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WSTĘP 
Potrzeba opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30, zwanego dalej „planem miejscowym”, 
wynika z wymogów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Formalną podstawą do opracowania planu miejscowego jest uchwała Nr XXVII/240/2016 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30. 

Opracowanie planu miejscowego dotyczy fragmentu obszaru Miasta Nowy Targ, o powierzchni 
19,19 ha, którego granice zostały określone na załączniku graficznym do uchwały Nr XXVII/240/2016 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 roku. 

1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Opracowanie to powstało na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

Wymagany zakres i stopnień szczegółowości informacji zawartych w prognozie uzgodniony został 
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu. 

Niniejsze opracowanie uwzględnia regulacje wynikające z następujących ustaw oraz  
rozporządzeń: 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska; 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody; 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi; 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000; 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu; 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu; 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych; 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku; 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów; 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
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2 CEL OPRACOWANIA 

Celem prognozy jest analiza środowiska i identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów, 
wskazanie zmian w środowisku mogących zajść podczas realizacji ustaleń planu miejscowego oraz 
sformułowanie alternatywnych rozwiązań. 

Analizę środowiska naturalnego przeprowadzono na podstawie dostępnych materiałów 
i opracowań oraz wizji terenowej. 

Sporządzony dokument, spełnia wymogi zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. zgodnie z: 

art. 51 ust. 2 pkt 1) cyt. ustawy – prognoza zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

art. 51 ust. 2 pkt 2) cyt. ustawy – prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

— różnorodność biologiczną, 

— ludzi, 

— zwierzęta, 

— rośliny, 

— wodę, 

— powietrze, 

— powierzchnię ziemi, 

— krajobraz, 

— klimat, 

— zasoby naturalne, 

— zabytki, 

— dobra materialne 

— z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 
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art. 51 ust. 2 pkt 3) cyt. ustawy – prognoza przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów 
NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne 
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

3 ZAWARTOŚĆ I CELE PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIE 
Z INNYMI DOKUMETAMI 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. 

 

W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasady kształtowania krajobrazu, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 
dóbr kultury współczesnej; 

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną 
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość 
zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone 
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie 
zabudowy i gabaryty obiektów; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 
określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 
województwa; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną. 
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W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

4) granice terenów pod budowę urządzeń, wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, 
oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych 
urządzeń na środowisko; 

5) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2; 

6) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

7) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach 
o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu 
państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia 
Euro 2012; 

8) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych; 

9) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące 
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

10) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

11) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 
dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych 
oraz pokrycie dachów; 

12) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

 

Dla obszaru opracowania obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

1) NOWY TARG 16 przyjęty uchwałą Nr 57/XLI/2006 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lipca 
2006 roku (Dz.U. Woj. Małop. Nr 573 poz. 3611 z dnia 25 września 2006 r.) zmieniony 
uchwałą Nr XLIV/380/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014 roku (Dz. Urz. 
Woj. Małop. poz. 3995 z 16 lipca 2014 r.), 

2) NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska) przyjęty uchwałą Nr XV/129/2015 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6780 z 20 
listopada 2015 r.). 

Granice sporządzania planu miejscowego NOWY TARG 16-30 oznaczono linią czerwoną. 

Z chwilą wejścia w życie planu miejscowego będącego przedmiotem prac planistycznych 
obowiązujący plan miejscowy utraci moc w części wspólnej obu dokumentów. 
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Rys. 1 Obowiązujący plan miejscowy NOWY TARG 16 
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Rys. 2 Obowiązujący plan miejscowy NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska) 

 

Głównym celem planu miejscowego jest wprowadzenie zmian do obowiązujących planów 
w zakresie ustaleń dotyczących terenów o przeznaczeniu usługowym UH – targowisko miejskie i ich 
przekształcenia na tereny usług publicznych U oraz dokonanie zmian rozwiązań podstawowego 
układu komunikacyjnego, a w szczególności połączenia z drogą krajową. 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a zgodnie z art. 20 ust. 1 plan 
miejscowy nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Na terenie gminy obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ przyjęte uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
28 czerwca 2010 roku. 

Ustalenia planu miejscowego formułowano w oparciu o ustalenia studium. Rysunek planu 
miejscowego zawiera wyrys ze studium co pozwala na porównanie obu dokumentów. 

4 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Prognoza została wykonana jako element procesu sporządzania planu miejscowego, a informacje 
zawarte w opracowaniu dotyczą następujących zagadnień: 

 analizy i oceny ustaleń planu miejscowego, 

 analizy i oceny środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu na obszarze planu 
miejscowego i w jego otoczeniu, 

 prognozy skutków realizacji ustaleń planu miejscowego w środowisku przyrodniczym, 
kulturowym i w krajobrazie, z uwzględnieniem: 

• wpływu ustaleń planu miejscowego na podstawowe elementy środowiska (np. klimat 
lokalny, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, roślinność), a także na 
jakość życia i zdrowie ludzi, 

• podatności poszczególnych obszarów na degradację, 

• ochrony terenów pełniących szczególne funkcje ekologiczne, 

• prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, 
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• ochrony terenów o wysokich walorach kulturowych i historycznych, 

• infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi, waloryzacyjnymi oraz 
badaniami wybranych elementów środowiska. 

W zakresie prognozowania wielkości oddziaływania na środowisko wykorzystano metody analogii 
oraz prognozowania eksperckiego. 

Na podstawie powyższych danych i zastosowanych metod, sformułowane zostaną wnioski 
odnośnie rozwiązań przyjętych w planie, w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz sprecyzowane 
zalecenia odnośnie sposobów minimalizacji negatywnych skutków. 

5 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

5.1 LOKALIZACJA 

Obszar opracowania o powierzchni ok. 19 ha położony jest we wschodniej części Miasta, 
w głównej części po południowej stronie drogi krajowej, na wschód od rzeki Biały Dunajec. 

 
Rys. 3 Granice obszaru objętego planem miejscowym 

5.2 AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Obecnie obszar planu miejscowego charakteryzuje się nikłym zróżnicowaniem zagospodarowania 
oraz użytkowania terenu. Zabudowa praktycznie nie występuje, a główna funkcja to tereny 
niezabudowane wykorzystywane jako łąki, pastwiska i nieużytki. 

We wschodniej części obszaru opracowania znajdują się ekosystemy łąkowo - wodne 
rozciągającym się wzdłuż rzeki Biały Dunajec. W sąsiedztwie Białego Dunajca występuje nieco 
urozmaicona rzeźba terenu oraz skarpa terasy o deniwelacji około 10-12 m, z przeważającym 
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udziałem terenów otwartych, biologicznie czynnych, pozostających głównie w użytkowaniu zieleni 
łąkowej i pastwisk. 

5.3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Pod względem geograficznym Miasto Nowy Targ leży na obszarze dwóch regionów 
fizycznogeograficznych zgodnie z klasyfikacją J. Kondrackiego: 

514.11 – Kotlina Orawsko – Nowotarska, 

513.52 – Gorce. 

Kotlina Orawsko – Nowotarska zaliczana jest do piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. 
Posiada jednak swoiste cechy lokalne, między innymi skłonność do tworzenia się zastoiska zimnego 
powietrza zimą. Pod względem geobotanicznym kotlina tworzy odrębny podokręg nazywany Borami 
Nowotarskimi wytworzony na rozległych torfowiskach wysokich i stożkach napływowych.  

Miasto leży w rozległym obniżeniu Kotliny Nowotarskiej, a jego północne dzielnice wkraczają 
na wzniesienia Gorców. 

5.4 WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

5.4.1 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Obszar sporządzania planu miejscowego charakteryzuje się umiarkowanie zróżnicowaną 
konfiguracją terenu. Różnica pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem nie przekracza 12 m. 
Średnia rzędna terenowa kształtuje się na poziomie 595 m n.p.m. Teren opada w kierunku północnym 
i wschodnim. 

Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu w obszarze sporządzania planu 
miejscowego są 10 metrowa skarpa we wschodniej części obszaru, będąca terasą zalewową Białego 
Dunajca, oraz nasyp drogi krajowej nr 49. 

5.4.2 WARUNKI KLIMATYCZNE I TOPOKLIMATYCZNE 

Temperatury 

Teren gminy pod względem klimatycznym odznaczają się znaczą surowością, właściwą dla dużych 
kotlin śródgórskich, położonych w sąsiedztwie wysokich masywów górskich. Zima jest tu długa i 
mroźna, wiosna późna i często deszczowa, lato krótkie, a jesień na ogół pogodna i wietrzna.  

Średnia roczna temperatura powietrza w Nowym Targu wynosi 5,5 0C. Najzimniejszym miesiącem 
w roku jest luty (średnia temp. miesięczna -6 0C), a najcieplejszym jest lipiec (średnia temp. 
miesięczna 16 0C). 

Opady 

Wysokość opadów na tym terenie ma ścisły związek z ukształtowaniem terenu i wysokością nad 
poziomem morza. W samym Nowym Targu średnia roczna suma opadów nie jest wysoka i wynosi 
815 mm. W latach wilgotnych wartość ta może wzrosnąć do 1170 mm, zaś w latach suchych spada do 
około 620 mm. Na Kowańcu opady są nieco wyższe - średnio 944 mm zaś w okolicach Turbacza 
wzrastają do około 1220 mm. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, zwłaszcza lipiec - 
średnio 131 mm. Minimum występuje w zimie-w styczniu średnio 42 mm. W ciągu roku jest przeciętnie 
155 dni z opadami.  

Opad w postaci śniegu stanowi 25% całej rocznej sumy opadów Pokrywa śnieżna w Nowym Targu 
występuje przez średnio 111 dni w roku i jest obserwowana od połowy listopada do połowy kwietnia 
(czasami okres jej trwania może się wydłużać). Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi około 25 
cm, maksymalna może przekraczać nawet metr. Krotki okres wegetacyjny-zaledwie 190 dni niezbyt 
sprzyja rolnictwu.  

