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I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA. 

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o art. 17 pkt  4 „Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945) oraz art. 46 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

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

z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.). 

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano zgodnie z art. 51 „Ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 r. ze 

szczególnym uwzględnieniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych 

w prognozie oddziaływania, uzgodnionych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

w Krakowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu. 

 Celem prognozy jest przedstawienie i ocenienie skutków wpływu realizacji ustaleń 

zawartych w zmianie planu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, elementy 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności na ludzi, powietrze, 

powierzchnię ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, 

świat zwierzęcy i roślinny – we wzajemnym powiązaniu, ekosystemy oraz krajobraz, a także 

dobra materialne i dobra kultury. Prognoza powinna jednocześnie przedstawiać możliwości 

rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko 

wynikające z realizacji ustaleń  projektowanej zmiany planu. 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 26" zgodnie z Uchwałą 

Nr XLXVI/433/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do zmiany planu. 

 

II. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z 
INNYMI DOKUMENTAMI.  
  

  Celem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 

26" jest stworzenie warunków dla umożliwienia realizacji Parku Rekreacyjnego na terenach 

tzw3. „Centralnej Ciepłowni” (teren oznaczony w obowiązującym planie symbolem 1C 

o powierzchni 4,62 ha), wynikających ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. W zmianie planu nie ulegają zmianie ustalenia 

obowiązującego planu dla terenów oznaczonych symbolami: 1LZ, 11U, 12U, 13U 5W, 6W, 

2KDGP, 7KDD, 15KDW za wyjątkiem: 

• wprowadzenia do ustaleń szczegółowych dla terenów: 11U, 12U i 13U ograniczeń 

w stosowaniu systemów cieplnych zawartych w stosownej uchwale Sejmiku 

Województwa Małopolskiego, 

• wprowadzenia do ustaleń ogólnych stanowiska archeologicznego nr 8 zlokalizowanego 

w terenie 1LZ. 

W zmianie planu nie ulegają również zmianie ustalenia ogólne planu zawarte w § 5. Zasady 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady tymczasowego zagospodarowania, 

terenu, urządzania i użytkowania terenów,  w § 7. Zasady ochrony środowiska i przyrody,  

w § 8. Zasady ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
poza zmianami wynikającymi z wprowadzenie stanowiska archeologicznego nr 8 

zlokalizowanego w terenie 1LZ, w § 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
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systemów komunikacji,  w § 10. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów infrastruktury 

technicznej, poza zmianami wynikającymi z usunięcia symbolu 1C (teren „Centralnej 

Ciepłowni” oznaczony w obowiązującym planie symbolem 1C). 

W procedowanej obecnie zmianie obowiązującego Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przyjętego Uchwałą Nr 

XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ dnia 28 czerwca 2010 r. i zmienionego Uchwałą 

Nr XVI/137/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 r., Uchwałą 

Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 

XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ dnia 29 maja 2017 r., dla obszarów objętych 
w zmianie planu, zmianą przeznaczenia (teren tzw. „Centralnej Ciepłowni”) 
oznaczonych w zmianie studium symbolem UC/US1), ustalono następujące kierunki 

zagospodarowania przestrzennego: teren dla lokalizacji Parku Rekreacyjnego w obszarze 

"Centralnej Ciepłowni", na Równi Szaflarskiej. W ww. terenach dopuszcza się przebudowę 

i odbudowę istniejących obiektów oraz realizację nowych o wysokości nie przekraczającej  

17 metrów z dopuszczeniem zwiększenia lub zmniejszenia ww. wysokości w dostosowaniu 

do istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem ograniczenia wysokości obiektów 

budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej lotniska Nowy Targ oraz powierzchni 

zabudowy nie przekraczającej 60% terenu inwestycji. W terenie UC/US1 wskazanym dla 

lokalizacji Parku Rekreacyjnego dopuszcza się usługi publiczne oraz adaptację istniejącego 

komina ciepłowni dla celów sportowo- rekreacyjnych. 

 
Wyrys z projektu zmiany Studium z oznaczonymi kolorem żółtym granicami  

obszarów objętych zmianą planu 
 

Równocześnie dla ww. zmiany studium, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym w Nowym Targu wyrazili 

zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

z uwagi na fakt, iż ww. zmiana studium nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko i stanowi jedynie niewielką modyfikację w ustaleniach obowiązującego 

dokumentu. 

1. Strategia rozwoju Miasta Nowy Targ 2012-2020.  

 Stan docelowy zawarty w wizji rozwoju Miasta Nowy Targ przewiduje stworzenie 

warunków dla trwałego rozwoju funkcji gospodarczych, administracyjnych, naukowych 

i logistycznych Nowego Targu w zakresie całego subregionu Podhala. Rozwój ten odbędzie 

się poprzez osiągnięcie statusu rozpoznawalnego ośrodka handlowo-usługowego 
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i naukowego dla subregionu oraz ważnego węzła logistycznego. W strategii wyodrębniono 

trzy priorytetowe kierunki rozwoju: gospodarkę lokalną, turystykę, rekreację i sport oraz 

kapitał społeczny, a także sformułowano cele strategiczne, operacyjne oraz zadania służące 

ich realizacji. 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, przyjęty dnia 

26 marzec 2018 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego (Uchwałą Nr 

XLVII/732/18). 
 Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Nowy 

Targ znajduje się w całości w wydzielonym wieloprzestrzennym obszarze funkcjonalnym – 

Park Górski (P2) - terytorium "Park Górski" (P2), najcenniejszym w skali kraju kompleksie 

przyrodniczo-krajobrazowym. Plan województwa ustala, iż ww. terytorium obejmujące 1/4 

pow. województwa charakteryzuje się szczególnymi warunkami dla rozwoju turystyki. 

Ponadto plan zagospodarowania przestrzennego województwa określa tereny chronione 

z mocy ustawy o ochronie przyrody, które na obszarze miasta obejmują: otulinę GPN, 

Obszary Natura 2000,  Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu i rezerwat 

przyrody. Przewidywane jest podniesienie rangi zespołu miejskiego Nowy Targ-Zakopane, 

jako regionalnego ośrodka usługowego, co oznacza jego rozwój jako centrum usług 

medycznych, kulturalnych, administracyjnych i biznesowych. 

Wg planu województwa, miasto leży na przebiegu korytarza ekologicznego - Graniczny 

Korytarz Karpacki. 

 

III. METODA OPRACOWANIA. 

Niniejszą prognozę opracowano na podstawie wizji terenowej oraz analizy materiałów 

dotyczących informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Przy sporządzaniu prognozy 

zastosowano metody stacjonarno – analityczne oraz metody porównawcze prac. Do 

opracowania niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały: 

 

� „Opracowanie ekofizjograficzne miasta Nowy Targ” (Inżynieria Środowiska; mgr inż. 
Jacek Bonenberg, mgr inż. Ewa Laskosz – 2004 r.); 

� Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany mpzp "Nowy Targ 26" – 

mgr Jadwiga Macek, Nowy Sącz 2018 r.; 

� Prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp "Nowy Targ 25" - mgr inż. Małgorzata 

Gołaszewska, mgr inż. arch. Maria Modzelewska, mgr inż. arch.  Katarzyna Salabura - 

Nowy Sącz 2011 r.; 

� www.natura2000.mos.gov.pl 

� www.wrotamalopolski.pl 

� www.przyroda.polska.pl 

� Kleczkowski A.S., Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych  

w Polsce wymagających ochrony 1: 500 000; 

� Liro A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja IUCN 

POLAND. Warszawa 1995; 

� Mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 – GUGIK – 2000; 

� Ochrona przyrody nieożywionej na obszarze woj. nowosądeckiego – PIG Kraków 1995; 

� Korytarze ekologiczne w Małopolsce Kraków 2005. 

� Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka – praca zbiorowa – PWN 1976 r. 

� Szata roślinna Polski – praca zbiorowa – PWN. 1977 r.  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, dla projektu 

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 26 
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – BIURO URBANISTYCZNE MARIA MODZELEWSKA 

 

� Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2012 - WIOŚ Kraków. 

� Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2014, Kraków, 

2007 r. 

Analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji poszczególnych ustaleń zmiany 

planu na takie elementy środowiska jak: wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię 

ziemi, krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny, świat zwierzęcy, we wzajemnym powiązaniu 

tych elementów środowiska. 

 Analiza skutków realizacji ustaleń zmiany planu na środowisko nie ograniczała się 

wyłącznie do obszaru obejmującego same ustalenia, ale wykraczała poza ich zasięg.  

