodarować tereny 
zielone, które jeszcze 
nie zostały przerobione 
w parkingi.

zielonych może być 
realizowane bez 
angażowania 
działaniami o 
charakterze 
rewitalizacyjnym.

8. mgr inż. Paweł Put 
– Biuro Projektów i 
Realizacji Inwestycji

ZDECYDOWANIE 
POZYTYWNA

- NEGATYWNA

Uzasadnienie:
Obszar rewitalizacji nie 
obejmuje ścisłego 
centrum miasta w 
zakresie ulic 
przylegających do 
Rynku, tj. odcinka ul. 
Długiej, odcinka ul. 
Kazimierza Wielkiego 
obejmującego kwartał 
zabudowy znajdujący 
się w strefie 
konserwatorskiej, 
stanowiący pierzeje 
południową Rynku. 
Wizualny odbiór 
ścisłego centrum miasta
ma kardynalne 
znaczenie dla wizerunku

Propozycja włączenia do
podobszaru I terenu 
pomiędzy Rynkiem, ul. 
Szaflarską, ul. Długą, ul. 
Kazimierza Wielkiego.

Przebudowa, 
remont i zmiana 
sposobu 
użytkowania 
kamienicy przy ul.
Długiej 67 w 
Nowym Targu

Zadanie dot. 
kamienicy przy ul. 
Długiej 67 w Nowym
Targu zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.

Z uwagi na brak 
innych wniosków z 
proponowanego 
kwartału pomiędzy 
Rynkiem, ul. 
Szaflarską, ul. Długą, 
ul. Kazimierza 
Wielkiego obszar 
rewitalizacji 
wyznaczony został 
tylko dla kamienicy 
nr 67 przy ul. 



miasta, poczucia 
tożsamości jego 
mieszkańców, ich 
identyfikacji i integracji z
miastem.

Długiej.

9. mgr Grażyna 
Kukulska 
Przewodnicząca 
Zarządu Koła
Polskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym KOŁO 
w Nowym Targu

ZDECYDOWANIE 
POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Wyznaczony obszar 
zdegradowany 
pokrywa się ze 
stanem faktycznym 
w terenie. Pomimo 
punktowych 
modernizacji w 
tkance miejskiej 
takich jak Stadion, 
Rynek, Park Miejski 
itp. 
przeprowadzonych w
ostatnich latach, 
całość obszaru 
miejskiego należy 
nadal uznać za 
wymagającą 
rewitalizacji.

- NEGATYWNA

Uzasadnienie:
Obszar rewitalizacji nie 
obejmuje dwóch 
aspektów zawartych w 
Gminnym Programie 
Rewitalizacji Miasta 
Nowy Targ: teren OREW
I SPS „Chatka” oraz 
ciągu komunikacyjnego 
łączącego ul. 
Podhalańską z ul. 
Wojska Polskiego o 
charakterze pieszym, 
bardzo ważnym dla 
dostępności terenów 
rekreacyjnych oraz 
terenu OREW i SPS 
„Chatka” dla 
mieszkańców.

Propozycja włączenia do
podobszaru I terenu 
OREW i SPS „Chatka” 
oraz ciągu 
komunikacyjnego 
łączącego ul. 
Podhalańską z ul. 
Wojska Polskiego 
przebiegającego obok 
terenu OREW i SPS 
„Chatka” oraz 
miasteczko 
komunikacyjne, o 
charakterze pieszym, 
częściowo ruchu 
uspokojonego.

Rozbudowa i 
przebudowa 
budynku Ośrodka 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczego 
oraz 
Środowiskowego 
Domu 
Samopomocy 
„Chatka” wraz z 
urządzeniami 
budowlanymi i 
infrastrukturą 
techniczną oraz 
małą 
architekturą.

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.

10. FHU STOPIAK Sp. 
Jawna

- - - - Rewitalizacja 
Centrum 
Handlowego 
STOPIAK w 
Nowym Targu, ul. 
Ludźmierska 26A 

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.



z przeznaczeniem 
na Park – 
Inkubator 
Przedsiębiorczości
dla Rzemiosła, 
Handlu i 
Przemysłów 
Kreatywnych.

11. - - - - - Budowa Miejskiej
Biblioteki 
Publicznej w 
Nowym Targu

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.

12. P. Krzysztof Faber 
Starosta 
Nowotarski
Powiat Nowotarski

ZDECYDOWANIE 
POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Wyznaczone obszary 
zdegradowane 
trafnie obejmują 
miejsca zaniedbane i 
problematyczne, na 
których występuje 
kumulacja 
negatywnych 
zjawisk.

- POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Rewitalizacja na 
proponowanych 
obszarach 
wymagających szybkiej 
interwencji przyczyni się
do zapobiegnięcia 
dalszej 
wielopłaszczyznowej 
dewastacji, 
przywrócenie 
odpowiedniej rangi 
zaniedbanym terenom 
oraz ożywienia 
gospodarczego.

