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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr ………. Rady Miasta Nowy Targ z dnia ………. 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nowy Targ 25.I (Zielona). 

 

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi realizację 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).  

Opracowanie w/w planu miejscowego dotyczy działki nr ewid. 19208/28, która objęta była 

miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) 

i znajdowała się w terenie o symbolu ZU.2 - tereny zieleni urządzonej. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 08.02.2019 r. stwierdził nieważność ww. planu 

miejscowego w zakresie ustaleń dla ww. działki z uwagi na to, że zdaniem Sądu, ustalenia planu 

miejscowego dla ww. działki naruszały ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. 

W dniu 29.07.2019 r. Rada Miasta Nowy Targ Uchwałą Nr XI/99/2019 uchwaliła zmianę Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. obowiązującym 

Studium teren działki nr ewid. 19208/28 objęty jest obszarem o kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności wraz z obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi oraz terenami zieleni urządzonej. Biorąc pod uwagę ustalenia 

Studium, które wprost dopuszczają w terenach 1MN lokalizację terenów zieleni urządzonej, głosy 

mieszkańców okolicznych terenów oraz mając na uwadze jego niezbędność w zakresie zaspokajania 

potrzeb mieszkańców osiedla mieszkaniowego, w opracowywanym planie miejscowym przewiduje 

się utrzymanie istniejącego zagospodarowania działki i ustalenie przeznaczenia terenu jako ZU. Plan 

określa zasady i warunki zagospodarowania, których realizacja przyczyni się do zachowania ładu 

przestrzennego. 

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest w obrębie istniejącego osiedla mieszkaniowego 

Willowa, które projektowane było wraz z zespołem terenów zielonych stanowiących jego integralną 

część. Istniejące tereny zieleni od początku powstania osiedla stanowiły własność gminy 

i przewidziane były jako pasy zieleni wolny od zabudowy. Pozostawienie ich w dotychczasowym 

użytkowaniu jest jak najbardziej racjonalne i zasadne w kontekście wymagań ładu przestrzennego.  

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany został zgodnie 

z następującymi przepisami:  

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293 – tekst jedn. z późn. zm.),  

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 – tekst 

jedn.),  

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 283 – tekst jedn. z późn. zm.),  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 

1587). 



 2 

Ustalenia przedmiotowej uchwały w odniesieniu do sposobu realizacji wymogów wynikających 

z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

1. Wymogi art. 1 ust. 2 w niniejszej uchwale uwzględniono w następujący sposób: 

a. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory 

architektoniczne i krajobrazowe – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów oraz zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w sposób harmonizujący ze stanem faktycznym 

obszaru planu oraz obszarów sąsiednich, zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi 

i funkcjonalnymi;  

b. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 

i leśnych poprzez: 

- ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obejmujących: 

określenie zasad lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

- ochronę terenów istniejącej zieleni przed zainwestowaniem, 

c. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

w obszarze objętym projektem planu nie występują tereny i obiekty zabytkowe wymagające 

ochrony oraz nie występują dobra kultury współczesnej; 

d. wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób 

niepełnosprawnych - ustalenia planu nie wprowadzają żadnych ograniczeń 

uniemożliwiających realizację rozwiązań architektonicznych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

e. walory ekonomiczne przestrzeni – ustalenie sposobu zagospodarowania terenu z zachowaniem 

ustaleń studium, jest zgodne z koncepcją osiedla mieszkaniowego Willowa, które 

projektowane było wraz z zespołem terenów zielonych stanowiących jego integralną część, 

uchwalenie planu wpłynie pozytywnie na wartość nieruchomości położonych w obszarze 

planu; 

f. prawo własności – ustalone w planie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania zostały ustalone z poszanowaniem i uwzględnieniem 

istniejących podziałów geodezyjnych i własności, istniejące tereny zieleni od początku 

powstania osiedla stanowiły własność gminy i przewidziane były jako pasy zieleni wolne od 

zabudowy, obecni właściciele nieruchomości występując o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości mieli pełną wiedzę o tym, że teren ten jest częścią systemu obszarów zielonych 

istniejącego osiedla mieszkaniowego; 

g. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – ustalenia planu nie wpłyną negatywnie na 

zagadnienia związane z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa;  

h. potrzeby interesu publicznego poprzez zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów drogami 

publicznymi; 

i. zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – w trakcie realizacji 

procedury planistycznej dotyczącej niniejszego planu miejscowego zapewniony był udział 

społeczeństwa w pracach nad projektem, m.in. poprzez możliwość składania wniosków na 

początkowym etapie opracowania planu oraz uwag do projektu planu wyłożonego do 

publicznego wglądu: 

W dniu 19 marca 2020 r. zawiadomiono m. in. przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz ogłoszono w miejscowej prasie 

o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu.  