Teren objęty opracowaniem nie jest monitorowany, w związku z czym, brak jest badań 

o stanie środowiska i identyfikacji jego zagrożeń.  

 W prognozie analizowano trafność doboru rozwiązań niektórych (znanych na etapie 

opracowania prognozy) systemów infrastruktury technicznej w aspekcie poziomu 

zabezpieczenia środowiska. 

 W prognozie uwzględniono skutki dotychczasowego zagospodarowania terenu jak 

i te wynikające z ustaleń dotychczas obowiązującego planu. 

Zakres oceny dostosowano do specyfiki działalności projektowanej na terenie 

będącym przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich. 

 

IV. PROPOZYCJE METODY I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU SKUTKÓW 
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU. 

W celu określenia skutków realizacji ustaleń zmiany planu, proponuje się dokonanie 

przez osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta, wizji terenowej w rejonie objętym zmianą. 

Wskazane jest by wizja była prowadzona raz na cztery lata, zgodnie z zapisami ustawy 

o planowaniu przestrzennym, dotyczącymi sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym (co byłoby podstawą do sporządzenia analizy skutków realizacji planu na 

środowisko). Wizja powinna być przeprowadzona w celu określenia skutków wywołanych 

w środowisku w wyniku realizacji zmiany planu.   

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze środowiska są 

zobowiązane do prowadzenia automonitoringu w zakresie wytwarzanej emisji i poboru wody. 

Metodyka i częstotliwość monitoringu jest ściśle określona w Prawie Ochrony Środowiska, 

Prawie Wodnym i Ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustaw. 

Dane te służą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Ww. dane mogą być wykorzystane w celu określenia skutków wywołanych w 

środowisku w wyniku powstania określonej działalności.  

 

V. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO. 

Tereny objęte opracowaniem położone są w odległości ok. 15 km od granicy państwa 

ze Słowacją. Charakter i zasięg potencjalnych oddziaływań na środowisko będzie niewielki i 

ograniczony praktycznie do terenu opracowania. Dlatego też nie przewiduje się 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, projektowanej zmiany planu.   

 

VI. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM. 
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Obszar objęty zmianą planu położony jest w południowej części miasta Nowy Targ 

(województwo małopolskie), pomiędzy drogą krajową nr 47 a linią kolejową Nowy Targ – 

Zakopane. Jego granice od strony wschodniej  wyznacza pas drogowy drogi krajowej nr 47; 

od strony zachodniej kompleks leśny; od strony północnej droga dojazdowa do terenów 

„Centralnej Ciepłowni”; od strony południowej granica biegnie terenami rolnymi (granice 

działek 14213/1 oraz 14213/2).  

        

Budowa geologiczna, geomorfologiczna  i warunki glebowe 

 Kotlina Orawsko – Nowotarska jest obszarem ugiętym w trzeciorzędzie (neogen) 

pomiędzy łańcuchem Beskidów Zachodnich (na północy), a podniesionymi tektonicznie 

pogórzami: Skoruszyńskim, Gubałowskim i Bukowińskim (na południu). W wytworzonej w ten 

sposób niecce powstało jezioro, które z czasem zapełniło się osadami żwirów i iłów, których 

miąższość w części zachodniej sięga 300 m. W czwartorzędzie nagromadziły się tu osady 

fluwioglacjalne. Miąższość pokryw fluwioglacjalnych (miejscami zaglinionych) jest znaczna 

i miejscami może dochodzić do 80-100 m. Stanowią je głównie osady stożków napływowych, 

o silnie  zróżnicowanej frakcji, utworzone przeważnie ze żwirów i otoczaków granitowych 

(tatrzańskich). W osadach żwirowych (podrzędnie) znajduje się również materiał 

piaskowcowy z utworów fliszowych oraz fragmenty wapienne pochodzące z erozji utworów 

Pienińskiego Pasa Skałkowego i tatrzańskich osadów wapiennych. 

 W Kotlinie Orawsko - Nowotarskiej, a szczególnie na przecinającym ją w poprzek 

bałtycko-czarnomorskim dziale wodnym, ukształtował się unikatowy zespół torfowisk 

wysokich, zwanych tu "puściznami". Torfowiska te, całkowicie uzależnione od wód 

opadowych, zaczęły powstawać ok. 10 000 lat temu, kiedy nastąpiło ocieplenie klimatu po 

okresie zlodowaceń. Dziś przedstawiają one wyjątkowy w Polsce i równocześnie rzadki 

w Europie kompleks torfowisk wysokich oraz borów i lasów bagiennych, nadających 

specyficzny rys krajobrazowi Kotliny.  

 Płytkie podłoże geologiczne rejonu obszaru opracowania tworzą głównie żwiry 

czwartorzędowej akumulacji wodno – lodowcowej. Są to głównie żwiry granitowe oraz 

wapienne przemieszane z materiałem piaskowcowym, z cienkimi przewarstwieniami lub 

soczewkami ilastymi i gliniastymi. Charakteryzują się znaczną różnorodnością składu 

ziarnowego. Nadkład nad tą serią stanowi silnie zapiaszczona i zakamieniona gleba, 

z wkładkami materiału ilastego – nieprzepuszczalnego.  

 Rzędne wysokościowe charakteryzowanego terenu wahają się pomiędzy 615-620 m 

n.p.m. Obszar ten jest praktycznie płaski, z niewielkimi pofalowaniami odzwierciedlającymi 

charakterystyczny rozłóg pól. Niewielki fragment zachodniej granicy obszaru opracowania 

prowadzi u podnóża nasypu kolejowego. Geneza morfologiczna charakteryzowanego 

obszaru wskazuje na terasę ostatniego zlodowacenia. 

 Warunki glebowe obszaru opracowania są m.in. wypadkową budowy geologicznej, 

warunków morfologicznych, pokrycia terenu oraz warunków klimatycznych. Głównym 

czynnikiem glebotwórczym były jednakże procesy fluwialne. Miejscami mogą występować 
gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, podścielone gliniastymi aluwiami, na 

których wykształcają się mady (dość płytkie, gliniasto – kamieniste). W lokalnych 

obniżeniach (antropogenicznych) mogą występować punktowo gleby semihydrogeniczne, 

których właściwości zostały ukształtowane przez stagnowanie wody opadowej 

w przypowierzchniowej (nieprzepuszczalnej) warstwie profilu. W rejonie obszaru 

opracowania grubość warstwy glebowej jest niewielka i wynosi średnio 0,3 – 0,5 m. Wartość 
bonitacyjna gleb jest niska – klasa V i VI. 
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    Zgodnie z „Mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi – gmina Nowy 

Targ”, w skali 1:10 000 (System Osłony Przeciwosuwiskowej - PIG), na obszarze 

opracowania nie występują osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi. 
 

Warunki klimatyczne 

 Średnia roczna temperatura powietrza wynosi +6,6ºC. Najchłodniejszymi miesiącami 

są: styczeń ze średnią temperaturą -5,2°C oraz luty ze średnią temperaturą -5,5°C (jedna 

z cech odmiany kontynentalnej). Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 

temperaturą ok. +15,9°C. Okres wegetacyjny, ze średnią temperaturą dobową +5°C, trwa 

średnio 190 dni. Ostatnie wiosenne przymrozki występują na przełomie II i III dekady maja, 

pierwsze jesienne przymrozki pojawiają się w połowie września. Charakterystyczną cechą 

klimatu Kotliny Nowotarskiej jest duża częstość występowania inwersji termicznych (w tym 

silnych i długotrwałych) i związanych z nimi zastoisk chłodnego powietrza. Spływające 

adiabatycznie z gór chłodne i wilgotne powietrze, przy bezwietrznej pogodzie stagnuje 

w Kotlinie. Zjawiska inwersyjne najczęściej pojawiają się jesienią oraz zimą. Temperatura 

może wtedy spadać poniżej -30°C. Silny spadek temperatury na dnie Kotliny, po części jest 

również skutkiem silnego wypromieniowania z wklęsłego podłoża (inwersja radiacyjna). 