Obiekt Zespołu Szkół nr 
1 im. Władysława 
Orkana w Nowym Targu

Przebudowa i 
nadbudowa 
części parterowej 
budynku 
Powiatowego 
Centrum Kultury 
w Nowym Targu.

Przebudowa 
istniejącej klatki 
schodowej wraz z 
wymianą pokrycia
dachowego nad 
całością budynku 
Zespołu Szkół nr 1
im. Wł. Orkana w 
Nowym Targu.

Remont i 
wymiana pokrycia

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.



dachowego wraz 
z remontem 
elewacji budynku 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcący
ch nr 1 – I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. S. 
Goszczyńskiego w
Nowym Targu.

13. NOWA TARGOWICA
Sp. z o.o.

- - - - Rewitalizacja 
miejskiego placu 
targowego 
połączona z jego 
przeniesieniem 
na teren nowej 
targowicy przy ul. 
Targowej w 
Nowym Targu.

Inkubator 
przedsiębiorczośc
i dla zawodów 
ginących, 
rzemieślników i 
kultury Podhala 
połączony z 
organizacją i 
prowadzeniem 
ośrodka 
badawczo – 
rozwojowego 
(B+R)

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.



Rekultywacja 
starej oczyszczalni
ścieków 
połączona z 
nadaniem jej 
nowych funkcji 
kulturowych, 
społecznych i 
gospodarczych.

14. Nowotarska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w 
Nowym Targu

ZDECYDOWANIE 
POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Prawidłowo przyjęto 
teren miasta z 
wyłączeniem 
terenów leśnych. 
Bezsprzecznie całość 
terenów 
zurbanizowanych (z 
ewentualnym 
wyłączeniem 
terenów i obiektów 
na przebudowanych i
zrewitalizowanych w 
latach poprzednich) 
winna być objęta i 
oznaczona jako 
obszar 
zdegradowany.

- ZDECYDOWANIE 
NEGATYWNA

Uzasadnienie:
Proponowany wstępnie 
teren do rewitalizacji 
jest zdecydowanie zbyt 
mały i nie ma 
odniesienia do 
faktycznych potrzeb i 
uchwalonego w roku 
2008 Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
miasta Nowy Targ

Według załączników nr 
2 do 19 obejmujących 
karty zadaniowe dla 
przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz 
karty zadaniowej nr 1 
dla przedsięwzięcia 
społecznego.

- Obszar rewitalizacji 
zgodnie z Ustawą z 
dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji
nie może być 
większy niż 20% 
powierzchni gminy 
oraz zamieszkały 
przez więcej niż 30% 
liczby mieszkańców 
gminy. 
W związku z 
powyższym zadania 
od 2 do 12 zostały 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ, za  
wyjątkiem dz. nr 
ewid. 13063/64, 
19421 z wniosku nr 
4 i dz. ewid. nr 
13025/36 z wniosku 



nr 11. Ww. działki 
oraz zadania z 
wniosków od nr 13 
do nr 19 nie zostały 
uwzględnione z 
uwagi na 
przekroczenie 30% 
liczby mieszkańców 
gminy.

Działki nr ewid. 
14961/5, 13053/54 
nie figurują w 
ewidencji gruntów i 
budynków. 

15. Jacenty Rajski POZYTYWNA

Uzasadnienie:
Wyznaczenie granic 
obszaru 
zdegradowanego 
zostało wyznaczone 
pod wieloma 
aspektami i 
wielokierunkowo 
rozpoznaje istniejące
zagrożenia dla 
właściwego rozwoju 
miasta.

- ZDECYDOWANIE 
POZYTYWNA

- Wnioskuję II etap 
rewitalizacji 
Rynku polegający 
na wykonaniu 
zatok 
postojowych o 
szerokości ok. 2.3 
m, rozbudowy 
kanalizacji 
deszczowej oraz 
przełożenie kostki
brukowej. 
Utworzenie zatok 
postojowych 
umożliwi 
mieszkańcom 
dostęp do 
istniejących 

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.



banków, sklepów, 
lodziarni, 
restauracji, 
kawiarni itp./ 
dostawa 
towarów, zakupy, 
miejsca 
bezkolizyjne dla 
samochodów 
UZK/. Ożywi 
gospodarczo 
tereny centrum 
miasta, tak 
ostatnio 
podupadła pod 
wieloma 
względami /mała 
ilość miejsc 
parkingowych, w 
Rynku i okolicy. 
Do wniosku 
załączam mpę w 
skali 1:500 z 
lokalizacją 
projektowanych 
zatok 
postojowych.

16. Towarzystwo Bursy 
Gimnazjalnej im. 
Jana Bednarskiego 
pod wezwaniem 
Św. Stanisława 
kostki

- - - - 1. Remont 
Budynku 
gospodarczego 
TBG tzw. 
świniarni, 
utwardzenie 

Zadanie zostało 
uwzględnione i 
wpisane w obszar 
rewitalizacji miasta 
Nowy Targ.



terenu 
przyległego.

2. Stałe wystawy 
w Bursie o Bursie,
dr Bednarskim, o 
internacie