Warunki klimatyczne Nowego Targu i okolicy umożliwiają rozwój turystyki i wypoczynku, 
szczególnie latem i zimą. Obszar południowych stoków Gorców jest znacznie bardziej 
uprzywilejowany klimatycznie niż dno Kotliny Nowotarskiej. 

Stosunki anemologiczne 
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Wiatry są częste i silne, głównie z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Zaznacza się 
wyraźnie wpływ wiatru halnego, powodującego ocieplenie i szybkie tajanie śniegu. 

5.4.3 BUDOWA GEOLOGICZNA 

Obszar Miasta Nowy Targ stanowił od milionów lat rozległą kotlinę śródgórską, położoną miedzy 
najwyższym masywem Karpat - Tatrami  a pasmem Beskidów Zachodnich - Gorcami.  

Kotlina Nowotarska uległa wginaniu począwszy od okresu geologicznego eocenu. Wówczas 
to złożone zostały osady morskie o miąższości do 3000 m, z których powstał później łupkowo - 
piaskowcowy flisz podhalański. Również w następnych okresach: miocenie i pliocenie, w obniżeniu 
Podhala składane były grube pokłady iłów i żwirów. W okresie ostatniego miliona lat, 
w czwartorzędzie, dno kotliny wyścielone zostało grubymi osadami utworów rzeczno - lodowcowych 
i rzecznych wyniesionych z wnętrza Tatr przez wody Dunajca i jego dopływów. W kotlinie utworzone 
zostały trzy generacje stożków napływowych, związanych z plejstoceńskimi zlodowaceniami Tatr.  

Współcześnie Kotlina Nowotarska w dalszym ciągu wykazuje tendencje do wginania, zwłaszcza 
w stosunku do szybciej podnoszonych masywów Tatr i Gorców. 

5.4.4 OBSZARY OSUWISKOWE 

Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują obszary osuwiskowe. 

Skarpa terasy zalewowej Białego Dunajca znajdująca się tuż za wschodnią granicą obszaru 
objętego planem została oznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ jako tereny zagrożone ruchami masowymi. 

5.4.5 HYDROLOGIA I HYDROGEOLOGIA 

Wody powierzchniowe 

W obszarze planu miejscowego nie występują wody powierzchniowe. 

Od północy przepływa Dunajec, a od zachodu Biały Dunajec. 

Wody podziemne 

Obszar planu miejscowego obejmuje teren Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 440 – 
„Dolina Kopalna Nowy Targ”. Zbiornik nr 440 utworzony jest ze skał wodonośnych o charakterze 
porowym (utwory piaszczysto – żwirowe), wieku czwartorzędowego i zajmuje powierzchnię 280 km2  
(teren kotliny Nowotarskiej). Średnia głębokość ujęć wynosi 35 m, a szacowane zasoby dyspozycyjne 
86,0 tys. m3/d. Jest to podstawowy zbiornik wód podziemnych w regionie.  

Zbiornik rozciąga się od rejonu jeziora Czorsztyńskiego w kierunku zachodnim do granicy państwa. 
Związany jest z doliną kopalną występującą w obrębie Kotliny Nowotarskiej. Jest to najzasobniejszy 
zbiornik czwartorzędowy w regionie, spełniający podstawowe kryteria wydzielenia GZWP. Miąższość 
utworów wodonośnych waha się od kilku do ponad 100 m. Wody zbiornika są zagrożone 
bezpośrednim oddziaływaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.  

Jakość wód zbiornika GZWP 440 została zbadana w punktach badawczych w Waksmundzie i 
Czarnym Dunajcu. W punkcie zlokalizowanym w Waksmundzie, na terenach zabudowanych 
stwierdzono III klasę czystości wód ze względu na stężenia N-NO3, HCO3, K. W punkcie pomiarowym 
w Czarnym Dunajcu położonym na gruntach ornych stwierdzono II klasę czystości ze względu na 
stężenie potasu.  

Wykonano również badania w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Szaflarach (źródło, poziom 
jurajski). Punkt położony jest poza obszarem GZWP na terenie zabudowanym. Wody źródła 
sklasyfikowano jako Ib. Wody scharakteryzowano w oparciu o klasyfikację stosowaną przez PIOŚ (wg 
Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla oceny jakości środowiska, PIOŚ 1995).  

 

 

Wody geotermalne 
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W sąsiedztwie gminy miejskiej Nowy Targ, (na terenie Gminy Szaflary) zlokalizowany jest odwiert 
Bańska IG-1, w którym rozpoznano wody geotermalne w kompleksie węglanowych skał eoceńsko-
triasowych. Odwiert posiada najlepsze parametry z wykonanych w rejonie Podhala, umożliwiające 
wykorzystanie wód w gospodarce. Wody występujące na głębokości 2100 – 2400 m posiadają 
temperaturę 72 oC i ciśnienie głowicowe 25 – 19 barów. 

W celu zagospodarowania złóż wód geotermalnych powołano w 1993 roku spółkę „Geotermia 
Podhalańska”. Wykorzystanie energii wód geotermalnych obejmuje, poza planami ogrzewania 
budynków prywatnych i komunalnych, wykorzystanie ciepła w szklarniach, stawach rybnych oraz 
ośrodkach uzdrowiskowo – rekreacyjnych. Planowana jest między innymi budowa na terenie gminy 
Szaflary zasilanego wodami z ujęcia w Bańskiej Niżnej, dużego kompleksu basenów i obiektów 
balneologicznych. 

Zagrożenia powodzią 

Część obszaru objętego planem miejscowym znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią od Białego Dunajca. Zasięg terenów zagrożonych powodzią zobrazowano na rysunku 
planu. 

5.4.6 WARUNKI GLEBOWO – ROLNICZE 

Pokrywa glebowa na obszarze planu miejscowego jest silnie uwarunkowana budową geologiczną 
podłoża. W tym rejonie występują gleby pseudobielicowe oraz gleby brunatne wyługowane 
wytworzone z pyłów, przemieszane z rumoszem skalnym naniesionym z rejonu Tatr i Podtatrza. 

Fragmenty terenów nie zainwestowanych w części wschodniej i południowo-zachodniej stanowią 
łąki o dużej kulturze agrotechnicznej.  

Na terenie opracowania dominują grunty stosunkowo słabe. Grunty orne występują głównie w 
klasach bonitacji od IVb do VI, a łąki i pastwiska w klasach IV -VI.  

Przeprowadzona kilka lat temu waloryzacja terenu województwa ze względu na występowanie 
skażeń gleb nie wykazała na terenie opracowania obszarów skażonych.  

Na przestrzeni ostatnich lat immisja przemysłowa uległa radykalnemu ograniczeniu co skutkuje 
poprawą wskaźników dotyczących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i gleb w omawianym 
rejonie. 

5.4.7 SUROWCE MINERALNE 

Na obszarze opracowania brak jest udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 

5.4.8 SZATA ROŚLINNA 

Zdecydowana większość obszaru opracowania planu miejscowego stanowi tereny łąk i pastwisk. 
Na obszarach łąk stwierdzono występowanie typowych, dla tego rodzaju siedliska, gatunków tj.: 
stokłosa żytnia Bromus secalinus, chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli, jasnota różowa 
Lamium amplexicaule, boimka Oreochloa, konietlica Trisetum, brodobrzanka Catabrosa, wiechlina 
Poa. Na pograniczu dróg polnych i łąk występują krzewy jerzyn Rubus, głógu jednoszyjkowego 
Crataegus monogyna, czarnego bzu Sambucus nigra oraz tarniny Prunus spinosa. 

Na analizowanym obszarze rosną pojedyncze drzewa, w większości iglaste (świerk pospolity Picea 
abies, modrzew europejski Larix decidua, sosna zwyczajna Pinus sylvestris) skupione przy potoku 
Czerwonka i wzdłuż skarpy terasy Białego Dunajca. 

5.4.9 ŚWIAT ZWIERZĄT 

Z obserwowanych gatunków zwierząt na obszarze opracowania oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie wymienić można: kuropatwy, bażanty, myszołowy, jastrzębie, krogulce i sowy, lisy, kuny 
i gronostaje. 
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5.4.10 WALORY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE 

Budowa struktury przyrodniczo-krajobrazowej obszaru opracowania planu miejscowego jest 
typowa dla rzeki wraz z jej obudową biologiczną. Obraz dzisiejszy tej struktury jest wynikiem 
dotychczasowych przekształceń sposobu użytkowania terenów, i skutku nałożenia ich na zanikające 
cechy naturalne środowiska przekształconego. Tereny rzeki Dunajec i jej otoczenia, posiadające 
ogromne znaczenie biologiczne do początków XX wieku, straciły na znaczeniu w związku 
z zanieczyszczeniem w/w wód ściekami poprodukcyjnymi i komunalnymi, oraz uniezależnieniem 
dostawy wody pitnej od jakości i zasobów lokalnych wód powierzchniowych. 

Występują pozostałości roślinności naturalnej w postaci zbiorowości roślinności łęgowej 
stanowiące obudowę biologiczną Białego Dunajca, a także potoku Czerwonka. 

5.5 OBSZARY PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE 
PRZYRODY 

W obszarze objętym planem miejscowym brak jest terenów objętych formami ochrony przyrody 
ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody (parki narodowe i krajobrazowe oraz 
rezerwaty przyrody wraz z otulinami, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, projektowane oraz ustanowione obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne). 

5.6 DZIEDZICTWO KULTUROWE 

W obszarze planu miejscowego nie występują obiekty i obszary chronione na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków. 