Częstość i długość występowania inwersji jest zależna od częstości występowania pogód 

antycyklonalnych oraz cisz wiatrowych. Inwersje termiczne trwają średnio kilka godzin, 

czasami kilka dni. Warstwa inwersyjna najczęściej formuje się w nocy i nad ranem, kiedy to 

może osiągać wysokość ponad 100 -150 m nad poziom dna Kotliny. Obszar opracowania, 

podobnie jak inne tereny położone na dnie Kotliny, znajduje się w zasięgu najczęstszych 
i najsilniejszych zjawisk inwersyjnych.  
 Duża amplituda roczna temperatur przekraczająca 60°C, jest skutkiem nie tylko 

występowania silnych zastoisk mrozowych w okresie zimowym, ale także pojawianiem się 

bardzo wysokich maksymalnych temperatur dobowych w okresie letnim. Takie warunki 

termiczne są charakterystyczne dla klimatów rozległych kotlin śródgórskich. 

Obszar opracowania, z uwagi głównie na swoje wypłaszczenie, posiada relatywnie 

korzystne warunki insolacyjne. 
 Z racji wyniesienia nad poziom morza charakteryzowany obszar powinien 

otrzymywać około 900 mm opadów rocznie. Jednakże śródgórskie położenie w cieniu 

opadowym (w stosunku do kierunku napływu wilgotnych mas powietrza) powoduje, że 

średnia roczna suma opadów wynosi ok. 850 mm (w latach suchych ok. 620 mm, a w latach 

wilgotnych ok. 1150 mm). Rozkład roczny opadów jest nierównomierny. Największe sumy 

opadów przypadają na miesiące letnie (lipiec – średnia suma opadów ok. 130 mm), kiedy to 

często mają charakter nawalny, a ich natężenie może przekraczać 40 mm na dobę, co 

sprzyja formowaniu się wezbrań powodziowych oraz intensyfikacji zjawisk 

morfodynamicznych i erozyjnych. Najniższe sumy opadów przypadają na miesiące zimowe 

(styczeń – średnia suma opadów ok. 40 mm), gdzie dodatkowo opady te są retencjonowane 

w postaci pokrywy śnieżnej. Średnia roczna ilość dni z opadem – ok. 155. 

 Dominującym kierunkiem wiatru w Karpatach jest kierunek zachodni. Stosunki 

anemometryczne modyfikowane są jednak orografią terenu, a w szczególności przebiegiem 

głównych pasm i dolin górskich. Stąd na obszarze opracowania najczęściej będą pojawiać 
się wiatry z kierunku południowego oraz zachodniego. Prawie połowa dni w roku – to dni 

z ciszą wiatrową, a 80% dni w roku jest z wiatrem słabszym niż 2-3m/s. Świadczy to 

o niekorzystnych warunkach anemologicznych, słabej przewietrzalności i utrudnionej 
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wentylacji terenu. Najsłabsze wiatry występują najczęściej w letniej porze roku, zaś 
najsilniejsze jesienią i zimą.  Wiatr halny najczęściej pojawia się w sezonie jesienno – 

zimowym. Wieje z kierunku południowego, osiąga znaczne prędkości (powyżej 25 m/s), 

powoduje szkody gospodarcze oraz obniża zdecydowanie warunki agrometeorologiczne 

(gwałtowne topnienie lub wywiewanie śniegu – skutkujące przemarzaniem gruntu i roślin) 

oraz bioklimatyczne (wynikające z gwałtownie obniżającego się ciśnienia atmosferycznego). 

  Mezoklimat Kotliny Nowotarskiej charakteryzuje się znacznymi wahaniami 

temperatury i wilgotności powietrza w cyklu dobowym i rocznym, silnymi spadkami 

temperatur w nocy oraz w godzinach rannych. Dużo częściej pojawiają się mgły radiacyjne. 

Występują silne i długotrwałe inwersje termiczne oraz niekorzystne warunki wentylacyjne. 

Takie warunki są mało korzystne dla większości funkcji gospodarczych, komunikacji 

i mieszkalnictwa. 

 

Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne 

 Obszar objęty opracowaniem położony jest w zlewni rzeki Biały Dunajec. Nie 

występują tu żadne powierzchniowe elementy hydrograficzne. W przypadku utrzymywania 

się długotrwałych opadów możliwa jest okresowa stagnacja wód w niewielkich obniżeniach 

terenu (o głębokościach od kilku – do ok. 25 cm).  

 Potok Biały Dunajec – powstaje w Tatrach na wysokości ok. 1075 m n.p.m. 

z połączenia Rybiego Potoku oraz Białej Wody. Wraz z potokiem Biała Woda ma długość 41 

km, a powierzchnię dorzecza ok. 230 km². Spadek w profilu podłużnym w górnym biegu 

przekracza 70 ‰, zaś w dolnym spada do 15 -11‰.  

 Potok ten charakteryzuje się wybitnie górskim reżimem hydrologicznym. Okresy 

wyżówkowe przypadają na okres wiosenno – letni (topnienie śniegu w górach oraz deszcze 

nawalne i długookresowe). Największy udział w zasilaniu mają wody deszczowe (ponad 

50%), co tłumaczy szybkie formowanie wezbrań, w mniejszym stopniu rzekę zasilają roztopy 

oraz wody gruntowe. Rejestrowane przepływy maksymalne zdarzają się przeważnie 

w okresie letnim, mogą osiągać przy ujściu 200-300 m³/s (przy średnim przepływie 5 m³/s).  

Największe przepływy odnotowano: 1934 r. -  433 m³/s; 1958 r. - 326 m³/s; 1973 r. - 280 

m³/s; 1941 r. - 256 m³/s; 1952 r. - 270 m³/s; 1980 r. - 250 m³/s. Przy takich przepływach 

dochodzi do przemodelowania koryta rzecznego. 

 Obszar objęty opracowaniem jest częścią jcwp PLRW20001421412999 Biały 
Dunajec od Porońca do ujścia, (typ – mała rzeka fliszowa; status – silnie zmieniona część 
wód; cel środowiskowy – dobry potencjał wód; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych – zagrożona). 

 Dla potoku Biały Dunajec zostały wyznaczone tereny szczególnego zagrożenia 
powodziowego ISOK (arkusz M-34-89-C-a-3). Obszar objęty opracowaniem położony jest 

poza granicami tych terenów. Nie można jednakże wykluczyć, iż w przypadku długotrwałego 

utrzymywania się wysokich stanów wód na Białym Dunajcu, poziom wód gruntowych na 

charakteryzowanym obszarze może się podnosić, z uwagi na istniejący związek hydrauliczny  

pomiędzy zwierciadłami tych wód. 

 Przedmiotowy obszar stanowi część JCWPd 155. Wody podziemne o znaczeniu 

użytkowym występują w horyzontach czwartorzędowych. Poziom wodonośny występuje 

w seriach żwirowych, na głębokościach od 1,0 - 2,0 m do ok. 3,0 - 4,0 m. Jego zwierciadło 

ma charakter swobodny. Wody tego poziomu głównie zasilane są infiltracyjnie (wodami 

opadowymi i roztopowymi). Wodonośność tego poziomu określa się na 10-25 m³/h. Ze 
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względu na brak izolującej pokrywy w stropie warstw wodonośnych, wody te są silnie 
zagrożone ze strony zanieczyszczeń przenikających z powierzchni ziemi. Czas migracji 

wynosi ok. 0,5 r/1 m strefy aeracji.   

 Głębsze poziomy wodonośne (czwartorzędowe) w rejonie obszaru opracowania 

występują na głębokościach 20-50 m p.p.t. Teren ten znajduje się w granicach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych - 440 Dolina Kopalna Nowy Targ, występującego w ośrodku 

porowym. Wodonośne są osady czwartorzędowe fluwioglacjalne i aluwialne o miąższości od 

kilku do kilkunastu metrów (lokalnie do 100 m). Zasoby dyspozycyjne określone zostały na 

86 tys. m³/d, a ich moduł wynosi 3,55 l/s/km². Wydajności poszczególnych studni wynoszą 

średnio 10-20 m³/h, choć spotykane są również wydajności rzędu 70 m³/h. Średnia 

głębokość zwierciadła wynosi 35 m. Dla w/w zbiornika brak jest izolującej pokrywy 
w stropie warstw wodonośnych, co ułatwia przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni 
ziemi. Na obszarze opracowania wody tego poziomu są eksploatowane poprzez 2 studnie 

głębinowe (S-11bis; S-1bis). 

  Zasoby hydrologiczne obszaru opracowania oraz jego otoczenia, w tym wody 

powierzchniowe i podziemne, powinny podlegać ochronie jakościowej i ilościowej, do czego 

obliguje również położenie obszaru w Karpackiej Strefie Źródliskowo – Alimentacyjnej. 

