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Małop.01.83.1286

Uchwała Nr 32/XXXIV/01
Rady Miejskiej w Nowym Targu

z dnia 22 czerwca 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn ego Nowy Targ 14.

(Kraków, dnia 23 lipca 2001 r.)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74, zm.: Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 662, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.
686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr
48 poz. 552, Nr 62 poz. 718 i Nr 88, poz. 985, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45 poz. 479), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art.
11 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 zm.: Nr
41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279 i z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78, z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160
poz. 1079 i z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268) - na wniosek Zarządu Miasta - Rada
Miejska w Nowym Targu, uchwala:

§ 1. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - NOWY TARG 14.", zwany dalej planem.

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Plan obejmuje teren określony w § 1 pkt 1 uchwały Nr 75/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 8
listopada 2000 r., w sprawie przystąpienia do zmiany planu miasta Nowy Targ, wprowadzonego uchwałą Nr XLIV/16/93
Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 14 poz. 137 z dnia 22
czerwca 1993r).

2. Granice ustaleń planu stanowią:
a) od północnego zachodu linia rozgraniczająca ulicy Ludźmierskiej;
b) od południa granica działki ewidencyjnej nr 10184/3, 10185/3 oraz północne końcówki działek nr 10186/3, 10186/4,

10187/3, 10188/9 i 10190/5;
c) od wschodu linia budynku hali handlowej oraz granice działek ewidencyjnych nr 10175/7 i 10175/8;
d) od zachodu linia rozgraniczająca ulicy Bór.
3. Obszar objęty planem, oznaczony jest w załączniku Nr 1 w skali 1:1000, stanowiącym integralną część uchwały

jako rysunek planu.
4. Zakres ustaleń planu dotyczy:
a) przeznaczenia terenów oraz ustalenia linii rozgraniczających tereny o róŜnych zasadach zagospodarowania;
b) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
c) linii rozgraniczających drogi publiczne;
d) warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym linii zabudowy i gabarytów

obiektów;
e) warunków podziału na działki budowlane.
5. Ustalenia planu zawarte w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu, o którym mowa w ust. 3 obowiązują

łącznie.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

ROZDZIAŁ I

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJ ĘTEGO PLANEM

Na obszarze objętym ustaleniami planu, obowiązuje:
1. Respektowanie zasad gospodarowania i ograniczeń wynikających z połoŜenia terenu objętego ustaleniami planu w:

a) obszarze chronionego krajobrazu, zgodnie z zarządzeniem wojewody nowosądeckiego Nr 27/97 z dnia 1
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października 1997 r. - cały obszar opracowania;
b) w strefie nalotu funkcjonującego lotniska sportowo - usługowego (ograniczenia wysokości zabudowy) - cały obszar

opracowania;
2. Respektowanie wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczających tereny do zainwestowania, oznaczonych na

rysunku planu liniami ciągłymi i przerywanymi. Zmiana przebiegu linii ciągłych moŜe nastąpić wyłącznie w trybie
zmiany planu;

3. Dostosowanie granic nowych podziałów działek do linii rozgraniczających tereny o róŜnym sposobie uŜytkowania.
Dopuszcza się wewnętrzne podziały i przekształcenia działek w terenach przeznaczonych do zainwestowania, w
dostosowaniu do szczegółowego sposobu zagospodarowania tych terenów określonych w projekcie
zagospodarowania działek;

4. Respektowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalających maksymalną granicę
lokalizacji obiektów kubaturowych na danym terenie;

5. Zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji asymetrycznych połaci dachowych i otwierania
dachów na całej długości. MoŜliwa jest realizacja w dachu kolektorów słonecznych;

6. Zakaz lokalizowania na całym terenie obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
7. Uwzględnienie przy lokalizacji obiektów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej - energetycznych,

gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych oraz teletechnicznych;
8. Realizacja sieci infrastruktury technicznej, głównie w liniach rozgraniczających ciągi drogowe, w oparciu o załoŜenia

programowe i opracowania techniczne. W uzasadnionych wypadkach, dopuszcza się przejście sieciami
infrastrukturalnymi przez pozostałe tereny przeznaczone pod zainwestowanie;