6 OCENA SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYNIKAJĄCA Z USTALEŃ 
PLANU MIEJSCOWEGO 

Sytuację braku realizacji ustaleń planu miejscowego, należy analizować dwupłaszczyznowo: 

1. Brak realizacji poszczególnych ustaleń planu miejscowego (np. przestrzegania wskazanych 
ustaleń w zakresie odprowadzania ścieków), przy, wprowadzonej na zasadach tegoż 
dokumentu zabudowie, 

2. Brak w ogóle opracowania planu miejscowego. 

6.1 ZAGROŻENIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Na stan jakości powietrza w Nowym Targu główny wpływ ma emisja komunalna, szczególnie 
pochodząca z zakładu ciepłowniczego oraz palenisk indywidualnych. Emisja pyłów i gazów 
pochodzących z Nowotarskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stanowi znaczącą 
większość w bilansie emisji (z zakładów emitujących powyżej 5 Mg/rok pyłów i gazów łącznie, 
z wyłączeniem emisji dwutlenku węgla) z terenu miasta, czyli około 87% pyłów i 79% gazów. 
W sąsiedztwie drogi krajowej Kraków – Zakopane, o bardzo dużym natężeniu ruchu, występuje 
narażenie na zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego. Obszar Miasta przecina ponadto 
z zachodu na wschód droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca i Czorsztyna oraz droga 
wojewódzka z Bukowiny Tatrzańskiej do Nowego Targu. Ponadto, miasto położone jest w Kotlinie 
Nowotarskiej, będącej częścią Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, rozciągającej się z zachodu na 
wschód, co determinuje swoisty lokalny klimat. W czasie zimy, pogoda wyżowa powoduje 
powstawanie zastoisk zimnego powietrza i związane z tym zamglenia, będące przyczyną koncentracji 
zanieczyszczeń powietrza. 

Według rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 roku  klasyfikacja 
stref wykonana dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin przedstawia się następująco: 

 dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C zostały zakwalifikowane wszystkie strefy 
(Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów oraz strefa małopolska). 

 dla kryterium ochrony roślin do klasy A zaliczono strefę małopolską. 
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Badania jakości powietrza prowadzone były w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej, oraz przy 
ul. Józefczaka. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego są procesy spalania paliw 
do celów grzewczych - kotłownie oraz transport samochodowy. 

Na terenie opracowania planu miejscowego brak jest większych źródeł zanieczyszczenia 
atmosfery. Lokalnie są nimi kotłownie (szkoła, obiekty produkcyjne). Pomiary zanieczyszczenia 
powietrza obejmują stężenie średnioroczne w μ g/m3 dwu substancji: dwutlenku siarki SO2 i pyłu 
zawieszonego oraz średniorocznego opadu pyłu. Stan czystości powietrza na terenie gminy nie 
przekroczył dopuszczalnej wartości dla. dwutlenku siarki SO2 - 30 μ g/m3 pyłu zawieszonego - 50 μ 
g/m3, średniorocznego opadu pyłu - 200 t/km2. 

Średnie stężenia SO2 i pyłu zawieszonego w okresie grzewczym jest kilkakrotnie wyższe niż 
w okresie letnim. Występowanie kilku zanieczyszczeń może powodować sumowanie się 
niekorzystnych oddziaływań. Obserwuje się spadek poziomu emisji zanieczyszczeń wskutek 
przechodzenia na proekologiczne sposoby grzewcze (olejowe i gazowe). 

6.1.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Realizacja ustaleń planu spowoduje niewielki wzrost emisji gazów i pyłów do powietrza w obszarze 
objętym opracowaniem – charakter wprowadzanych zmian (zmiana przeznaczenia z terenów 
zabudowy usługowej UH-targowisko miejskie na usługi publiczne oraz optymalizacja układu 
komunikacyjnego) spowoduje niewielkie obniżenie jakości powietrza atmosferycznego. 

Na analizowanym obszarze projektu planu istnieją korzystne warunki dla rozpraszania się 
zanieczyszczeń (przewietrzanie i nasłonecznienie). 

6.1.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

W planie miejscowym przewidziano stosowanie proekologicznych systemów grzewczych: 
realizacja źródeł ciepła na paliwo ekologiczne jak np. gaz, lekki olej opałowy, energia elektryczna, 
biomasa), przy sprawności cieplnej kotłów wynoszącej co najmniej 85%, a w nowoprojektowanej 
zabudowie zakazano stosowania paliw stałych (np. węgiel, ekogroszek, koks, miał) z wyjątkiem 
biomasy. Dopuszczono także stosowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
jak kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne o mocy nieprzekraczającej 100 kW, 
z wyłączeniem urządzeń wykorzystujących energię wiatru. 

Wykluczenie paliw stałych jako źródła ciepła należy ocenić jako rozwiązanie bardzo korzystne 
dla jakości powietrza. 

6.2    ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA EMISJĄ HAŁASU 

Hałas pochodzenia antropogenicznego występujący w środowisku na terenie planu miejscowego 
podzielić można na następujące podstawowe kategorie: hałas przemysłowy, komunikacyjny 
i komunalno-bytowy. 

Hałas przemysłowy 

Hałas emitowany przez podmioty gospodarcze o charakterze usługowym i produkcyjnym, 
ze względu na wielkość oraz charakter produkcji podmiotów, jest szczególnie uciążliwy 
dla mieszkańców domów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. W przypadku 
małych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych ich oddziaływanie akustyczne na stan środowiska, 
jeżeli występuje, ma charakter lokalny. 

Hałas linii energetycznych 

Hałas generują pracujące linie WN. Spowodowany jest on mikrowyładowaniami elektrycznymi 
na powierzchni przewodów (na skutek ulotu).  

Hałas ulotu linii WN jest silnie uzależniony od warunków pogodowych, stanu środowiska, stanu 
technicznego powierzchni przewodów, oraz charakteryzuje się dużą zmiennością poziomów w czasie i 
przestrzeni podczas dobrych warunków atmosferycznych. Linie 110 i 220 kV nie wymagają lub 
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wymagają w nieznacznym stopniu (tylko w wyjątkowych sytuacjach dla 220 kV) wyznaczania stref 
obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na emisję hałasu. 

Przez obszar objęty planem  miejscowym nie przebiegają linie wysokiego napięcia. 

Hałas komunikacyjny 

Gwałtowny rozwój motoryzacji spowodował zmiany klimatu akustycznego, który tak jak w całym 
województwie małopolskim również na terenie Miasta Nowy Targ ulega postępującemu pogorszeniu. 
W obszarze opracowania dotyczy to szczególnie drogi krajowej Nr 49. Przy tej trasie brak jest 
ekranów akustycznych. 

Konsekwencją znacznego wzrostu liczby pojazdów samochodowych jest między innymi: 

 proces stabilizacji hałasu na wysokim poziomie (poziom równoważny – Leq) w godzinach 
szczytu komunikacyjnego, 

 proces rozciągania się godzin szczytu komunikacyjnego: do późnych godzin nocnych (godz. 
24.00) i wczesnych godzin porannych (godz. 5.00), 

 istotny wzrost natężenia ruchu w godzinach nocnych, co powoduje jedynie niewielki spadek 
rejestrowanych poziomów w stosunku do pory dziennej i skutkuje brakiem możliwości 
odpoczynku osób mieszkających w otoczeniu głównych szlaków komunikacyjnych. 

Wszystko to powoduje wzrost równoważnych poziomów dźwięku tak w dzień jak i w nocy. Tym 
samym następuje systematyczne rozszerzanie się strefy ponadnormatywnego oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego powodując, że coraz większa ilość mieszkańców terenów położonych wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych narażona jest na uciążliwy hałas. 

Hałas komunalno-bytowy 

Hałas ten występuje na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkalno-usługowej. Jego 
poziom zależy od intensywności i charakteru zabudowy oraz obecności zakładów rzemieślniczych, 
punktów gastronomiczno-rozrywkowych, środków transportowych itp. 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w zakresie ochrony przed hałasem jest rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami 
LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu 
do jednej doby 

 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 
LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 

16 godzinom 

L Aeq N 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym 

L Aeq N 

przedział czasu 
odniesienia równy 

1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 
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3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 

d) Tereny  mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców3) 

68 60 55 45 

Ob jaśn ien ia :  

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 
linowych. 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 
poziom hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców 
pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową 
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

6.2.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Realizacja ustaleń planu spowoduje wzrost emisji hałasu w obszarze objętym opracowaniem – 
charakter wprowadzanych zmian (zmiana przeznaczenia z terenów zabudowy usługowej UH-
targowisko miejskie na usługi publiczne oraz optymalizacja układu komunikacyjnego) – spowoduje 
pogorszenie klimatu akustycznego w stosunku do stanu obecnego. 

Źródłami emisji hałasu na analizowanym obszarze będą emitory punktowe związane 
z funkcjonowaniem terenów usługowych oraz emitory liniowe w odniesieniu do dróg. 

Oddziaływania w odcinkach dróg przebiegających między zabudową, koncentrują się w obrębie 
ciągu drogowego i jego bliskiego otoczenia w granicach linii zabudowy. Oddziaływania ruchu 
drogowego na odcinkach dróg przebiegających przez tereny otwarte wykazują mniejszą koncentrację 
w pasach przydrożnych, mają natomiast większy zasięg. 

Przyjmuje się, że przeciętny zasięg oddziaływań mogących powodować istotne przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu, mierzony od krawędzi jezdni wynosi wzdłuż dróg głównych (KG) do 25 
m, a wzdłuż dróg dojazdowych (KD) do 10 m. 

6.2.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

Celem ograniczenia zagrożeń klimatu akustycznego, w planie miejscowym zakwalifikowano 
poszczególne tereny do kategorii ochrony przed hałasem zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska. 

Proponowane rozwiązania alternatywne: 

1. Wprowadzenie szpalerów zieleni izolacyjnej, 

2. Spowolnienie ruchu samochodowego na drogach wewnętrznych i dojazdowych, 

3. Stosowanie odpowiedniej nawierzchni dróg. 

6.3  ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA WIBRACJAMI 

Obecne zagospodarowanie obszaru planu nie stwarza zagrożenie dla środowiska wibracjami 
w odniesieniu do obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Targowej. 