 

Świat biotyczny 

Szata roślinna 

Wg regionalizacji przyrodniczoleśnej obszar leży w VIII Karpackiej Krainie 

Przyrodniczo - Leśnej, dzielnicy Podhala (Trampler i in.), zaś zgodnie z podziałem 
geobotanicznym (Pawłowski 1977) - w Prowincji Górskiej, Podprowincji Karpackiej, Dziale 

Karpat Zachodnich, Okręgu Beskidów, Podokręgu Borów Nowotarskich.  
Na terenach biologicznie czynnych w terenach niezabudowanych, występują 

głównie łąki i pastwiska. Agrocenozy te charakteryzują się zróżnicowanym składem 

gatunkowym, co wynika z różnic w intensywności spasania i koszenia. Wśród typowych 

gatunków roślin zielnych w terenach pastwiskowych dominują różne gatunki traw, pojawiają 

się m.in.: wyczyniec łąkowy, życica trwała, koniczyny – biała, białoróżowa, łąkowa 

a miejscami lucerna siewna.  

Na obrzeżach pastwisk oraz w terenach na których spasanie/koszenie odbywa się 

nieregularnie lub zostało zaniechane ruń charakteryzuje się nadmiernym zachwaszczeniem 

roślinami dwuliściennymi. Występują tu zbiorowiska typowe dla ubogich gleb, z takimi 

gatunkami jak m.in. szczaw zwyczajny, kostrzewa  łąkowa, przywrotnik pasterski, wiechlina 

łąkowa, rumianek pospolity, życica trwała, kostrzewa łąkowa, wyczyniec łąkowy, babka 

lancetowata, wyczyniec łąkowy, rogownica pospolita, babka zwyczajna.  

W miejscach dłużej nieużytkowanych oraz w sąsiedztwie lasów pojawiają się m in.: 

dziurawiec zwyczajny, chaber łąkowy, podagrycznik pospolity, nawłoć pospolita, rzepik 

pospolity, wrotycz pospolita, nawłoć pospolita.  

W terenach dawniej użytkowanych jako grunty orne (głównie były to uprawy 

ziemniaczane) wykształciły się zbiorowiska okrajkowe charakterystyczne dla gleb 

bogatszych w azot z m.in. pokrzywą zwyczajną, przytulią czepną, kielisznikiem 

zaroślowatym, wierzbownicą. Punktowo pojawiają się równie fragmenty zbiorowisk z m.in.: 

bodziszkiem porozcinanym, lepnicą, wyką siewną, wilczomleczem drobnym, jaskrem 

polnym, nawrotem polnym, poziewnikiem szorstkim, tobołkiem polnym, gorczycą polną, 
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fiołkiem polnym, rdestem ptasim, owsem głuchym, chabrem bławatkiem, rumianem polnym, 

kurzyśladem polnym, niezapominajką polną, chrzanem. 

W terenach użytkowanych rolniczo, na granicach pól występują drobne, punktowe 

zakrzaczenia, z dominującą kruszyną zwyczajną, czeremchą zwyczajną, czarnym bzem, 

bzem koralowym, wierzbą oraz jeżyną.  

Od strony zachodniej, obszar opracowania sąsiaduje z kompleksem leśnym, 
rozciętym linią kolejową Chabówka – Zakopane. W jego składzie gatunkowym dominuje 

sosna i świerk, w wieku ok. 20-30 lat. Wiele drzew jest w złym stanie zdrowotnym – 

widoczne są uszkodzenia mechaniczne (głównie wiatrowe oraz od okiści) oraz sanitarne 

(szkodniki owadzie i grzyby). W bezpośrednim sąsiedztwie tego kompleksu, na granicy 

terenu objętego planem, występują samosiejki sosen i świerków. Licznie pojawia się też 
leszczyna zwyczajna, jarzębina, czeremcha zwyczajna, czarny bez, kruszyna, dzika róża, 

a w podszycie, oprócz dominującej jeżyny i maliny zwyczajnej, m.in.: dziurawiec zwyczajny, 

dziewanna drobnokwiatowa, chaber łąkowy, podagrycznik pospolity, nawłoć pospolita, 

wilczomlecz sosnka, wyka czteronasienna, jaskier górski, przytulia, rzepik pospolity, lepnica 

rozdęta, łoboda rozłożysta, wrotycz pospolita, poziomka zwyczajna, bodziszek, jastrzębek 

kosmaczek, brodawnik zwyczajny, macierzanka piaskowa, bylica pospolita, lnica pospolita, 

lucerna nerkowata, komonica zwyczajna, rumianek pospolity. 
Fragmenty zieleni urządzonej – wysokiej zachowały się w otoczeniu obiektów starej 

ciepłowni. Stanowią je m.in. pojedyncze szpalery sosen i lip (kilkanaście sztuk) przy 

wschodniej granicy dawnego terenu kotłowni oraz pojedyncze nasadzenia (głównie 

świerkowe) bezpośrednio w otoczeniu budynków. 

Ogrodzony teren dawnej ciepłowni, na skutek zaniechania użytkowania, został objęty 

sukcesją. Pojawiły się samosiejki drzew (głównie świerk, sosna, modrzew, wierzba, brzoza), 

nastąpiła silna ekspansja krzewów (czeremcha zwyczajna, kruszyna zwyczajna, leszczyna, 

bez czarny) oraz jeżyny zwyczajnej i licznych gatunków ruderalnych. Punktowo pojawiają się 

łany pokrzywy zwyczajnej. 

Na charakteryzowanym obszarze nie stwierdzono stanowisk roślin chronionych     

Fauna 

Fauna charakteryzowanego terenu jest typowa dla ubogich siedlisk łąkowych 

wykształconych na żwirowych osadach fluwioglacjalnych. Występować tu mogą m.in.: 

gryzonie (polniki, myszy, badylarki, ryjówka); liczne gatunki motyli, chrząszczy, ślimaków i 

innych bezkręgowców. Zalatują tu ptaki drapieżne, okresowo pojawiają się m.in. sarny, 

jelenie, dziki, zające, kuropatwy, bażanty. Spośród gadów i płazów mogą występować m.in. 

grzebiuszka ziemna, padalec zwyczajny, jaszczurki. 
 

Walory krajobrazowe 

W krajobrazie miasta Nowy Targ, ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu, 

wyróżnić można część gorczańską (zajmującą około 45% powierzchni miasta), związaną 

z masywem górskim Gorców oraz część kotlinną (zajmującą około 55% powierzchni miasta 

– centralna i południową część miasta) związaną z warunkami przyrodniczymi rozległej 

kotliny śródgórskiej, będącej pod wpływem otaczających masywów górskich. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w części kotlinnej miasta, która 

charakteryzuje się wysokimi walorami widokowymi. Panoramy otwierają się w kierunku 

południowym – na Tatry, w kierunku północnym i północno – wschodnim na zalesione pasma 

Gorców oraz w kierunku wschodnim na Pieniński Pas Skałkowy. Charakteryzowany teren 
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nie jest w sposób znaczący eksponowany krajobrazowo. Dominującym elementem 

krajobrazu kulturowego jest komin starej kotłowni. Pozostałe obiekty starej ciepłowni, z uwagi 

na osłonięcie roślinnością drzewiasto – krzewiastą (ruderalną) są praktycznie niewidoczne. 

 Seminaturalne wnętrza krajobrazu rolniczego (łąki, pastwiska), sąsiadują z terenami 

intensywnie zagospodarowanymi (stacje paliw, obiekty usługowe związane z motoryzacją, 

budownictwem i handlem). Liczne sieci napowietrzne  oraz tablice reklamowe usytuowane 

wzdłuż „Zakopianki” dodatkowo uszczuplają walory krajobrazowe tej części Kotliny 

Nowotarskiej. 

 Południowa część obszaru opracowania znajduje się w granicach Południowo-
małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, stąd walory krajobrazowe podlegają tu 

szczególnej ochronie. 

  

VII. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA TERENIE OPRACOWANIA 
I CELE ICH OCHRONY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZMIANY PLANU. 
 

 Południowa część obszaru objętego zmianą planu znajduje się w granicach 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ww. obszarze  
ustalenia planu nie ulegają zmianie. Zgodnie z planem obowiązującym ww. teren 
o symbolu 1LZ przeznacza sie do zalesienia z zakazem realizacji obiektów budowlanych 

za wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej oraz sieci, urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej, w tym ekowiaduktów. 