Na etapie składania wniosków do niniejszego projektu planu, w odpowiedzi na czynności 

sporządzającego projekt planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wpłynął 1 wniosek o przeznaczenie terenu 
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pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, który nie został uwzględniony w projekcie planu. 

Ponadto wpłynęło 10 wniosków od zawiadomionych instytucji. 

Po opracowaniu projektu planu miejscowego i jego zaopiniowaniu oraz uzgodnieniu 

z instytucjami wymienionymi w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

zapewniono ponownie możliwość udziału społeczeństwa w procedurze planu miejscowego. 

Poprzez m. in. ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej gminy, poinformowano 

o wyłożeniu projektu miejscowego planu do publicznego wglądu, w dniach od 6 sierpnia do 

27 sierpnia 2020 roku. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko udostępniony został również w biuletynie informacji publicznej. W trakcie 

wyłożenia, w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyła się 

dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego. 

W ustalonym i ogłoszonym publicznie terminie na składanie uwag, tj. do dnia 10 września 

2020 r., do projektu planu miejscowego wpłynęło… uwag / nie zostały złożone żadne uwagi.; 

j. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych poprzez ustalenie zasad w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Obszar objęty planem obejmuje teren wyposażony w urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 

k. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – Procedura formalno-prawna 

sporządzenia ww. projektu planu została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast na podstawie 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Prowadzone procedury 

zachowywały wymagane przepisami prawa terminy i okresy, a także formy informowania 

społeczeństwa oraz organów uzgadniających i opiniujących. Prowadzona procedura 

charakteryzowała się również dokładnością w sporządzaniu dokumentacji planistycznej;  

l. potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – 

Ustalenia planu dopuszczają 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. 

 

2. Wymogi art. 1 ust. 3 ważenie interesu publicznego i interesów prywatnych w tym zgłaszanych 

w postaci wniosków i uwag uwzględniono poprzez: 

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została 

przygotowana z poszanowaniem prawa własności oraz uwarunkowań ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych zgłaszanych w postaci wniosków i uwag do projektu przedmiotowego 

planu. Na jej potrzeby opracowano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu, która określa 

i ocenia wpływ jego przyjęcia na dochody i wydatki gminy. Została również opracowana prognoza 

oddziaływania na środowisko, której zakres regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska. 

Zarówno projekt planu, jak i prognoza oddziaływana na środowisko, zostały poddane 

weryfikacji w trakcie opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenia do publicznego wglądu. 

 

3. Wymogi art. 1 ust. 4 w niniejszej uchwale uwzględniono w następujący sposób 

Niniejsza uchwała w sprawie planu miejscowego nie przeznacza pod zabudowę nowych terenów, 

utrzymuje się faktyczne zagospodarowanie terenu jako terenu zieleni urządzonej, stanowiącego 

integralną część zespołu terenów zielonych istniejącego osiedla mieszkaniowego Willowa. 
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Ustalenia przedmiotowej uchwały, a ich zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowy Targ i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjęta Uchwałą Nr 

LIII/516/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. nie wskazywała na potrzebę 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25.I (Zielona). 

Niemniej jednak ze względu na stwierdzenie nieważności przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Krakowie wyrokiem z dnia 08.02.2019 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) w zakresie terenu o symbolu ZU.2 - tereny zieleni 

urządzonej (działki nr ewid. 19208/28), konieczne było opracowanie w/w planu miejscowego.  

Ustalenia przedmiotowej uchwały i ich wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Zgodnie z prognozą skutków finansowych wykonaną do przedmiotowego projektu planu, jego 

realizacja nie wpłynie na dochody gminy z tytułu wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości. 

Ustalenia planu respektują obecne zagospodarowanie terenu. Uchwalenie planu nie będzie się wiązało 

z koniecznością realizacji inwestycji, które należą do zadań własnych gminy.  

 

Opracowany projekt planu jest odzwierciedleniem realizacji polityki przestrzennej Miasta 

dla przedmiotowego obszaru, w szczególności odzwierciedleniem docelowej struktury funkcjonalno-

przestrzennej, tym samym rozwiązania przyjęte w projekcie planu są zgodne z kierunkami 

zagospodarowania przestrzennego określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowy Targ. 

Opracowanie wyczerpuje zakres merytoryczny wynikający z obowiązujących przepisów, a także spełnia 

cel, jakiemu ma służyć – określa przeznaczenie terenów objętych jego granicami oraz wskazuje sposoby 

ich możliwego zagospodarowania. Przedstawiony projekt planu zapewnia możliwość kształtowania ładu 

przestrzennego i pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój tej części miasta, dla której został 

opracowany. 

Powyższe oznacza, że przedmiotowy projekt planu spełnia warunki pozwalające na przedstawienie 

go Radzie Miasta w celu uchwalenia, i że podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