Ustalenia planu miejscowego nie spowodują zwiększenia zagrożenia dla środowiska wibracjami. 
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6.4 ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA EMISJĄ NIEJONIZUJĄCEGO PROMIENIOWANIA 
ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

Dopuszczalne poziomy promieniowania, jakie mogą występować na terenach zabudowy 
mieszkaniowej i w miejscach dostępnych dla ludności określa rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Rozporządzenie nakłada 
na projektanta i użytkownika urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne obowiązek 
stosowania technicznych i organizacyjnych środków ograniczających zagrożenia środowiska i zdrowia 
ludzi. 

Przez obszar objęty planem  miejscowym nie przebiegają linie wysokiego napięcia, jak i linie 
średniego napięcia 15 kV. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego mogą być również stacje bazowej telefonii 
komórkowej. Są one obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów 
radiokomunikacyjnych. W Polsce istnieje sieć telefonii komórkowych wykorzystujących częstotliwości 
od 450 do 1800 MHz. Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od 
dopuszczalnych w otoczeniu anten stacji bazowych są zależne od mocy doprowadzanej do tych anten 
i charakterystyki ich promieniowania. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowej 
GSM pole elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występuje nie dalej niż 
kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania. Ich lokalizacja jest 
dopuszczalna pod warunkiem, że na obszarach zabudowy mieszkaniowej i innych obszarach 
chronionych gęstość mocy pola elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczalnych wartości 
określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. 

6.4.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Uciążliwość bądź szkodliwość sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych, nadajników radiowych 
oraz stacji bazowych telefonii komórkowej dotyczy ludzi, którzy przebywają w strefach wpływu pola 
elektromagnetycznego. 

Przy przestrzeganiu obowiązujących norm dla urządzeń i linii elektroenergetycznych oraz urządzeń 
radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych oraz przy uwzględnieniu przy 
zagospodarowaniu przestrzennym odpowiednich stref bezpieczeństwa od tych urządzeń i linii, nie 
przewiduje się powstania zagrożeń związanych z elektromagnetycznym promieniowaniem 
niejonizującym. 

6.4.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

W planie miejscowym nie przewidziano tego typu rozwiązań gdyż charakter wprowadzanych zmian 
nie generuje negatywnych uciążliwości. 

6.5 ZAGROŻENIE POWIERZCHNI ZIEMI I POKRYWY GLEBOWEJ 

Tereny zabudowy usługowej stanowią źródło zanieczyszczeń gleby na obszarze zainwestowania 
i w jego najbliższym otoczeniu. Realizacja ustaleń planu miejscowego spowoduje przekształcenie 
powierzchni terenu. Budowa nowych obiektów kubaturowych i liniowych, tj. zabudowy czy dróg oraz 
parkingów, spowoduje zajęcie terenu i przekształcenia powierzchni ziemi łącznie z glebą, które 
wynikać będą z koniecznych prac ziemnych dla potrzeb posadowienia nowoprojektowanych 
budynków, zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej oraz wyposażenia terenów w niezbędną 
infrastrukturę techniczną. Zabudowa dotychczasowych terenów otwartych spowoduje naruszenie 
naturalnej struktury glebowej oraz przynajmniej częściowo trwałe wykluczenie gleb z biologicznego 
użytkowania. 

Źródłem zanieczyszczenia gleb mogą być: miejsca składowania odpadów, zbiorniki i urządzenia 
przeładunkowe materiałów niebezpiecznych, ścieki odprowadzane do gruntu bez właściwego 
oczyszczenia, nadmierne nawożenie. W glebie akumulują się zanieczyszczenia pochodzące 
z atmosfery-opady pyłu oraz zanieczyszczeń chemicznych, jak wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne, przenoszone często na duże odległości. Emisje te pochodzą z takich gałęzi przemysłu 
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jak górnictwo, energetyka, metalurgia, chemia itp. Ponadto skażenie gruntu może nastąpić w pobliżu 
tras komunikacyjnych w wypadku awarii środków transportu przewożących niebezpieczne materiały i 
zakładach przemysłowych w wypadku awarii urządzeń lub niewłaściwej eksploatacji instalacji. 

Intensywna produkcja rolna, nadmierna chemizacja rolnictwa, stosowanie ciężkiego sprzętu 
rolniczego, zakłócenie stosunków wodnych i tym podobne działania powodują często naruszenie 
równowagi istniejącej w środowisku glebowym i w skrajnych przypadkach jego degradację. 

Na ogół jednym z podstawowych procesów powodujących degradację gleb i powierzchni ziemi jest 
zjawisko erozji. Jest to przeważnie zjawisko naturalne, jednak niewłaściwa uprawa oraz likwidacja 
lasów i zadrzewień może spowodować jego niebezpieczne nasilenie. Na omawianym terenie może 
występować erozja wodna - spłukiwanie powierzchniowe. 

Sposób użytkowania i organizacja przestrzenna obszaru są typowo antropogenicznymi czynnikami 
wpływającymi na nasilenie procesów erozji wodnej. Największe znaczenie ma tutaj przeciwerozyjna 
funkcja roślinności, zabiegi agrotechniczne i odpowiedni układ pól i dróg. 

6.5.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Pogorszenie jakości gleb związane będzie głównie z czynnikami antropogenicznymi (skażenie 
substancjami ropopochodnymi, wycieki). Zanieczyszczenie gleb będzie obejmowało najbliższe 
sąsiedztwo źródła zanieczyszczenia. 

Realizacja ustaleń planu miejscowego, obejmująca powstawanie nowych obiektów kubaturowych i 
infrastrukturalnych, będzie wiązała się z trudno odwracalnymi zmianami powierzchni terenu (przyrost 
powierzchni nieprzepuszczalnych, przemieszczanie mas ziemnych) oraz trwałego ubytku pokrywy 
glebowej i powierzchni biologicznie czynnej. 

6.5.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

Celem ograniczenia uciążliwości skierowanej na powierzchnię ziemi i pokrywę glebową plan 
miejscowy wprowadza nakaz zachowania standardu przyjętego wskaźnika stosunku terenów 
biologicznie czynnych do terenów zabudowy. 

6.6 EMISJA ODPADÓW 

Istniejące zagospodarowanie obszaru planu powoduje powstawanie odpadów związanych z 
funkcjonowaniem obiektów usługowych i produkcyjnych, a także związanych z gospodarowaniem 
terenów zielonych. 

6.6.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Realizacja ustaleń zawartych w planie miejscowym spowoduje  wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów w stosunku do stanu obecnego. 

Z uwagi na charakter zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, można wyróżnić dwie 
charakterystyczne grupy odpadów.  

Pierwsza grupa to odpady socjalno-bytowe związane z terenami mieszkaniowymi, mieszkaniowo-
usługowymi, usługowymi oraz produkcyjnymi. Zagospodarowanie ich będzie następowało według 
Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowy Targ, który został opracowany zgodnie z ustawami: 
Prawo ochrony środowiska oraz o odpadach. Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki 
Odpadami dla Miasta Nowy Targ jest oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Małopolskiego. 

Druga grupa to odpady charakterystyczne dla terenów zieleni i stanowi je przede wszystkim 
biomasa. Odpady zielone z terenów niepublicznych zasadniczo będą poddawane procesowi 
kompostowania w miejscu wytworzenia. 

Przy właściwym postępowaniu z wszystkimi odpadami - w tym uwzględniającym zakaz 
składowania jakichkolwiek odpadów na całym terenie, utrzymanie segregacji odpadów i ich regularne 
wywożenie przez odpowiednie podmioty, przekazywanie prawidłowo gromadzonych odpadów 
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niebezpiecznych jednostkom upoważnionym - nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla wód oraz 
powierzchni ziemi związanych z gospodarką odpadami. 

6.6.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

Plan miejscowy nie wprowadza szczegółowych rozwiązań w tym zakresie ponieważ odbiór 
odpadów regulują przepisy odrębne, zarówno powszechnie obowiązujące jak i miejscowe (Plan 
Gospodarki Odpadami oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy). 

Proponowane rozwiązanie alternatywne: podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
gminy, szczególnie w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów oraz odpadów niebezpiecznych. 

6.7 EMISJA ŚCIEKÓW 

Na terenie miasta funkcjonuje kanalizacja sanitarna, jednak w obszarze planu miejscowego brak 
jest sieci kanalizacyjnej. 

6.7.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

W wyniku realizacji ustaleń planu miejscowego będą powstawać ścieki komunalne, a także wody 
deszczowe i roztopowe, spływające z powierzchni utwardzonych. 

Część wód opadowych może być zanieczyszczona - szczególnie z terenów dróg, placów 
i parkingów. Niezorganizowany spływ wód deszczowych może ponadto powodować niekorzystne 
zmiany stosunków wodnych. 

Prognozuje się, że w przypadku wprowadzania nowej zabudowy na podstawie ustaleń planu 
miejscowego, a braku realizacji ustaleń w zakresie gospodarki ściekami, emisja ścieków będzie miała 
niekorzystny wpływ na jakość środowiska, obniży komfort miejsca zamieszkania oraz w najbliższym 
sąsiedztwie źródła zanieczyszczenia i stworzy zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 

Przy prawidłowym zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu i użytkowaniu wszystkich urządzeń 
służących do odprowadzania oraz oczyszczania wszystkich ścieków, nie przewiduje się powstawania 
zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

6.7.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

Celem ograniczenia emisji ścieków, plan miejscowy wprowadza następujące ustalenia: 

 w zakresie odprowadzania ścieków: realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym ze 
sprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych do miejskiej oczyszczalni ścieków 
w Nowym Targu. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków 
w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

 nakaz podczyszczenia odprowadzanych ścieków przemysłowych, 

 w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych do kanalizacji, 

 dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji (np. 
poprzez rozsączanie w gruncie lub gromadzenie w zbiornikach retencyjnych) oraz 
odprowadzanie do wód i gruntu na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

 nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (np. dróg, 
placów, parkingów) z zawiesin i substancji ropopochodnych. 