Tereny objęte zmianą planu zlokalizowane są poza obszarami Natura 2000 pomiędzy 
trzema obszarami NATURA 2000: 

• specjalny obszar ochrony siedlisk PL 120016 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie”; 

• obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 120007 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie”; 

• specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 120086 „Górny Dunajec”. 
 

Według opracowania „Korytarze ekologiczne w Małopolsce” (Kraków 2005 r.), 

charakteryzowany obszar położony jest częściowo w obrębie korytarza ekologicznego, 

będącego jedną z odnóg Korytarza Południowego – Kpd, który łączy struktury gorczańskie 

i pienińskie ze strukturami przyrodniczymi Kotliny Orawsko – Nowotarskiej i Orawy.  

Charakteryzowany obszar znajduje się w strefie Korytarza Karpackiego Granicznego (wg 
PZPWM),  którego szerokość w tej części regionu wynosi ok. 1,5 km                          
Na obszarze opracowania ochronie prawnej podlegają ponadto: 

� gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska, z dnia 9 października 2014 r. - Dz. U. z dnia 16.10.2014, poz.1409); 

� gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska, z dnia 9 października 2014 r. - Dz. U. z dnia 16.10.2014, poz.1408); 

� gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska, z dnia 6 października 2014 r.. - Dz. U. z dnia 7.10.2014, poz.1348). 

W zmianie planu nie ulegają modyfikacjom ustalenia planu obowiązującego  
w zakresie ochrony środowiska zawarte w § 7. Zasady ochrony środowiska i przyrody, w 

§ 8. Zasady ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
poza zmianami wynikającymi z wprowadzenie stanowiska archeologicznego nr 8 

zlokalizowanego w terenie 1LZ, w § 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji,  w § 10. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów infrastruktury 

technicznej, poza zmianami wynikającymi z usunięcia symbolu 1C (teren „Centralnej 
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Ciepłowni” oznaczony w obowiązującym planie symbolem 1C). Nie ulegają również 
poszerzeniu tereny przeznaczone do zabudowy. Następuje  jedynie zmiana funkcji terenu 

oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1C – „Centralna Ciepłownia”, na teren 

przeznaczony dla rekreacji i sportu oznaczony w zmianie planu symbolem 1US.  Zmiana 
powyższa nie wpłynie na ograniczenie warunków funkcjonowania korytarzy 
ekologicznych. 

 

  VIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM. 

 

 Prezentowane poniżej  dane dla powiatu nowotarskiego i miasta Nowy Targ 

pochodzą z „Raportów o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2012 oraz 

latach 2013-2016” - WIOŚ Kraków. 

DLA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO: 
1. emisja pyłów ze źródeł punktowych: poniżej 50 Mg/rok; 

2. emisja gazów ze źródeł punktowych: poniżej 50 tys. Mg/rok; 

3. emisja tlenku węgla ze źródeł punktowych:50-100  Mg/rok; 

4. emisja CO2 ze źródeł punktowych: 10-100  tys. Mg/rok; 

5. emisja Nox:: poniżej 100 Mg/rok; 

6. emisja SO2 ze źródeł punktowych: poniżej 100 Mg/rok; 

7. średnie roczne stężenie NO2: 20,01-25,00  µg/m3;  

8. maksymalne stężenia dobowe PM10: powyżej 50,50  µg/m3; 

9. średnie roczne stężenie PM10: powyżej 40,49 µg/m3; 

10. średnie roczne stężenie PM2,5: powyżej 35,00 µg/m3; 

11. średnie roczne stężenie benzo(α)pirenu: powyżej 8 ng/m3. 

 

Ocena jakości powietrza w tej strefie wypada niekorzystnie, a ten stan rzeczy determinuje 

zawartość takich substancji w powietrzu jak: pył PM 10 (pył o stopniu uziarnienia do 10 µm), 

PM 2,5 (pył o stopniu uziarnienia do 2,5 µm), B(α)P (benzαpiren) oraz O3 (ozon).  

Aktualna klasyfikacja strefy małopolskiej (w tym Miasta Nowy Targ), zgodnie z dokonaną 

klasyfikacją przez WIOŚ w Krakowie: 
 1. klasa C/D2, ze względu na ochronę zdrowia (przekroczone wartości normatywne: 

B(α)P- rok, PM10 24-godz., PM10 – rok, PM2,5 – rok, O3 – max 8-godz.); 

 2. klasa C/D2, ze względu na ochronę roślin (przekroczone wartości normatywne: O3 

– indeks AOT40). 

Od marca 2016 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Małopolskiego  funkcjonuje stacja pomiarowa monitoringu powietrza (Nowy Targ -  Pl. 

Słowackiego), na której dokonywane są pomiary zawartości w powietrzu: PM10, SO2 , B(α)P 

(benzαpiren). Na podstawie uzyskanych danych można przypuszczać, że wartości 

normatywne dla SO2 mogą być dotrzymywane, natomiast dla wskaźnika PM10 wartości 

normatywne (dla okresu całego roku) nie będą dotrzymywane.  

 Podstawowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie 
Nowego Targu są: 
 1. emisja związana z energetyką cieplną na potrzeby grzewcze, szczególnie w sezonie 

zimowym. Jest to emisja niska, ma charakter lokalny, wytwarzana jest na obszarze 

Miasta (indywidualne paleniska domowe, lokalne kotłownie, kotłownia MPEC). 

Niskotemperaturowe spalanie paliw stałych, wykorzystanie zasiarczonego węgla 
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powoduje m.in. emisję szkodliwego benzαpirenu. Szacuje się, że udział tej emisji 

kształtuje się na poziomie ok. 80% udziału w emisji całkowitej. Ten rodzaj emisji jest 

największym zagrożeniem dla Nowego Targu, szczególnie w kwestii przekraczania 

wartości dopuszczalnych przewidzianych dla ochrony zdrowia;  
 2. emisja substancji z pojazdów samochodowych napędzanych silnikami spalinowymi 

(emisja komunikacyjna – emisja liniowa). Nabiera coraz większego znaczenia ze względu 

na coraz większą ilość poruszających się pojazdów i związane z tym natężenie ruchu 

oraz zmniejszenie jego płynności w ujęciu lokalnym (teren Miasta Nowy Targ) oraz 

tranzytowym (przez teren Miasta przebiegają ważne trasy komunikacyjne: drogi krajowe 

nr 47 i 49, drogi wojewódzkie nr 969 i 957 i. in.); 
 3. napływ zanieczyszczonych mas powietrza (znad bardziej uprzemysłowionych części 

województwa małopolskiego, województwa śląskiego oraz zanieczyszczeń 

transgranicznych). Wraz z opadami atmosferycznymi, na obszar powiatu nowotarskiego 

wnoszone są ładunki zanieczyszczeń (2015):   

- azot amonowy: 4,14 – 4,73 kg/ha; 
- jon wodorowy: 0,0201 – 0,0335 kg/ha; 
- kadm: 0,00122 – 0,00182 kg/ha; 
- ołów: 0,0105 – 0,0187 kg/ha. 

4. emisja niezorganizowana, której potencjalnymi źródłami mogą być składy materiałów 

sypkich, powierzchnie terenu nie pokryte roślinnością (erozja wietrzna), czy wtórne 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z utwardzonych placów, parkingów czy dróg. 

 Położenie obszaru objętego opracowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie 
„Zakopianki” sprawia, że teren ten jest zdecydowanie bardziej narażony na 
zanieczyszczenia komunikacyjne (ciągłe – związane z ruchem pojazdów; okresowe – 

związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg). Substancjami zanieczyszczającymi są 

gazy i pyły, z których największe znaczenie odgrywają tlenki azotu i siarki, tlenek węgla, 

węglowodory alifatyczne, aldehydy, benzo(a)piren, sadza i inne pierwiastki śladowe. 

Wielkość emisji zależy m.in. od rodzaju stosowanego paliwa, płynności ruchu pojazdów, 

jakości nawierzchni drogi.  

Oprócz substancji zanieczyszczających pochodzących ze spalania paliw, występować 
będzie również zanieczyszczenie powietrza cząsteczkami powstającymi w wyniku działań 

mechanicznych, których źródłem jest ścieranie się opon, nawierzchni dróg, wykładzin 

hamulców i sprzęgła. Opadający pył jak i kurz, pod wpływem ruchu pojazdów i wiatru 

ponownie są emitowane do powietrza. 

  Dodatkowo, położenie Miasta w Kotlinie Orawsko – Nowotarskiej, charakteryzującej 

się niekorzystnymi warunkami wentylacyjnymi oraz tendencją do tworzenia zastoisk 

chłodnego powietrza, sprzyja koncentracji w/w zanieczyszczeń w przypowierzchniowych 

partiach troposfery.  

