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UCHWAŁA NR .../.../2020 

RADY MIASTA NOWY TARG 

z dnia ………… 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nowy Targ 25.I (Zielona). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713), art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XVIII/192/2020 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25.I (Zielona), Rada Miasta Nowy Targ, po 

stwierdzeniu, że projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25.I (Zielona), 

zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu.  

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, 

stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad 

ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało 

ustalone planem jako jedyne lub przeważające na wyznaczonym terenie; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 

symbolem. 

§ 4. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów, w planie 

nie określa się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) zasad 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; 

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 

odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 



PROJEKT lipiec 2020 

 

2 

obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 

krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu 

§ 5. 1. W celu spełnienia wymagań ochrony środowiska ustala się: 

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) zakaz, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy: 

a) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą,  

b) przedsięwzięć z grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla 

których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie której 

sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko, wykazała brak niekorzystnego wpływu 

na środowisko, lub przedsięwzięcie to zostało zwolnione z obowiązku sporządzenia raportu.  

2. W zakresie postępowania z odpadami ustala się: 

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie 

środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku obowiązującymi w gminie; 

2) zakaz magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności 

prowadzonej na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie, z 

zastrzeżeniem, że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy, niż wynika to z 

obowiązujących przepisów odrębnych, z zakresu gospodarki odpadami; 

3) zakaz lokalizacji składowisk odpadów oraz miejsc zbierania odpadów. 

3. Ustala się obowiązek lokalizacji wszystkich obiektów w sposób maksymalny wykorzystujący naturalne 

ukształtowanie terenu oraz ograniczający prowadzenie robót ziemnych, a także zabezpieczenia 

istniejących skarp oraz skarp powstałych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem materiałów 

naturalnych typu kamień i drewno oraz roślinności. 

 

Rozdział 3 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,  

na podstawie odrębnych przepisów 

§ 6. Cały obszar planu znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 439 „Zbiornik 

warstw Magura (Gorce)”. Zasady ochrony zasobów wodnych, w zakresie odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych i roztopowych, określono w rozdziale 7. 

 

Rozdział 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 7. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału 

nieruchomości.  

2. Ustala się następujące parametry nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i 

podziału nieruchomości:  

1) minimalne powierzchnie działek – 600 m
2
; 

2) minimalne szerokości frontów działek – 8 m; 

3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego w przedziale pomiędzy 60° a 120°, 

dopuszcza się inną wielkość w przypadkach wynikających z ukształtowania terenu; 

4) dopuszcza się podziały działek o parametrach innych niż ustalone w pkt 1 – 2, pod infrastrukturę 

techniczną, na powiększenie powierzchni działek sąsiadujących oraz dla regulacji granic.  
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Rozdział 5 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 8. Na obszarze planu, w zakresie realizacji budowli oraz zagospodarowania terenów w zasięgu 

powierzchni ograniczających wysokość budowli oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska Nowy 

Targ obowiązują parametry i wskaźniki określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz 

ograniczenia, określone w przepisach odrębnych dotyczących lotnictwa cywilnego. 

 

Rozdział 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 9. Powiązania z układem zewnętrznym oraz obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem 

realizowane będą poprzez:  

1) drogę publiczną klasy dojazdowej KDD.1 - ulicę Zieloną; 

2) drogi wewnętrzne KDW – ul. Z. Lubertowicza, ul. Gorczańską; 

3) dojazdy i dojścia, nie wydzielone na rysunku planu. 

 

Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej  

§ 10. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz 

realizację nowych, w sposób zapewniający ciągłość systemów zaopatrzenia w media oraz pod warunkiem, 

że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu. 

Rozdział 8 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 11. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZU, dla którego 

ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej 

2. Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków; 

2) w liniach rozgraniczających terenów dopuszcza się lokalizację: 

a) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, z zakazem asfaltowania ich nawierzchni, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) na terenie skarp zieleń należy realizować jako kępowe zadrzewienia lub zakrzewienia; 

4) do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków zimozielonych. 

Rozdział 9 

Stawki procentowe 

§ 12. Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, na podstawie 

której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu, w wysokości 10%. 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 