6.8 ZAGROŻENIA KOPALIN 

Na terenie opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

6.9 ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych jest brak uporządkowanej 
gospodarki ściekowej. 
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Stan czystości wód cieków powierzchniowych jest kształtowany przez zrzuty ścieków. 
Zagrożeniem dla ich stanu czystości mogą być ścieki z terenów zabudowanych, nie skanalizowanych 
a także zanieczyszczenia obszarowe. Cieki, w których zlewni duży udział mają tereny leśne i łąkowe 
są w związku z tym mniej zagrożone niż inne, zbierające wody z terenów zabudowanych i gruntów 
ornych. 

Obecne zagospodarowania obszaru planu miejscowego stwarza niewielkie zagrożenie dla wód 
powierzchniowych, jak: 

 spływ zanieczyszczonych wód opadowych, pochodzących z powierzchni nieprzepuszczalnych, 

 wycieki substancji szkodliwych pochodzących z awarii, 

 wycieki substancji ropopochodnych związane z eksploatacją dróg. 

6.9.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Realizacja ustaleń planu miejscowego w odniesieniu do terenów zabudowy usługowej i parkingów 
spowoduje wzrost ilości ścieków sanitarnych i deszczowych w stosunku do stanu obecnego. 

Ścieki te mogą być przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych, jednak 
prawdopodobieństwo zanieczyszczenia jest niewielkie, szczególnie zważywszy na fakt, że teren 
objęty planem miejscowym jest wyposażony w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej – nowe źródła 
zanieczyszczenia, będą miały charakter lokalny i nie przyczynią się do ponadnormatywnego skażenia 
wód powierzchniowych. 

6.9.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

Celem ograniczenia zagrożenia wód powierzchniowych, plan miejscowy wprowadza następujące 
ustalenia: 

1. W zakresie odprowadzania ścieków: 

a) w zakresie odprowadzania ścieków: realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym 
ze sprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych do miejskiej oczyszczalni 
ścieków w Nowym Targu. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

b) nakaz podczyszczenia odprowadzanych ścieków przemysłowych. 

2. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji 
(np. poprzez rozsączanie w gruncie lub gromadzenie w zbiornikach retencyjnych) oraz 
odprowadzanie do wód i gruntu na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

c) nakaz podczyszczenia wód z terenów utwardzonych (np. dróg, placów, parkingów) 
z zawiesin i substancji ropopochodnych. 

6.10 ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH 

Realizacja zabudowy, na terenach dotychczas otwartych, w niewielkim stopniu będzie negatywnie 
oddziaływać na jakość wód podziemnych.  

Wraz z przyrostem terenów zainwestowanych nastąpi: 

 nieznaczne obniżenie się  jakości wód podziemnych na skutek przenikania zanieczyszczonych 
wód opadowych (nieszczelnej sieci kanalizacji, zanieczyszczeń spowodowanych emisjami 
pyłowo-gazowymi oraz odprowadzanych nielegalnie, nieoczyszczonych ścieków), 

 zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu w wyniku przekształceń terenu (zabudowa), 

 zwiększenie ilości wycieków substancji ropopochodnych z terenów obsługi komunikacyjnej 
i dróg, awarii i kolizji samochodów. 
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6.10.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Realizacja zabudowy, na terenach dotychczas otwartych, w niewielkim stopniu będzie negatywnie 
oddziaływać na jakość wód podziemnych.  

Wraz z przyrostem terenów zainwestowanych nastąpi: 

 nieznaczne obniżenie się  jakości wód podziemnych na skutek przenikania zanieczyszczonych 
wód opadowych (nieszczelnej sieci kanalizacji, zanieczyszczeń spowodowanych emisjami 
pyłowo-gazowymi oraz odprowadzanych nielegalnie, nieoczyszczonych ścieków), 

 zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu w wyniku przekształceń terenu (zabudowa), 

 zwiększenie ilości wycieków substancji ropopochodnych z terenów obsługi komunikacyjnej i 
dróg, awarii i kolizji samochodów. 

6.10.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

Celem ograniczenia zagrożenia wód podziemnych, plan miejscowy wprowadza następujące 
ustalenia: 

1. W zakresie odprowadzania ścieków: 

a) w zakresie odprowadzania ścieków: realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym ze 
sprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych do miejskiej oczyszczalni ścieków 
w Nowym Targu. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie 
ścieków w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

b) nakaz podczyszczenia odprowadzanych ścieków przemysłowych. 

2. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji 
(np. poprzez rozsączanie w gruncie lub gromadzenie w zbiornikach retencyjnych) oraz 
odprowadzanie do wód i gruntu na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

c) nakaz podczyszczenia wód z terenów utwardzonych (np. dróg, placów, parkingów) 
z zawiesin i substancji ropopochodnych. 

6.11 ZAGROŻENIA TOPOKLIMATU 

Pokrycie terenu, sposób użytkowania i uwilgocenie podłoża mają charakter czynników klimatu 
kształtujących jego charakter w mikroskali i w skali lokalnej, głównie poprzez wpływ na zmianę bilansu 
cieplnego podłoża. Lokalne czynniki rzutują na stan atmosfery bezpośrednio nad określonym 
rodzajem podłoża, rzadko tylko ich skutki są przenoszone na dalsze okolice. Roślinność oddziałuje 
bezpośrednio na klimat w mikroskali. Jednak lokalne oddziaływanie powoduje tylko niewielką 
modyfikację rezultatów działania czynników geograficznych i cyrkulacyjnych, szczególnie przy tak 
urozmaiconym pokryciu i ukształtowaniu terenu, jakie występuje na terenie. Zagrożenia dla klimatu 
wynikają tu jedynie z globalnych tendencji tego elementu środowiska. Nie ma lokalnych czynników 
wpływających negatywnie na klimat, nie planuje się również wprowadzenia zmian zagospodarowania 
istotnych ze względu na zmiany klimatu. 

Obecne zagospodarowanie obszaru objętego planem miejscowym stwarza niewielkie zagrożenie 
dla topoklimatu, spowodowane postępującym zainwestowaniem terenów dotychczas wolnych 
od zabudowy (przyrost powierzchni pokrytych materiałami nieprzepuszczalnymi, pogorszenie 
warunków przewietrzania przez wprowadzaną zabudowę). 

6.11.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Wprowadzenie obiektów kubaturowych na tereny dotychczas wolne od zabudowy, uszczupli 
wielkość biologicznie czynnych powierzchni, wprowadzając jednocześnie elementy dodatnie w postaci 
zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym. W wyniku wprowadzenia obiektów kubaturowych 
zwiększona zostanie szorstkość podłoża, co w niewielki sposób pogorszy warunki przewietrzania 
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obszaru. Przyrost powierzchni pokrytych materiałami nieprzepuszczalnymi wpłynie na zwiększenie 
tempa spływu powierzchniowego (lokalne obniżenie wilgotności powietrza). 

Realizacja zabudowy kosztem uszczuplenia terenów łąk i pastwisk, w niewielkim stopniu wpłyną na 
zmianę topoklimatu na analizowanym obszarze. 

6.11.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

W celu ograniczenia zagrożeń topoklimatu plan miejscowy wprowadza nakaz zachowania 
przyjętych standardów odnośnie terenów biologicznie czynnych przy planowanej zabudowie. 

6.12 ZAGROŻENIA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Zagrożenia dla przyrody i krajobrazu wynikają przede wszystkim z czynników antropogenicznych: 

1. Tereny przeznaczone pod zabudowę: 

1) Degradacja wód powierzchniowych, 

2) Postępujące pogorszenie się jakości wód podziemnych tych poziomów wodonośnych, które 
są słabo izolowane przez warstwy nadległe, 

3) Zanieczyszczanie gleb ściekami i odpadami, 

4) Zanieczyszczanie powietrza ze źródeł niskiej emisji (głównie paleniska domowe), 

5) Uszczuplanie powierzchni biologicznie czynnej, 

6) Przerywanie i zawężanie ciągów ekologicznych, 

7) Degradacja fizjonomii krajobrazu poprzez rozpraszanie zabudowy,  

8) Zasłanianie ciągów, punktów i przedpoli widokowych. 

2. Elektroenergetyczne linie przesyłowe wysokich, średnich i niskich napięć oraz wieże telefonii 
komórkowej (budowle te stanowią elementy dysharmonijne dla krajobrazu). 

3. Komunikacja (drogi krajowe): 

1) Zanieczyszczenia powietrza emisjami pyłowo-gazowymi, 

2) Hałas. 

Oprócz zanieczyszczenia gleby i wód oraz zmiany zagospodarowania, zagrożeniem 
dla środowiska jest proces sukcesji wtórnej, uruchamiany w wyniku zmiany lub zaprzestania 
dotychczasowego użytkowania łąk. 

Konsekwencją naruszenia struktury przyrodniczej oraz nadmiernego przekształcenia terenów łąk 
i pastwisk może być zniszczenie terenów siedliskowych zwierząt dziko żyjących. Brak miejsca 
na lęgowiska i bytowanie prowadzi do zmniejszenia ich populacji. W warunkach daleko posuniętej 
fragmentacji siedlisk szczególne znaczenie mają elementy pełniące funkcję korytarzy ekologicznych, 
jak cieki wodne z ich obudową ekologiczną, a nawet miedze i rowy melioracyjne. 

Istotnym zagrożeniem jest również porzucanie śmieci. Są to przede wszystkim śmieci wyrzucane 
przez mieszkańców. Ponadto znaczącym elementem zagrażającym rodzimej florze jest 
rozprzestrzenianie się gatunków obcych, wydostających się z uprawy na naturalne siedliska, lub 
pojawiających się spontanicznie na siedliskach o zaburzonej równowadze biologicznej. 