DLA WÓD POWIERZCHNIOWYCH  
 Charakteryzowany teren znajduje się w obrębie  jcwp: 
Biały Dunajec od Porońca do ujścia  PLRW20001421412999 

� europejski kod JCWP – 20001421412999,  
� nazwa JCWP – Biały Dunajec od Porońca do ujścia,  
� typ JCWP – 14 (mała rzeka fliszowa), Status JCW: SZCW – silnie zmieniona część 

wód, 
� Aktualny stan lub potencjał JCW: dobry,  
� Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,  
� Cele środowiskowe: - stan lub potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny, - stan 
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chemiczny: dobry stan chemiczny,  
� Odstępstwa: nie,  
� Typ odstępstwa: nie dotyczy,  
� Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015,  
� Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy.   

Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego (2015) 
� silnie zmieniona jcw – tak; 
� klasa elementów biologicznych – klasa III; 
� klasa elementów hydromorfologicznych – klasa II; 
� klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) – klasa PPD 
� klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i 

niesyntetyczne – brak; 
� stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany;  
� stan chemiczny – brak 
� stan – zły. 

 
W ostatnich 10-ciu latach  obserwuje się poprawę jakości wód rejonu Nowego Targu.  
Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń wód rzek i potoków mogą być m.in.:  

� ścieki komunalne i przemysłowe; 
� nieefektywne nawożenie w rolnictwie, spływ związków biogennych z terenów 

hodowlanych; 
� kwaśne opady atmosferyczne; 
� zanieczyszczenia bytowe z terenów nie włączonych w sieć wodno – kanalizacyjną 

(spływ powierzchniowy i śródpokrywowy; 
� substancje ropopochodne; 
� dzikie wysypiska w korytach rzek i potoków oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

DLA WÓD PODZIEMNYCH 
 Sieć monitoringu wód podziemnych (WIOŚ 2014) dla JCWPd 155, w obrębie 

którego znajduje się obszar opracowania, obejmowała 3 punkty pomiarowo – kontrolne. 

Według oceny, jakość wód przedstawia się następująco:  

1. ppk nr II/344; Falsztyn (gmina Łapsze Niżne); klasa jakości wód III;   

2. ppk nr 2213; Białka Tatrzańska (gmina Bukowina Tatrzańska) – klasa jakości wód II. 

Zanieczyszczenia wód mogą być pochodzenia geogenicznego oraz antropogenicznego 

(gdzie dominują związki azotu – amoniak, azotany, suma azotanów i azotynów). 
Jakość wód podziemnych przeznaczonych do spożycia (2014);  

3. ppk nr II/344; Falsztyn (gmina Łapsze Niżne) - spełnienie wymagań dla wód do picia 

– nie; przekroczone wskaźniki – pH. 

 

 Położenie obszaru objętego opracowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie 
„Zakopianki”, naraża go na zanieczyszczenia generowane eksploatacją drogi (o dużym 

natężeniu ruchu). Podstawowymi rodzajami zanieczyszczeń mogą być w tym przypadku 

spływy deszczowe i spływy wód roztopowych z nawierzchni dróg oraz z powierzchni 

uszczelnionych takich jak parkingi czy stacje paliw itp., wycieki substancji niebezpiecznych 

na skutek awarii i wypadków drogowych, ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne z 

miejsc obsługi pasażerów, baz eksploatacji itp. Część z nich to zanieczyszczenia 

systematyczne związane z ruchem pojazdów i utrzymaniem zimowym nawierzchni dróg. 

Powodowane są one głównie emisją spalin, ścieraniem się nawierzchni dróg, opon i innych 

elementów ciernych pojazdów, stosowaniem środków zimowego utrzymania dróg. Zależą 

one od natężenia i struktury ruchu pojazdów, rodzaju wykonanej nawierzchni drogi oraz 
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lokalnych warunków klimatycznych. Wpływ wyżej wymienionych czynników zależy od jakości 

drogi, a przede wszystkim rodzaju nawierzchni i odwodnienia.  

 Z uwagi na bliskie położenie Białego Dunajca, jego wody są potencjalnie zagrożone 

zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Również jakość wód podziemnych zgromadzonych w 

GZWP – 440, z uwagi na brak szczelnej izolacji warstw nadkładowych, może być zagrożone. 

Dodatkowo, zarówno na obszarze objętym opracowaniem, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie 

zlokalizowane są ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Nowego Targu. 

 
DLA GLEB 

 Na obszarze objętym opracowaniem nie prowadzi się monitoringu jakości gleb.  

Gleba jest głównym biorcą zanieczyszczeń i może działać, albo jako filtr chroniący przed 

zanieczyszczeniami migrującymi do wód powierzchniowych i podziemnych, albo w razie 

przekroczenia progu odporności, stanowić zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi. Szczególnie 

wrażliwe na oddziaływania zanieczyszczeń są gleby piaszczyste i gleby kwaśne o niskim pH.  

Prawidłowe zagospodarowanie terenów znajdujących się w sąsiedztwie drogi istotnie wpływa 

na zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia gleb i zmniejszenia ich produktywności. 

Najszybciej ulegają degradacji biocenozy ubogie w gatunki i żyjące na ubogich siedliskach. 

Najbardziej odporne są zaś biocenozy bogate w gatunki, głównie są to lasy liściaste, łąki 

i pastwiska. Obecnie, z uwagi na sukcesywną eliminację benzyn ołowiowych i wprowadzanie 

benzyn bezołowiowych, zanieczyszczenie terenów ołowiem wzdłuż tras komunikacyjnych 

jest znacznie mniejsze.  
 
DLA KLIMATU AKUSTYCZNEGO  
 Na obszarze opracowania nie prowadzi się monitoringu hałasu. W najbliżej 

położonym punkcie pomiarowym (Waksmund) wartości poziomów dobowych hałasu 

drogowego wykazują niewielkie przekroczenia zarówno w porze dziennej (o 2,1 dB), jak 

i nocnej (o 4,8 dB). Z uwagi na położenia charakteryzowanego terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie „Zakopianki”  spodziewać się można, iż na charakteryzowanym obszarze 

wartości poziomów hałasu mogą być przekraczane. 

 Wielkość emisji hałasu, emitowanego z ruchu pojazdów samochodowych, 

poruszających się po trasie drogowej zależy od szeregu czynników, w tym przede wszystkim 

od: wielkości strumienia pojazdów, parametrów technicznych trasy drogowej, w tym od ilości 

i szerokości pasów drogowych, nachylenia podłużnego trasy drogowej, sposobu 

zagospodarowania otoczenia drogi, w tym lokalizacja elementów ekranujących hałas 

drogowy, udziału w potokach ruchu pojazdów ciężkich, średniej prędkości poruszających się 

po trasie drogowej pojazdów, płynności jazdy na analizowanym odcinku drogowym. Hałas 

stanowi czynnik o wyjątkowej uciążliwości, oddziałujący negatywnie na psychikę i zdrowie 

człowieka a także utrudniający wypoczynek i zmniejszający wydajność pracy. Hałas 

komunikacyjny kojarzy się zwykle z pracą silników, ale bardziej uciążliwy może okazać się 

hałas powstający z powodu tarcia opon o nawierzchnię, w szczególności przy częstym 

hamowaniu i ruszaniu na szorstkiej nawierzchni.  

 

DLA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 
 W punkcie położonym najbliżej obszaru opracowania (Nowy Targ) przyjmuje ono 

wartości niskie: 0,3 V/m. 
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IX. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU. 
 
 Głównym problemem ochrony środowiska na terenie miasta jest emisja 

zanieczyszczeń atmosferycznych związana z ogrzewaniem obiektów kubaturowych. System 

grzewczy jest wyjątkowo uciążliwy dla środowiska, oparty głównie na paleniskach domowych 

ogrzewanych paliwem stałym (węgiel, koks, zbędne odpady gospodarcze), co powoduje 

okresowy wzrost stężeń zanieczyszczeń powstających ze spalania jak: pyły, SO2, NO2, CO2 

w okresie grzewczym i stagnację zanieczyszczeń w obszarach inwersyjnych jakim jest 

Kotlina Nowotarska.   