9. Uzyskanie przez wnioskodawcę, na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków
podłączenia obiektów i urządzeń do dróg i sieci infrastrukturalnych określonych przez właściwych zarządzających;

10. Podłączenie obiektów do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, przed oddaniem ich do uŜytkowania;
11. Zakaz stosowania paliw stałych jako czynnika grzewczego, za wyjątkiem drewna i paliw o niskiej emisji

zanieczyszczeń, do ogrzewania nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków. Ogrzewanie obiektów z kotłowni
własnych z preferencją stosowania paliw ekologicznych;

12. Doprowadzenie wody dla celów pitnych z miejskiej sieci wodociągowej;
13. Zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby;
14. Odprowadzenie ścieków komunalnych na oczyszczalnię, miejską siecią kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną w ulicy

Ludźmierskiej. Obowiązek oczyszczenia ścieków technologicznych w miejscu powstawania do parametrów
umoŜliwiających przyjęcie ich do miejskiego systemu oczyszczania. Obowiązuje zakaz realizacji zbiorników
szczelnych, okresowo wybieralnych dla gromadzenia ścieków bytowych i gospodarczych;

15. Oczyszczanie wód opadowych z parkingów i miejsc postojowych oraz dróg z substancji ropopochodnych i części
stałych przed odprowadzeniem ich do środowiska;

16. Zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych. Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania. Wywóz odpadów do miejskiego zakładu utylizacji odpadów;

17. Realizacja nowych sieci energetycznych niskich i średnich napięć w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie
istniejących sieci napowietrznych;

18. Realizacja stacji transformatorowych wolnostojących w zaleŜności od potrzeb, na terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie kubaturowe;

19. Realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji telefonicznej lub przyłączy kablowych ziemnych;
20. Realizacja zieleni towarzyszącej obiektom kubaturowym, nawiązującej gatunkowo do warunków naturalnych.

Preferować naleŜy gatunki pochodzenia rodzimego, w dostosowaniu do warunków siedliskowych (np. brzoza, olcha,
sosna);

21. Zakaz lokalizacji ogrodzeń wewnątrz pasów drogowych wyznaczonych w planie liniami rozgraniczającymi.
22. Linie zabudowy od strony dróg publicznych, w uzgodnieniu ze stosownymi zarządcami dróg, na podstawie przepisów

szczególnych.

ROZDZIAŁ II

ZASADY USTALEŃ PLANU

Wydziela się grupy ustaleń, w sposób następujący:
I. Tereny pozostające w dotychczasowym uŜytkowaniu, z zasadami uŜytkowania określonymi w planie, takimi jak tereny

komunikacji;
II. Tereny przeznaczone do zainwestowania i zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania.

ROZDZIAŁ III
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USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH CYFR Ą I

Tereny te pozostają w dotychczasowym uŜytkowaniu, z zasadami uŜytkowania i zagospodarowania, ustalonymi w
planie.

I.KG.
Tereny ulicy Ludźmierskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 957 Nowy Targ - Jabłonka klasy G, o szerokości w liniach

rozgraniczających 35 m, z utrzymaniem sieci infrastruktury technicznej, znajdujących się w pasie drogowym i
dopuszczeniem realizacji nowych sieci.

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH CYFR Ą II

Tereny te przeznaczone są do zainwestowania i zmiany dotychczasowego sposobu uŜytkowania.

II.1.UC.-pow. 0,16 ha
Tereny usług komercyjnych o funkcji związanej z zaspokojeniem podstawowych potrzeb sąsiednich zespołów

mieszkaniowych, w szczególności z zakresu handlu i gastronomii, realizowanych na następujących warunkach:
1. Obowiązek opracowania dla całego terenu oznaczonego symbolem II.1.UC. projektu zagospodarowania działek

określającego warunki rozbudowy istniejących obiektów i realizacji nowych, przy czym maksymalna powierzchnia
zabudowy nie moŜe przekroczyć 70% powierzchni terenu II.1.UC., a powierzchnia komunikacji wewnętrznej (place
manewrowe, parkingi, dojazdy) nie moŜe być mniejsza niŜ 20% terenu.