W chwili obecnej brak naturalnych zagrożeń dla krajobrazu. Zagrożenia pojawiają się ze strony 
człowieka na skutek nieprzemyślanej i nieracjonalnej działalności gospodarczej. Antropogeniczne 
zmiany w krajobrazie mogą doprowadzić do zmniejszenia jego walorów estetycznych i degradacji. 
Zagrożeniem jest lokalizacja inwestycji agresywnie oddziaływujących na krajobraz w miejscach 
eksponowanych widokowo, oraz realizacja obiektów nie pasujących do krajobrazu swą formą 
i wielkością, obiektów, które stanowić mogą obce dominanty w harmonijnym, historycznie 
ukształtowanym krajobrazie. Do tego typu zagrożeń zaliczają się napowietrzne linie energetyczne 
wysokich napięć i maszty telefonii komórkowej. Nieograniczona rozbudowa funkcji mieszkaniowej jest 
dużym zagrożeniem dla historycznie ukształtowanej sieci osadniczej. Jako dysonans odczuwalne jest 
również wykorzystywanie niskiej jakości materiałów w zagospodarowaniu terenów. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
NOWY TARG 16-30 

 

25 

 

Zagrożeniem dla walorów krajobrazowych mogą też być niewłaściwie ustalone wymogi dotyczące 
formy i gabarytów nowej i modernizowanej zabudowy, rażąco odbiegając od standardów architektury 
na terenie objętym planem miejscowym. 

6.12.1 OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Zmiana krajobrazu obszarów zurbanizowanych i wskazanych do urbanizacji uzależniona będzie 
od sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej 
i intensywności zabudowy, ograniczają możliwość powstania obiektów o wybitnie niekorzystnym 
wpływie na krajobraz, dominujących w kategorii panoram krajobrazu  jak i na przestrzeń 
kształtowanych wnętrz architektonicznych. 

Biorąc pod uwagę, że dopuszczalne wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy jak wysokość, 
gabaryty i intensywność zabudowy uniemożliwi przekroczenie skali istniejącej zabudowy, zmiany 
krajobrazu spowodowane przez nową zabudowę mieszkaniową będą mieć w dużej mierze charakter 
porządkujący istniejące zespoły przestrzenne. 

Plan miejscowy wprowadza także regulacje odnośnie wydzielania nowych działek w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania. Wprowadzone standardy wielkości przyczynia się 
do zachowania odpowiedniego rozplanowania przestrzennego nowopowstającej zabudowy. 

W swych ustaleniach plan miejscowy dopuszcza realizację urządzeń do pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych: kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Realizacja tych urządzeń nie będzie 
miała negatywnego wpływu zarówno na krajobraz jak i przyrodę (brak emisji pyłów, gazów, hałasu i 
innych negatywnych oddziaływań). 

6.12.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI 

W celu ograniczenia zagrożeń przyrody i krajobrazu, plan miejscowy wprowadza następujące 
ustalenia: 

1. Realizacja kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem gromadzenia ścieków w bezodpływowych 
zbiornikach na nieczystości ciekłe do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej. 

2. Nakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji. 

3. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie inwestycji (np. poprzez rozsączanie w gruncie 
lub gromadzenie w zbiornikach retencyjnych) oraz odprowadzanie do wód i gruntu. 

4. Nakaz podczyszczenia wód z terenów utwardzonych (np. dróg, placów, parkingów) z zawiesin 
i substancji ropopochodnych. 

5. Nakaz stosowania proekologicznych systemów grzewczych: realizacja źródeł ciepła na paliwo 
ekologiczne (gaz, lekki olej opałowy, elektryczność). 

6. Zakaz stosowania paliw stałych z wyjątkiem biomasy. 

7. Dopuszczenie stosowania urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

8. Ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy (zapobiegające przekroczeniu skali 
zabudowy w krajobrazie). 

9. Nakaz zachowania standardu przyjętego wskaźnika stosunku terenów biologicznie czynnych 
do terenów zabudowy oraz intensywności zabudowy. 

10. Określenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek. 

6.13 SKUTKI REALIZACJI USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO NA KOMPONENTY 
ŚRODOWISKA 

Uwzględniając lokalizację nowych obiektów oraz planowane rozwiązania, oddziaływania 
na środowisko wynikające z etapu budowy i eksploatacji przedsięwzięcia będą miały charakter 
określony w poniższej tabeli: 

Typ 

oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie  wzrost poziomu hałasu związanego z pracami 
budowlanymi (zabudowa kubaturowa, drogi – 

 generowanie ruchu pojazdów na terenach 
nowo zainwestowanych, 
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infrastruktura techniczna itp.), 
 pylenie z powierzchni odkrytych, miejsc 

składowania materiałów sypkich i obiektów w 
budowie, 

 zanieczyszczenie powietrza spalinami, 

 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 

 wzrost ilości odprowadzanych ścieków 
 opadowych z powierzchni szczelnych, 
 wzrost ilości wytwarzanych odpadów, 

 rozszerzenie strefy oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego oraz „komunalno-bytowego”

pośrednie 

 nie występują lub brak znaczących oddziaływań  generowanie ruchu pojazdów na terenach 
sąsiadujących z terenami nowo 
zainwestowanymi, 

 poprawienie jakości wód oraz gleb po 
wprowadzeniu systemu kanalizacji miejskiej 
na obszarach południowych 

wtórne  nie występują lub brak znaczących oddziaływań  nie występują lub brak znaczących 
oddziaływań

skumulowane  nie występują lub brak znaczących oddziaływań  nie występują lub brak znaczących 
oddziaływań

krótkoterminowe 
 hałas budowlany, 
 zanieczyszczenie powietrza, 

 odpady budowlane 

 nie występują lub brak znaczących 
oddziaływań w stosunku do stanu aktualnego 

 zagospodarowania 

długoterminowe 
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 

 zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych 

 lokalne zmiany jakości krajobrazu, 

 zmiany fizykochemiczne gleb 

stałe  zmiany ukształtowania powierzchni terenu  niewielka zmiana klimatu lokalnego 

chwilowe 
 powstawanie odpadów „budowlanych” oraz 

gruntu z wykopów 
 zwiększenie natężenia ruchu 

komunikacyjnego 

 

W odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska, oddziaływania planu miejscowego 
przedstawiać się będą następująco: 

• człowiek: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania, ze względu na przeważnie 
nieznaczną odległość terenu budowy od istniejącej zabudowy, wystąpią lokalnie 
oddziaływania dla mieszkańców i okresowe pogorszenie warunków życia (hałas, wzrost 
zanieczyszczenie powietrza itp.), 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą pośrednie, trwałe, tj. bez istotnych zmian w stosunku do stanu 
istniejącego; 

• świat zwierząt: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 
stosunkowo mało znaczące, w większości odwracalne, 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą pośrednie, stałe, o średnim stopniu oddziaływania i określonym tylko 
do niektórych gatunków zwierząt; 

• rośliny: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 
w większości nieodwracalne, 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą pośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu oddziaływania; 

• powierzchnia ziemi i warunki gruntowo-wodne: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania będą znaczące, bezpośrednie, 
krótkotrwałe i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym, 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania; 
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• wody: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, 
odwracalne i o bardzo małym stopniu oddziaływania, 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą pośrednie, stałe; 

• powietrze: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 
odwracalne, znaczące, lecz ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i 
bezpośrednio w jej otoczeniu, 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu oddziaływania; 

• hałas i wibracje: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 
odwracalne, 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą bezpośrednie, zmienne w zależności od natężenia ruchu 
komunikacyjnego; 

• promieniowanie elektromagnetyczne: 

 na etapie realizacji planu miejscowego i eksploatacji brak ponadnormatywnych 
oddziaływań na środowisko i zdrowie człowieka; 

• zabytki i dobra kultury: 

 na etapie realizacji planu miejscowego i eksploatacji brak istotnych oddziaływań; 

• krajobraz: 

 na etapie realizacji planu miejscowego oddziaływania będą bezpośrednie, nieodwracalne, 
krótkookresowe, 

 na etapie po zrealizowaniu głównych założeń planu miejscowego (stan docelowy) 
oddziaływania będą pośrednie, nieodwracalne, długookresowe lub stałe. 

6.14 ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH AWARII 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się takie zdarzenie, 
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Według informacji podawanych przez Państwowa Inspekcję Ochrony Środowiska najwięcej 
poważnych awarii zdarza się w transporcie (ponad połowa wszystkich tego typu zdarzeń), gdzie 
zagrożeniem mogą być wypadki i kolizje drogowe, w których biorą udział samochody przewożące 
materiały toksyczne, wybuchowe, łatwo palne i inne niebezpieczne. Około 30 % poważnych awarii 
odnotowuje się też w zakładach przemysłowych czy obiektach, gdzie zagrożenie mogą stanowić np. 
instalacje zawierające zbiorniki do przechowywania substancji niebezpiecznych. 

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w granicach administracyjnych miast 
oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi nie należy lokalizować zakładów stwarzających zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (z wyjątkiem 
obszarów określanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny 
produkcyjne, magazynowe lub składowe, jeśli w dyspozycjach planów brak ograniczeń dotyczących 
tych zakładów). Zakłady te winny być sytuowane w bezpiecznej odległości od terenów 
mieszkaniowych i użyteczności publicznej, a także od obszarów chronionych przyrodniczo oraz stref 
ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych wód podziemnych. W przypadku zakładów istniejących 
ich rozbudowa jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, w tym wystąpienia poważnych awarii. 
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Lista rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 
o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, określona jest 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  (Dz.U. 2016 
poz. 138). 

Biorąc pod uwagę istniejące i planowane zagospodarowanie obszaru objętego planem można 
stwierdzić, iż istnieje potencjalne zagrożenie powstania poważnych awarii, choć z uwagi na 
ogólnokrajową niewielką liczbę zdarzeń stwarzających zagrożenie (średnio ok. 200 rocznie), 
prawdopodobieństwo powstania ich właśnie w obszarze planu miejscowego jest nikłe. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska związane są z możliwością wystąpienia awarii bądź 
wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska to: 

1. Bezpośrednie skażenie środowiska, związane z wylaniem substancji do gleby, wód 
powierzchniowych, infiltracji do wód podziemnych. Skażenie to ma zazwyczaj charakter lokalny. 
Skażenia wód powierzchniowych czy podziemnych może stwarzać zagrożenie dla większych 
obszarów środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, 

2. Pośrednie skażenie środowiska, wywołane wybuchem lub pożarem substancji niebezpiecznej 
związane z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu przewożącego substancje 
niebezpieczne powodujące wybuch lub pożar. 