 

X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY W 
JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZMIANY PLANU. 
 Na obszarze objętym opracowaniem za najcenniejsze zasoby i walory 
przyrodnicze należy uznać: 
� obecność korytarza ekologicznego łączącego struktury pienińskie, gorczańskie 

i orawskie, umożliwiającego migrację gatunków w kierunku równoleżnikowym; 

� korzystne warunki morfologiczne sprzyjające urbanizacji; 

� znaczne zasoby dobrej jakości wód podziemnych; 

� wysokie walory widokowe; 

� położenie w sąsiedztwie cennych pod względem przyrodniczym obszarów (Torfowiska 

Orawsko – Nowotarskie, Pieniny Spiskie, Pieniny Czorsztyńskie, Gorce, Tatry, doliny 

Białego i Czarnego Dunajca). 

 Ze względu na położenie terenów objętych w zmianie planu zmianą przeznaczenia  

(teren tzw. „Centralnej Ciepłowni”),  poza obszarami objętymi ochroną prawną, do głównych 

celów ochrony środowiska należy: 

� zachowanie środowiska i poprawa jego stanu,  

� ochrona zdrowia ludzkiego,  

� rozważne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. 

Cele te zostały uwzględnione w ustaleniach zmiany planu. Ograniczeniu w zmianie planu 

podlega ustalony w planie obowiązującym dla terenu Ciepłowni maksymalny wskaźnik 

powierzchnia zabudowy z 50% na 30%. Zwiększa się też minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej z obowiązujących obecnie 25%  na 50%.  

W pozostałych terenach objętych zmianą planu ustalone w planie obowiązującym zasady 

zagospodarowania nie podlegają żadnym zmianom. Inne oprócz zmiany kategorii 

przeznaczenia terenów tzw. „Centralnej Ciepłowni” zmiany dotyczą: 

� wprowadzenia do ustaleń szczegółowych dla terenów: 11U, 12U, 13U ograniczeń w 

stosowaniu systemów cieplnych zawartych w stosownej uchwale Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, 

� wprowadzenia w terenie 1LZ stanowiska archeologicznego nr 8 (wg  AZP 115 - 57). 

 

XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000. 

Obszary objęte zmianą planu, położone są poza istniejącymi i potencjalnymi 

obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to: 
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• specjalny obszar ochrony siedlisk PL 120016 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie” 

zlokalizowany minimum 650 m od wschodniej granicy obszaru objętego zmianą planu; 

• obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 120007 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie” 

zlokalizowany minimum 650 m od wschodniej granicy obszaru objętego zmianą planu; 

• specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 120086 „Górny Dunajec” zlokalizowany minimum 

2000m od zachodniej granicy obszaru objętego zmianą planu. 
 

XII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA. 

Zmiany w planie polegające na zmianie kategorii przeznaczenia terenów 1C – 

„Centralna Ciepłownia” na tereny 1US - tereny rekreacji i sportu, spowodują pewne zmiany 

w środowisku, nieuniknione przy tego rodzaju inwestycjach: 

 
Krajobraz. 

Tereny objęte opracowaniem zmiany planu w większości obejmują tereny 

o niewielkiej ekspozycji w krajobrazie.  Największą ekspozycją w krajobrazie charakteryzuje 

się komin istniejącej kotłowni, zlokalizowany w terenie, który w zmianie planu podlega 

zmianie przeznaczenia z terenów infrastruktury technicznej na tereny rekreacji i sportu.   

Z uwagi na przewidywany charakter zagospodarowania ww. terenu,  należy spodziewać się 

ograniczenia jego oddziaływania na krajobraz.  

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania należy określić jako: bezpośrednie, 
długoterminowe i stałe. 
 

Wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowane zagospodarowanie nie powinno mieć wpływu na zmianę przepływu 

wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego, spowodowane odwodnieniem obszarowym 

wokół terenów, na których zlokalizowane będą nowe budynki. W zmianie planu nie 

wprowadza się żadnych zmian w ustalonych w planie obowiązującym, zasadach realizacji 

zabudowy usługowej oznaczonych symbolami 11U, 12U, 13U.  Nie ulegają również zmianie 

zapisy dla pozostałych terenów objętych zmianą planu, a oznaczonych symbolami: 1LZ, 5W, 

6W, 2KDGP, 7KDD, 15KDW.     

Ponadto w zmianie planu nie ingeruje się w zapisy planu obowiązującego w zakresie 

zaopatrzenia terenów w wodę oraz odprowadzenie ścieków, zawartych w § 11 i § 17 o treści: 

• zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej, z istniejących ujęć wody 
w graniach planu lub z ujęć wody zlokalizowanych poza granicami opracowania planu; 

• budowę sieci wodociągowej należy realizować w liniach rozgraniczających pasów 
drogowych poza jezdnią, ciągów pieszo-jezdnych oraz przejść pieszych. Dopuszcza sie, 
w przypadku konieczności technicznych, realizację w/w sieci i urządzeń w granicach 
działek budowlanych; 

• obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowy istniejącej 
i noworealizowanej; 

• zakaz gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe; 

• nowe kanały sanitarne powinny być prowadzone głównie w liniach rozgraniczających 
dróg poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi i spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych. 
Z uzasadnionych przyczyn technicznych lub ekonomicznych dopuszcza się inny 
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przebieg kanalizacji trasami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań projektowych, 
w sposób, który nie będzie naruszać pozostałych ustaleń planu; 

• obowiązuje system odprowadzania wód opadowych i roztopowych do Białego Dunajca, 
po ich podczyszczeniu; 

• wymagana jest budowa, rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz jej 
modernizacja stosownie do potrzeb; 

• kanały opadowe należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• w granicach planu, z wyłączeniem terenów 10U, 11U, 12U, 13U, dopuszcza sie 
odprowadzanie wód opadowych do gruntu na zasadach regulowanych przez przepisy 
odrębne; 

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na  wody powierzchniowe 
i podziemne należy określić jako: neutralne, bezpośrednie, krótkoterminowe 
i chwilowe. 
 

Szata roślinna i zwierzęca. 

W zmianie planu nie ulegają powiększeniu tereny przeznaczone do zabudowy 

w planie obowiązującym. Realizacja zmiany planu spowoduje likwidację roślinności na części 

terenu gdzie będą realizowany obiekty budowlane. Cały teren podlegający zmianie kategorii 

przeznaczenia z terenu zabudowy infrastruktury technicznej - ciepłownictwo na tereny 

rekreacji i sportu,  obejmuje tereny już  częściowo zabudowane i pozbawione roślinności 

naturalnej.  Ponadto w zmianie planu w ww. terenie zwiększa się wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej oraz ogranicza maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy. 

Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta można określić jako bezpośrednie i pośrednie, 
długoterminowe i stałe. 

Powietrze atmosferyczne. 

Ze względu na charakter wprowadzonych zmian nie przewiduje się wystąpienia 

ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych. W zmianie planu nie ingeruje się 

w zapisy planu obowiązującego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zawarte w § 14 o treści: 

• zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej oraz z indywidualnych źródeł ciepła, 

• dla budowanych sieci ciepłowniczych należy uwzględnić strefy odległości 
eksploatacyjnych określone w przepisach odrębnych. 

Wprowadza sie natomiast korektę do zapisu zawartego w  § 14 ust 1 pkt 3 , który po zmianie 
otrzymuj brzmienie 

• dla indywidualnych źródeł ciepła - do celów grzewczych należy stosować rozwiązania 
techniczne i media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska 
poprzez stosowanie palenisk wysokosprawnych, paliw ekologicznych niskoemisyjnych 
(kotły gazowe i olejowe), odnawialnych źródeł energii, prądu elektrycznego; zakaz 
stosowania w nowoprojektowanych obiektach paliw stałych za wyjątkiem drewna, 
z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych niniejszego planu dla poszczególnych 
terenów.  

Ponadto w terenach oznaczonych symbolami: 11U, 12U i 13U  w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło wprowadzono obowiązek stosowania systemów uwzględniających przepisy odrębne 
dotyczące ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. Ustalenie powyższe uwzględnia ograniczenia wprowadzone w uchwale 
Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na powietrze atmosferyczne  
należy określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe. 
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Klimat akustyczny. 

 Przewidywana zmiana planu nie będzie stanowiła uciążliwości akustycznej dla 

środowiska. W zmianie planu dla terenu objętego zmianą  przeznaczenia i oznaczonego 

symbolem US, wprowadzono w zakresie ochrony przed hałasem obowiązek przestrzegania 

dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na klimat akustyczny należy  
określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe. 
 

Zdrowie ludzi. 