2. Wysokość obiektów nie moŜe przekroczyć trzech kondygnacji wraz z poddaszami w dachach stromych o nachyleniu
połaci od 30-45°, poziom parteru wzniesiony nie wi ęcej niŜ 1,2 m nad istniejący teren;

3. Obowiązuje lokalizacja obiektów w dostosowaniu do wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy
oraz istniejących sieci infrastrukturalnych zachowując pas przejazdowy o szerokości 2,5 m po obu stronach sieci
wodnokanalizacyjnej;

4. Wyklucza się moŜliwość realizacji obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, w tym takich jak
składy, hurtownie, komisy samochodowe;

5. Obowiązuje likwidacja istniejących budynków tymczasowych zgodnie z rysunkiem planu;
6. W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejących obiektów obowiązuje dostosowanie się do ustaleń

planu;
7. MoŜliwe przełoŜenie istniejących sieci w uzgodnieniu z ich zarządzającymi;
8. MoŜliwa lokalizacja obiektów i urządzeń małej architektury oraz obiektów tymczasowych związanych wyłącznie z

funkcją terenu na całym terenie II.1.UC., pod warunkiem uzyskania zgody stosownego zarządcy dróg i sieci
infrastrukturalnych;

9. Obowiązuje zachowania istniejących drzew, za wyjątkiem zagraŜających funkcjonowaniu istniejących podziemnych
sieci infrastrukturalnych oraz dróg publicznych. Zieleń urządzona ze względu na przebiegające sieci infrastrukturalne
powinna być realizowana jako zieleń niska typu trawniki z kępowymi nasadzeniami krzewów.

II.2.UC.-pow. 0,08 ha
Tereny usług, w tym komercyjnych, o funkcji związanej z zaspokojeniem podstawowych potrzeb sąsiednich zespołów

mieszkaniowych, w szczególności administracja, usługi handlu i gastronomii, usługi rzemiosła i garaŜe, do realizacji na
następujących warunkach:
1. Maksymalna powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 60% powierzchni terenu II.2.UC., a powierzchnia

komunikacji wewnętrznej (place manewrowe, parkingi, dojazdy) nie moŜe być mniejsza niŜ 20% terenu.
2. Wysokość obiektów nie moŜe przekroczyć trzech kondygnacji wraz z poddaszami w dachach stromych o nachyleniu

połaci od 30-45°, poziom parteru wzniesiony nie wi ęcej niŜ 1,2 m nad istniejący teren;
3. Wyklucza się moŜliwość realizacji obiektów nie związanych z funkcją podstawową takich jak składy, hurtownie, komisy

samochodowe oraz produkcja rzemieślnicza i warsztaty usługowo - naprawcze samochodowe z wyjątkiem zakładu
wulkanizacyjnego oraz diagnostyki samochodowej do 3 stanowisk łącznie.

4. Obowiązuje ograniczenie uciąŜliwości wynikającej z funkcjonowania usług do granic działki;
5. Obowiązuje likwidacja istniejących budynków tymczasowych zgodnie z rysunkiem planu;
6. Obowiązuje realizacja zieleni urządzonej spełniającej rolę izolacyjną (drzewa i krzewy) od strony terenu II.MU;
7. Obowiązuje zachowanie istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego we wschodniej części działki z moŜliwością jego

przebudowy.
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II.MU.-pow. 0,81 ha
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami komercyjnymi związanymi z zaspokojeniem

podstawowych potrzeb zespołów mieszkaniowych, w szczególności handel, gastronomia, oraz administracja i garaŜe, do
realizacji na następujących warunkach:
1. Obowiązuje opracowanie dla całego terenu oznaczonego symbolem II.MU projektu zagospodarowania działek

określającego warunki rozbudowy istniejących obiektów i realizacji nowych, przy czym powierzchnia terenów
komunikacji wewnętrznej (place manewrowe, parkingi, dojazdy) nie moŜe być mniejsza niŜ 20% terenu a powierzchnia
biologicznie czynna nie mniejsza niŜ 30%;