Ewentualne niebezpieczeństwo bezpośredniego skażenia środowiska (skażenie gleby, wód 
powierzchniowych lub podziemnych) substancjami niebezpiecznymi będzie miało zasięg lokalny lub 
obszarowy (skażenie wód podziemnych) oraz pośredni – wybuchy, pożary substancji 
niebezpiecznych. 

6.15 ZAGROŻENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

W obszarze planu miejscowego nie występują obiekty i obszary chronione na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków. 

7 ANALIZA ZGODNOŚCI USTALEŃ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO Z WNIOSKAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO 

Wnioski zawarte w ww. opracowaniu przedstawiają się następująco: 

Wniosek nr 1:  zminimalizowanie przeznaczania  terenów należących do systemu powiązań 
ekologicznych (cieki z otulinami biologicznymi, zadrzewienia oraz zakrzewienia 
o charakterze naturalnym) pod zainwestowanie. 

Wniosek nr 2:  zminimalizowanie przeznaczania terenów niekorzystnych dla zabudowy (tereny 
stałych i okresowych cieków powierzchniowych z otulinami biologicznymi, tereny 
o spadkach powyżej 10%) pod zainwestowanie i dołączenie ich do tworzonego 
systemu terenów przyrodniczo czynnych. 

Wniosek nr 3: zminimalizowanie przeznaczania terenów otwarć widokowych i ekspozycji 
krajobrazowych z terenów przeznaczonych pod zainwestowanie oraz utrzymanie 
ich jako tereny otwarte. 

Ad wniosek nr 1 

Zidentyfikowane tereny o największym znaczeniu ekologicznym, które mają bezpośredni wpływ na 
zachowanie powiązań migracyjnych, to przede wszystkim obszar koryta i międzywala Białego 
Dunajca. 

Plan miejscowy ustala dla obszaru doliny rzecznej przeznaczenie pod tereny zieleni urządzonej 
ZP, a dla koryta rzeki tereny wód powierzchniowych, śródlądowych WS. W terenach tych ustalono 
zakaz zabudowy z dopuszczeniem realizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz 
przeciwpowodziowych i hydrotechnicznych.  

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
NOWY TARG 16-30 

 

29 

 

Ad wniosek nr 2 

Tereny o znacznym spadku skupiają się wokół skarpy terasy zalewowej Białego Dunajca. Tereny 
te są położone poza obszarem objętym planem miejscowym. 

Ad wniosek nr 3 

Punkty oraz ciągi widokowe znajdują się w terenach o znacznym przewyższeniu (nasyp drogi, 
most) co pozwala na zachowanie ich waloru. 

8 STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 

Po analizie ustaleń planu miejscowego nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczących 
negatywnych oddziaływań na środowisko, których źródło wypływałoby bezpośrednio z jego ustaleń. 

W związku z powyższym bezprzedmiotowym jest opisywanie stanu środowiska na obszarach 
objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

Charakterystykę środowiska dla całego obszaru planu miejscowego zawarto w pkt 4 niniejszej 
prognozy. 

9 PROPOZYCJE USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCE CELE OCHRONY 
ŚRODOWISKA, PRZYRODY I ZDROWIA LUDZI 

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska są niezwykle rozbudowane i dotyczą 
praktycznie wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Aktualnie proces dostosowywania 
do prawa polskiego poprzez wprowadzenie ustaw i rozporządzeń jest na ukończeniu. Proces ten 
będzie jednak kontynuowany, ponieważ prawo unijne zmienia się i jest dostosowywane do bieżących 
uwarunkowań i potrzeb. 

Zobowiązania w zakresie wdrażania Dyrektyw Unii Europejskiej wynikają z członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Polska wypełnia zobowiązania podjęte w czasie ubiegania się o członkostwo jak 
również realizuje zadania, nakładane obecnie na państwa Wspólnoty. 

Ze względu na rozbudowany charakter nowych regulacji administracja samorządowa powinna 
podejmować szerokie i różnorodne działania mające na celu ich praktyczną realizację. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na następujące dziedziny: 

• udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie; 

• nowe przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej; 

• gospodarkę odpadami. 

Prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska powstawało na przestrzeni ostatnich 30 
lat. Obecnie liczy około 300 aktów prawnych, obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje 
i zalecenia. 

Eksperci unijni zajmujący się ochroną środowiska ustalili 11 zasad, których przestrzegać powinny 
wszystkie państwa będące w Unii: 

1. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. 

2. Należy uwzględniać skutki oddziaływania na środowisko w możliwie najwcześniejszym stadium 
podejmowania decyzji. 

3. Trzeba unikać eksploatowania przyrody powodującego znaczne naruszenie równowagi 
ekologicznej. 

4. Należy podnieść poziom wiedzy naukowej, by umożliwić podejmowanie właściwych działań. 

5. Koszty zapobiegania i usuwania szkód ekologicznych powinien ponosić sprawca 
zanieczyszczenia. 

6. Działania w jednym państwie członkowskim nie powinny powodować pogorszenia stanu 
środowiska w innym. 

7. Polityka ekologiczna państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska musi uwzględniać 
interesy państw rozwijających się. 
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8. Państwa Unii Europejskiej powinny wspierać ochronę środowiska w skali międzynarodowej 
i globalnej. 

9. Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja w tym zakresie. 

10. Środki ochrony środowiska powinny być stosowane odpowiednio do rodzaju zanieczyszczenia, 
potrzebnego działania oraz obszaru geograficznego, który mają chronić. 

11. Krajowe programy dotyczące środowiska powinny być koordynowane na podstawie wspólnych 
długoterminowych programów, a krajowa polityka ekologiczna – harmonizowana w ramach 
Wspólnot Europejskich. 

Obecnie najważniejszym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej jest Strategia 
Lizbońska przyjęta w marcu 2000 r. Jej głównym celem jest stworzenie w Europie do roku 2010 
najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, zdolnej do utrzymania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, stworzenia większej liczby miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej. 

Strategia składa się z trzech filarów: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego (dodanego 
na szczycie w Goteborgu w czerwcu 2001). 

Dokument ten wyróżnia cztery obszary priorytetowe: 

• zmiany klimatyczne, a zwłaszcza spowolnienie zużycia paliw kopalnych w celu opóźnienia lub 
odwrócenia efektu cieplarnianego, 

• opanowanie presji na środowisko ze strony transportu, 

• poprawa zdrowia publicznego, 

• zachowanie zasobów naturalnych. 

Ochrona środowiska w Polsce wynika bezpośrednio z Konstytucji RP, uchwał i rezolucji 
sejmowych, ustaw i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ustaw. 

Przepisy prawa stanowione w celu ochrony środowiska, nawiązują do dokumentów określających 
zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju oraz jego ekologii. 

Fundamentalne znaczenie w tej kwestii mają: 

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
Warszawa, grudzień 2012, 

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia "Polityki 
Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010" 
(M.P. 2003 nr 33 poz. 433) 

• Uchwała Nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu 
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na 
lata 2015–2020” (M.P. 2015 poz. 1207) 
 

Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego 
rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Rozwój zrównoważony oznacza więc taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, 
która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy. 

Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określają 
zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności określają zasady ustalania: 

• warunków ochrony zasobów środowiska, 

• warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 

• kosztów korzystania ze środowiska, 

• udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 
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• udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 

• obowiązki organów administracji, 

• odpowiedzialność i sankcje. 

Ustawa o ochronie przyrody określa cele, zasady i formy ochrony przyrody ożywionej 
i nieożywionej oraz krajobrazu.  Ma za zadanie zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 
zasobów przyrody i jej składników, a w szczególności: 

• utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

• zachowanie różnorodności biologicznej, 

• zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, 

• zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, 
przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 

• ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, 

• utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także 
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody, 

• kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie 
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Na szczeblu samorządu gminnego istotnym dokumentem określającym cele i działania 
w dziedzinie ochrony środowiska jest Program Ochrony Środowiska Miasta Nowy Targ. 

W POŚ określono cele strategiczne oraz zadania wraz z harmonogramem realizacji i niezbędnymi 
środkami. 

Cele z zakresu ochrony środowiska i zdrowia ludzi: 

• ocena i kształtowanie ładu przestrzennego zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, przy 
uwzględnieniu zasad ochrony różnorodności biologicznej, ochrony krajobrazu, poprawy 
jakości i komfortu życia społeczeństwa,  

•  rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej, rozwiązanie problemu ścieków i odpadów garbarskich,  

• ochrona wód, zapewnienie mieszkańcom wody pitnej o najwyższych właściwościach 
(bezpieczeństwo ujęć wody),  

• uregulowanie gospodarki odpadami w mieście, wprowadzenie selektywnej zbiórki u źródła, 
dotrzymanie wskaźników recyklingu zawartych w krajowej polityce ekologicznej,  

• minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie 
nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, wzrost działu 
gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2014 roku do poziomu 90% 
ogólnej ilości wytworzonych odpadów,  

• ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych ze szczególnym 
uwzględnieniem korytarzy ekologicznych, terenów podmokłych (torfowisk i dolin potoków), 
oraz stoków Gorców,  

• promocja wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, promocja wizerunku gminy jako 
przyjaznej środowisku i działającej zgodnie z zasadami ekorozwoju, (w tym rozwijanie 
zastosowania energii wód geotermalnych),  

• promocja wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych jako atrakcji aktywizujących 
ruch turystyczny w regionie, rozwijanie tradycji targów i rękodzieła, promocja wyrobów 
regionalnych,  

• rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (sportowej), wykorzystanie walorów 
lokalizacyjnych miasta (położenie na szlakach komunikacyjnych, w otoczeniu terenów o 
najwyższym w kraju wartościach przyrodniczo – krajobrazowych i rekreacyjnych),  

• ograniczenie energochłonności i materiałochłonności produkcji i usług, ograniczenie zużycia 
energii i mediów przez mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze, promocja audytu 
energetycznego, promocja alternatywnych źródeł energii,  
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• systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,  

• wdrożenie i doskonalenie systemu informacji o środowisku, zgodnego z wymogami prawa 
ochrony środowiska i wzbogaconego o funkcje realizujące zadania z zakresu edukacji 
ekologicznej i promocji zasad ekorozwoju,  

• wspieranie działań organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony 
środowiska,  

• pozyskanie funduszy centralnych oraz UE dla zadań realizujących zasady rozwoju 
zrównoważonego, w szczególności z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.  