Zmiana planu nie będzie miała wpływu na  zdrowie ludzi,  nie spowoduje bowiem 

wzrostu hałasu, zanieczyszczenia wód i powietrza. W zmianie planu nie przeznacza się do 

zabudowy żadnych nowych terenów. Wprowadza sie natomiast ograniczenie wprowadzone 

w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 

 

XIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, w szczególności na cele 
i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.  

 

W zmianie planu nie wprowadzono żadnych zmian w ustaleniach ogólnych tekstu 

planu, dotyczących zasad w § 7. Zasady ochrony środowiska i przyrody, w § 8. Zasady 

ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, poza zmianami 

wynikającymi z wprowadzenie stanowiska archeologicznego nr 8 zlokalizowanego w terenie 

1LZ, w § 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w § 10. 

Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów infrastruktury technicznej, poza zmianami 
wynikającymi z usunięcia symbolu 1C (teren tzw. „Centralnej Ciepłowni” oznaczony 

w obowiązującym planie symbolem 1C o powierzchni). Teren o powierzchni 4,26 ha 
oznaczony w obowiązującym planie symbolem 1C zostaje przeznaczony dla rekreacji 
i sportu i oznaczony nowym symbolem 1US. 
Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie realizacji na terenie dawnej ciepłowni, 

Parku Rekreacyjnego z możliwością adaptacji dla ww. funkcji istniejących już w ww. terenie 

obiektów.    

W terenach 1US  w stosunku do ustaleń  planu obowiązującego zmniejszono wskaźnik 

powierzchni zabudowy z 50% na 30%. Zwiększa się też minimalny wskaźnik powierzchni 

biologicznie czynnej z obowiązujących obecnie 25% na 50%. 

Wprowadzono dla ww. terenu w zmianie planu ograniczenie w zakresie norm hałasu jak dla 

terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w wypadku wdrożenia 

procedury scalania i podziału minimalną powierzchnię działki budowlanej, która wynosi 3000 

m2. 

Wprowadzono również ograniczenie w intensywności zabudowy do 0,3 (wskaźnik 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej).  

Dla terenu 1US wprowadzono też następujące zasady kształtowania zabudowy:  
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1) w zakresie kształtowania architektury budynków w wypadku przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy istniejących budynków oraz realizacji nowych obowiązują następujące 
zasady: 

a) realizacja budynków jako wolnostojących lub w zabudowie zwartej. Dopuszcza się 
rozczłonkowanie brył budynków i zróżnicowanie ich wysokości, 

b) całkowita wysokość nowych budynków mierzona od średniego poziomu terenu na 
obrysie budynku do najwyżej położonego elementu konstrukcji dachu budynku nie 
może przekroczyć 15 m, a budynków istniejących podlegających rozbudowie 
i nadbudowie 20 m, 

c) stosowanie dachów płaskich lub dwuspadowych, wielospadowych o symetrycznym 
kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 - 450. Dopuszcza się płaskie 
stropodachy pełniące funkcję terenów biologicznie czynnych, a także dachy w formie 
tarasów widokowych i rekreacyjnych, 

d) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. b) 
rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację 
istniejących, zastosowanych w budynkach rozwiązań, 

e) dla pokrycia połaci dachowych, za wyjątkiem ich części pełniących rolę powierzchni 
biologicznie stosowanie następujących kolorów: ciemnobrązowy, ciemno szary, 
grafitowy, czarny matowy, 

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów w odcieniach bieli, beżu i szarości 
z dopuszczeniem stosowania innych kolorów jako akcentów kolorystycznych na 
częściach elewacji; 

2) wysokość zabudowy w odniesieniu do urządzeń budowlanych i obiektów 
budowlanych innych niż budynki, mierzona od średniego poziomu terenu na obrysie 
obiektu lub urządzenia do najwyżej położonego punktu tego obiektu lub urządzenia, 
za wyjątkiem komina dawnej ciepłowni, nie może przekroczyć wysokości 20 m. 

 

Ponadto w ustaleniach szczegółowych dla terenów oznaczonych symbolami 11U, 12U i 13U  

w zakresie zaopatrzenia w ciepło wprowadzono obowiązek stosowanie systemów 

uwzględniających przepisy odrębne dotyczące ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw, co uwzględnia ograniczenie wprowadzone 

w stosowanej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

 

XIV. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKCIE ZMIANY PLANU LUB WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAN 
ALTERNATYWNYCH. 

 

W projekcie zmiany planu nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych, ponieważ 
ww. zmiany wynikają z polityki przestrzennej prowadzonej przez miasto ustalonej w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

XV. STRESZCZENIE. 

  

 Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 

26" mają na celu stworzenie warunków dla realizacji Parku Rekreacyjnego na terenach 

„Centralnej Ciepłowni” (teren oznaczony w obowiązującym planie symbolem 1C 

o powierzchni 4,62 ha). Wynikają one też ze zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie w zmianie planu 
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wprowadzono w terenie 1LZ stanowisko archeologiczne nr 8 (wg AZP 115-57).  

Ponadto w ustaleniach szczegółowych dla terenów oznaczonych symbolami 11U, 12U 

i 13U w zakresie zaopatrzenia w ciepło wprowadzono obowiązek stosowania 

systemów uwzględniających przepisy odrębne dotyczące ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, co uwzględnia 

ograniczenia wprowadzone w stosownej uchwale Sejmiku Województwa 

Małopolskiego. W zmianie planu nie ulegają zmianie ustalenia planu obowiązującego 

dla terenów oznaczonych symbolami: 1LZ, 5W, 6W, 2KDGP, 7KDD, 15KDW oraz 

pozostałe ustalenia dla  terenów oznaczonych symbolami: 11U, 12U, 13U. 

 W zmianie planu nie ulegają również zmianie ustalenia ogólne planu zawarte w 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady tymczasowego 

zagospodarowania, terenu, urządzania i użytkowania terenów; w § 7. Zasady ochrony 

środowiska i przyrody; w § 8. Zasady ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej poza zmianami wynikającymi z wprowadzenie 

stanowiska archeologicznego nr 8 zlokalizowanego w terenie 1LZ; w § 9. Zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; w § 10. Ustalenia 

dotyczące zasad budowy systemów infrastruktury technicznej, poza zmianami 

wynikającymi z usunięcia symbolu 1C (teren „centralnej ciepłowni” oznaczony 

w obowiązującym planie symbolem 1C). 

 Wszystkie tereny objęte zmianą planu zlokalizowane są poza  obszarami Natura 

2000, a tereny zlokalizowane w granicach Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu pozostają w dotychczasowym ustalonym w planie 

obowiązującym przeznaczeniu - tereny do zalesień oznaczone symbolem 1LZ. 

 Wprowadzone zmiany w przeznaczeniu terenu 1C - zabudowy infrastruktury 

technicznej na tereny rekreacji i sportu 1US  nie spowodują transgranicznego 

oddziaływania na środowisko oraz nie wpłyną na ograniczenie warunków 

funkcjonowania korytarzy ekologicznych.   

 Projektowane zagospodarowanie terenu w stosunku do ustaleń  planu 

obowiązującego spowoduje zmniejszenie wskaźnika powierzchni zabudowy z 50% na 

30%. Zwiększy się natomiast minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

z obowiązujących obecnie 25%  na 50%. 

Nie powinno nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego  

w przypadku prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu miejscowego i odprowadzeniem ścieków komunalnych do 

kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz 

podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem ich do wód 

lub ziemi. 

Ze względu na charakter wprowadzonych zmian nie przewiduje się wystąpienia 

zwiększonej  emisji zanieczyszczeń atmosferycznych związanych z ogrzewaniem 

obiektów, zwłaszcza, iż w ustaleniach zmiany planu wprowadzono zapisy o obowiązku 

stosowania systemów uwzględniających przepisy odrębne (uchwała Sejmiku 

Województwa Małopolskiego) dotyczące ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Niewielki wzrost  emisji  hałasu nastąpi jedynie na etapie realizacji inwestycji, 

a w zmianie planu dla terenu 1US wprowadzono ograniczenie w zakresie norm hałasu 

jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
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Zmiany w planie nie będą miały wpływu na  zdrowie ludzi,  nie spowodują 

bowiem wzrostu hałasu, zanieczyszczenie wód i powietrza.   

Przepisy ogólne i szczegółowe zawarte w ustaleniach planu obowiązującego 

oraz obecnej jego zmiany, zabezpieczają środowisko naturalne przed niekorzystnym 

wpływem jego ustaleń na środowisko.  

 

 