2. Dopuszcza się moŜliwość realizacji nowych obiektów mieszkalno- usługowych, realizowanych jako wolnostojące lub
dobudowane do istniejącego 5 kondygnacyjnego budynku, których wysokość nie moŜe przekroczyć wysokości
istniejącego obiektu mieszkalno - usługowego, tj. pięciu kondygnacji;

3. Wyklucza się moŜliwość realizacji obiektów nie związanych z funkcją podstawową takich jak składy, hurtownie, komisy
i salony samochodowe;

4. MoŜliwa realizacja garaŜy jedno lub dwupoziomowych od strony wschodniej i południowej, tworzących izolację od
terenów uŜytkowanych jako tereny składowo - magazynowe;

5. Utrzymuje się istniejącą wewnętrzną drogę dojazdową przebiegającą wzdłuŜ terenu oznaczonego w rysunku planu
symbolem II.2.UC;

6. Obowiązuje realizacja zieleni systemem nasadzeń pojedynczych, kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem
krzewów i niskich drzew, w tym pasa zieleni od strony wschodniej spełniającego rolę izolacyjną w przypadku
rezygnacji z budowy garaŜy.

II.MM. -pow. 0,13 ha
Tereny budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z usługami komercyjnymi związanymi z zaspokojeniem

podstawowych potrzeb zespołów mieszkaniowych, do realizacji na następujących warunkach:
1. Istniejący obiekt utrzymuje się z moŜliwością jego rozbudowy;
2. MoŜliwość realizacji parterowego obiektu gospodarczo - garaŜowego, przy czym wysokość mierzona od poziomu

terenu do kalenicy dachu nie moŜe przekroczyć 8 m;
3. Obowiązuje realizacja dachów dwuspadowych, o nachyleniu 45°z tol erancją 15°,
4. Obowiązuje lokalizacja obiektów w dostosowaniu do wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;
5. Obowiązuje zagospodarowanie części działki - pomiędzy wyznaczoną w rysunku planu nieprzekraczalną linią

zabudowy a pasem drogowym drogi II.KD - pod zieleń urządzoną. Ze względu na przebiegające sieci infrastrukturalne
powinna być realizowana jako zieleń niska typu trawniki z kępowymi nasadzeniami krzewów. MoŜliwość realizacji
komunikacji wewnętrznej obsługującej część usługową budynku;

6. Miejsca postojowe dla obsługi obiektów naleŜy wyznaczać na działce inwestora w dostosowaniu do funkcji obiektu,
wyznaczając je poza pasem drogowym.

7. Obowiązuje pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej nie niniejszej niŜ 30% działki.

II.ZU.-pow. 0,04ha
Tereny zieleni urządzonej realizowanej na następujących warunkach:

1. Obowiązuje realizacja 5 metrowego pasa zieleni niskiej typu trawniki z kępowymi nasadzeniami krzewów, Ŝywopłoty;
2. Zakaz nasadzeń drzew,

II.KL. -pow. 0.28 ha
Tereny ulicy Bór, lokalnej miejskiej, o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m, modernizowanej na następujących

warunkach:
1. Obowiązuje realizacja jezdni o szerokości 6 m;
2. Obowiązuje realizacja obustronnych chodników.
3. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i dopuszcza się realizację nowych.

II.KD. -pow. 0,11 ha
Tereny projektowanej ulicy lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, realizowanej na następujących

warunkach:
1. Obowiązuje realizacja jezdni o szerokości 6 m;
2. Dopuszcza się realizację sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym;

§ 2. Ustala się z tytułu wzrostu wartości działek, stawkę dla naliczania opłat związanych ze zmianą planu miejscowego
dla terenów wyznaczonych w planie w wysokości 0%.
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III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 3. Zatwierdzenie niniejszego planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obowiązującego planu
miejscowego, w obszarze określonym planem.

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowy Targ, wprowadzony uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26 marca 1993 r. (Dz.
Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 14 poz. 137 z dnia 22 czerwca 1993 r.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Nowy Targ.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 14
(grafikę pominięto)