 

Projekt zmiany planu wnosi następujące ustalenia uwzględniające ochronę środowiska, przyrody, 
krajobrazu,  życia i zdrowia ludzi w kontekście ww. dokumentów: 

1. W zakresie odprowadzania ścieków: 

a) w zakresie odprowadzania ścieków: realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym ze 
sprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych do miejskiej oczyszczalni ścieków 
w Nowym Targu. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie 
ścieków w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

b) nakaz podczyszczenia odprowadzanych ścieków przemysłowych. 

2. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; 

b) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji 
(np. poprzez rozsączanie w gruncie lub gromadzenie w zbiornikach retencyjnych) oraz 
odprowadzanie do wód i gruntu na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

c) nakaz podczyszczenia wód z terenów utwardzonych (np. dróg, placów, parkingów) 
z zawiesin i substancji ropopochodnych. 

3. Dopuszczenie stosowania urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

4. Ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy (zapobiegające przekroczeniu skali 
zabudowy w krajobrazie). 

5. Nakaz zachowania standardu przyjętego wskaźnika stosunku terenów biologicznie czynnych do 
terenów zabudowy oraz intensywności zabudowy. 

6. Określenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek. 

10 OCENA ODPORNOŚCI NA DEGRADACJĘ I ZDOLNOŚCI DO REGENERACJI ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO - JEGO ZASOBÓW, WYNIKAJĄCA Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU 
MIEJSCOWEGO 

Środowisko przyrodnicze na omawianym obszarze zostało w znacznej mierze przekształcone, 
z uwagi na usługowe i komunikacyjne wykorzystanie terenu i postępującą zabudowę. Zaburzona 
równowaga biologiczna w znacznym stopniu ograniczyła zdolności regeneracyjne i odporność 
na dalszą degradację środowiska przyrodniczego. 

Cenne ostoje naturalnych i półnaturalnych fitocenoz, będące bazą genetyczną dla procesów 
renaturalizacji na siedliskach, które zapewniają wysoką zdolność środowiska do regeneracji 
w obszarze planu miejscowego praktycznie nie występują. 

Gleby łatwo podlegają degradacji, zarówno ze względu na erozję jak zanieczyszczenie. 
Regeneracja takich gleb wymaga kłopotliwych zabiegów rekultywacyjnych. 

Ogólnie stan środowiska przyrodniczego w obrębie opisywanego obszaru należy uznać za mierny. 
Związane jest to z przewagą kulturowego użytkowania i brakiem wartościowych siedlisk 
przyrodniczych o większej skali. 

Głównym zagrożeniem jest zanieczyszczenie wód. Główne cieki, prowadzą wody nieodpowiedniej 
jakości. Można też przypuszczać, że występuje pogorszenie jakości wód cieków, szczególnie 
mniejszych, przyjmujących ścieki z terenów zabudowanych. Lokalnie możliwe jest również 
pogorszenie stanu czystości wód gruntowych, szczególnie czwartorzędowych, płytko zalegających. 
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Obszar planu miejscowego jest bezleśny co w znaczącym stopniu ogranicza odporność 
środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji. 

11 OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 

Prognozowanie zmian zachodzących w środowisku, czyli określenie kierunków i możliwej 
intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe 
zagospodarowanie i użytkowanie terenu, jest sprawą skomplikowaną, gdyż na przemiany wywołane 
antropopresją nakładają się przemiany środowiska wywołane naturalnymi trendami rozwoju przyrody. 

Obecny stan środowiska, należy uznać za rezultat wieloletnich zmian spowodowanych 
działalnością ludzką, a zmiany te były intensywne, jak to zazwyczaj ma miejsce na terenach miejskich. 

Analizując dotychczasowe zmiany zachodzące w środowisku można jednak wstępnie 
prognozować, iż występujące w przyszłości przekształcenia środowiska wywołane obecnym 
sposobem użytkowania i zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym będą miały znaczną 
intensywność i niewielki, lokalny zasięg. 

Brak realizacji ustaleń planu miejscowego będzie w pewnym stopniu blokowało realizację 
inwestycji, które są zgodne z ogólnym kierunkiem przeznaczenia terenów określonym 
w obowiązującym planie miejscowym. 

12 OCENA USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA ZGODNOŚCI 
Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA 

Ze względu na miejski charakter obszaru opracowania planu miejscowego, ochronie podlega 
przyroda, krajobraz, wody podziemne, powierzchniowe oraz gleby. Ustalenia planu miejscowego mają 
na uwadze ochronę występujących na obszarze opracowania zwierząt i roślin, wód podziemnych, 
powierzchniowych oraz krajobrazu. 

Plan miejscowy nakazuje prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej, tak by uwzględniały 
potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi. 

Ustalenia planu miejscowego, przy zastosowaniu rozwiązań eliminujących lub minimalizujących 
negatywne oddziaływanie na środowisko, będą zgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony 
środowiska. 

13 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZ SKUTKÓW REALIZACJI 
USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Dla analizy skutków realizacji ustaleń opracowań dotyczących planowania przestrzennego, 
właściwe jest zastosowanie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zgodnie z tym artykułem – w celu oceny aktualności planów miejscowych, wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
(co najmniej raz w czasie kadencji), ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje 
wieloletnie programy ich sporządzenia w nawiązaniu do ustaleń studium. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE do monitorowania środowiskowych skutków 
realizacji planów, można wykorzystać, stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu w celu 
uniknięcia powielania monitoringu. 

W przypadku opracowań planistycznych istnieje określona ustawowo procedura pozwalająca 
przeanalizować i ocenić skutki ich realizacji. Nie ma więc potrzeby określania dla planów specjalnego 
systemu monitoringu wpływu na środowisko. 

14 INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Możliwość zaistnienia transgranicznego oddziaływania na środowisko nie dotyczy projektu 
analizowanego dokumentu. 

Obszar objęty planem miejscowym położony jest w odległości ok. 20 km od najbliższej granicy 
Państwa, a projektowane przeznaczenia nie będą miały ponadlokalnego zasięgu oddziaływania. 
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15 PODSUMOWANIE – STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30. 

Głównym celem planu miejscowego jest wprowadzenie zmian do obowiązujących planów w 
zakresie ustaleń dotyczących terenów o przeznaczeniu usługowym UH – targowisko miejskie i ich 
przekształcenia na tereny usług publicznych oraz podstawowego układu komunikacyjnego, a w 
szczególności połączenia z drogą krajową. 

Po zachodniej stronie granica planu miejscowego przebiega korytem Białego Dunajca, sąsiadująco 
ze strefą centrum miasta. Od wschodu granica planu biegnie wzdłuż dolnej terasy zalewowej rzeki. Po 
północnej stronie granica planu miejscowego biegnie wzdłuż drogi krajowej Nr 49 oraz częściowo 
obejmuje tereny na północ od drogi. 

Obecnie obszar planu miejscowego charakteryzuje się nikłym zróżnicowaniem zagospodarowania 
oraz użytkowania terenu. Zabudowa nie występuje, a główna funkcja to tereny niezabudowane 
wykorzystywane jako łąki, pastwiska i nieużytki. 

Celem niniejszego opracowania jest: 

 analiza środowiska, 

 określenie zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 

 prognoza zmian w środowisku mogących zajść podczas realizacji ustaleń planu miejscowego, 

 sformułowanie alternatywnych rozwiązań ograniczających zagrożenie dla środowiska. 

Obecne zagospodarowanie obszaru planu stwarza niewielkie zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Z przedmiotowego terenu emituje się do środowiska odpady, ścieki i hałas w niewielkich 
ilościach. Najintensywniejszy, a tym samym najbardziej uciążliwy hałas pochodzi drogi krajowej nr 49 
i parkingów. 

Najważniejsze ustalenia planu miejscowego to: 

1. Zmiana przeznaczenia terenów z zabudowy usługowej – targowisko miejskie UH na tereny 
zabudowy usługowej U (usługi publiczne) i ich powiększenie w kierunku zachodnim. 

2. Likwidacja części drogi publicznej lokalnej KDd1 (skrócenie długości) i zmiana jej przebiegu 
pomiędzy terenami KS i U. 

3. Zmiana lokalizacji skrzyżowania planowanej drogi gminnej 1KD-D i 2KD-D z drogą krajową nr 49. 

4. Powiększenie terenów zieleni urządzonej ZP przy południowej granicy planu. 

Na podstawie analizy ustaleń zawartych w projekcie zmiany planu miejscowego 
nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, 
których źródło wypływałoby bezpośrednio z jego ustaleń. 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ; 

 Program ochrony środowiska Miasta Nowy Targ; 

 Raport o stanie środowiska województwa małopolskiego w latach 2013-2015, WIOŚ, Kraków 2016; 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 16-30, LOCUS Sp. z o.o., Nowy Targ, grudzień 2016; 

 Mapa sozologiczna w skali 1:50 000 z komentarzem Głównego Geodety Kraju; 

 Mapa geologiczno - gospodarcza Polski w skali 1:50 000; 

 Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000; 

 Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.; 

 Geomorfologia Polski. Tom 1. Polska Południowa Góry i Wyżyny, praca zbiorowa pod redakcją M. 
Klimaszewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972; 

 Klimat Polski, A. Woś, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999; 

 Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, R. Racinowski, PWN, Warszawa 1987; 

 Fizjografia urbanistyczna, A. Szponar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; 

 www.geoportal.gov.pl 
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