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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest częścią procedury mającej na celu uchwalenie planu. Potrzeba opracowania 

prognozy wynika z art. 46 i art. 51  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).  

Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaga-

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

Przedmiotem prognozy jest oddziaływanie na środowisko zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Zmiana planu dotyczy obszaru, któ-

rego granice zostały określone w uchwale nr XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 

marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), zmienionej uchwałą nr L/478/2018 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/447/2018 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). 

Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, teren objęty opracowaniem stanowi w większości 

teren zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 

m2. 

Opracowanie zmiany planu jest niezbędne do realizacji swobody korzystania z własności w zakresie 

wynikającym z art. 21 i 64 Konstytucji RP i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym. 

Opracowanie zmiany planu ma na celu zmianę parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu.   

Celem prognozy jest określenie możliwych do wystąpienia w środowisku przyrodniczym skutków, 

wynikających z realizacji ustaleń zmiany planu. W prognozie opisano uwarunkowania przyrodnicze 

obszaru objętego opracowaniem, jak również przeprowadzono analizę istniejącego stanu środowi-

ska przyrodniczego pod kątem czystości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, gleb. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu zawiera m.in.:  

 analizę stanu i zasobów środowiska: 
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o obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach udokumentowanych Głów-

nych Zbiorników Wód Podziemnych, 

o obszar objęty opracowaniem znajduje się poza granicami obszarów objętych ochro-

ną przyrody, 

o na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, 

o w obszarze objętym planem nie występują zabytki, 

o rzeźba terenu w granicach badanego obszaru nie stwarza żadnych ograniczeń w je-

go zagospodarowaniu, 

o gleby występujące w obszarze objętym opracowaniem uzyskały już w przeszłości 

zgodę na wykorzystanie do innych celów niż rolnicze, 

o obszar objęty opracowaniem jest częściowo zabudowany, w terenie tym dominuje 

krajobraz kulturowy rolniczy, 

o na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

W prognozie zawarto ocenę istniejącego stanu środowiska w obszarze objętym opracowaniem – 

środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało poddane antropopresji o znacznym stopniu 

nasilenia. 

Kolejno przeprowadzono symulację wariantu „0”, który w tym przypadku oznacza sytuację, kiedy 

plan nie zostałby uchwalony i proponowane w nim rozwiązania nie zostaną zrealizowane. W przy-

padku braku realizacji dokumentu w obszarze objętym opracowaniem będzie mogła powstawać 

zabudowa ze względu na ustalenia obowiązującego planu miejscowego.  

Następnie dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze oraz 

zidentyfikowano najważniejsze zmiany, jakie wynikają z nowego dokumentu. W prognozie przeana-

lizowano określone w projekcie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, w zakresie wymaganym 

ustawą, między innymi pod kątem zachowania zasad zrównoważonego rozwoju i zgodności z uwa-

runkowaniami ekofizjograficznymi. 

W toku ww. analiz stwierdzono, że ustalenia projektu zmiany planu w niewielkim stopniu wpłyną 

na zmianę warunków obecnie istniejących. Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje 

znaczącego pogorszenia warunków naturalnych. Ustalenia zmiany planu nie zawierają rozwiązań, 

które mogą zdecydowanie negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.  
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Wprowadzone do projektu obowiązującego planu zasady kształtowania zabudowy, zagospodaro-

wania terenu i kształtowania ładu przestrzennego, spowodują, że będzie to kontynuacja i uzupeł-

nienie istniejącego zainwestowania tego obszaru.  

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska i ograniczenia lub wyeliminowania 

negatywnych skutków realizacji określonych w planie zasad zagospodarowania wprowadzono do 

treści jego ustaleń odpowiednie zapisy. Wyniki przeprowadzonych analiz i ocen przedstawiono w 

formie opisowej i graficznej.  

Przestrzeganie wszystkich ustaleń zmiany planu zapewni ochronę tego obszaru i zabezpieczy w 

pełni walory środowiskowe, przyrodnicze i kulturowe.  

Ustalenia zmiany planu zapewniają wystarczającą ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowia 

ludzi. Realizacja ustaleń zmiany planu nie spowoduje żadnych skutków negatywnych poza obsza-

rem opracowania oraz poza terenem gminy. Wszystkie istotne propozycje zapisów chroniących 

środowisko zostały wprowadzone do projektu zmiany planu. Ustalenia zmiany planu nie wiążą się 

ze zniszczeniem obiektów cennych z punktu widzenia ochrony przyrody i wartości kulturowych, a 

także nie spowodują zablokowania lub utrudnień w funkcjonowaniu istotnych korytarzy ekologicz-

nych. Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową 

omawianego terenu oraz nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat i środowisko kulturowe.   

Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego w wyniku realizacji usta-

leń zmiany planu. Projekt zmiany planu nie wprowadza także żadnych zmian w stosunku do aktu-

alnego sposobu użytkowania tych terenów, które mogłyby wpłynąć na znaczący wzrost emisji hała-

su lub które mogłyby stanowić istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

Uznaje się, że projekt zmiany planu został sporządzony zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadza-

nia ustalonego zagospodarowania na przedmiotowym terenie. Środowisko cechuje się poprawnym 

stanem, jest odporne na degradację i zachowuje zdolność do regeneracji. Realizacja postanowień 

zmiany planu miejscowego nie spowoduje zmian w świecie przyrody, pogorszenia warunków wy-

stępowania roślin i zwierząt. Nie będzie stanowić źródła szczególnych uciążliwości dla mieszkańców 

miasta. 

Uznaje się, że przyjęte w zmianie planu rozwiązania skutecznie będą ograniczać niekorzystny 

wpływ nowych inwestycji na środowisko, w szczególności z zakresu ochrony wód podziemnych. 

Pierwotne zapisy planu, które w trakcie opracowywania projektu zmiany planu nie zostały zmienio-

ne, zawierały ustalenia zapewniające właściwą ochroną środowiska m.in. poprzez:  
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 określenie warunków odprowadzania ścieków do kanalizacji,  

 konieczność stosowania źródeł ciepła przyjaznych dla środowiska,  

 ograniczenia w możliwościach lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Zapisy projektu zmiany planu uwzględniają niezbędne powiązania z planami i programami nad-

rzędnymi i równorzędnymi, nie mają wpływu na cele ochrony i spójność sieci obszarów Natura 

2000. W prognozie wskazano ustalenia zmiany planu miejscowego uwzględniające cele ochrony 

środowiska określone w dokumentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-

wym i krajowym, takie jak:  

 nakaz odprowadzania ścieków komunalnych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej,  

 zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych,  

 ustalenia dotyczące źródeł ciepła z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzew-

czych ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska,  

 ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy w tym budynków (zapobiegające prze-

kroczeniu skali zabudowy w krajobrazie). 

Przestrzeganie ustaleń zmiany planu miejscowego, rozwiązań zaproponowanych w prognozie, in-

dywidualnych rozwiązań projektowych dla poszczególnych inwestycji, a przede wszystkim zasad 

ochrony środowiska to warunki konieczne by wyeliminować lub ograniczyć lokalne ujemne zmiany 

w środowisku naturalnym. Na podstawie analizy ustaleń zawartych w projekcie zmiany planu miej-

scowego nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środo-

wisko, których źródło wypływałoby bezpośrednio z jego ustaleń. 

Projekt zmiany planu zgodny jest z polityką przestrzenną nakreśloną w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ”.  

2. Przedmiot prognozy. 
Przedmiotem prognozy jest określenie skutków oddziaływania na środowisko projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska). Zmiana 

planu dotyczy obszaru, którego granice zostały określone w uchwale nr XLVII/447/2018 Rady Mia-

sta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), zmienionej 

uchwałą nr L/478/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 
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uchwały nr XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 

(Równia Szaflarska). 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w Nowym Targu w rejonie Równi Szaflarskiej. Jest poło-

żony pomiędzy drogą krajową nr 47 "Zakopianką" a ul. Szaflarską. W terenie objętym opracowa-

niem występuje zabudowa usługowa, jednak większość obszaru objętego opracowaniem nie jest 

zabudowana i stanowi teren rolniczy. 

Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest projekt zmiany planu, który zawiera część 

tekstową i graficzną. 

Obszar objęty zmianą planu posiada aktualne opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar miasta Nowy Targ posiada opracowanie ekofizjograficzne wykonane dla potrzeb Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przez mgr Jadwigę Macek (opra-

cowanie graficzne mgr inż. arch. Joanna Paradowska – Prusak, konsultacje mgr inż. arch. Maria 

Modzelewska) październik 2007 r. Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu zmiany planu 

dla obszaru objętego opracowaniem wykonano aktualizację opracowania ekofizjograficznego (Syn-

tax Biuro Planowania Przestrzennego Małgorzata Łapeta w Gliwicach).  

2.1 Podstawa prawna opracowania. 

Opracowanie wykonano na podstawie art. 46 i art. 51  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).  

Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaga-

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

2.2 Materiały i metody wykorzystane do wykonywania opracowania. 

Opracowanie wykonano w oparciu o analizę materiałów kartograficznych w różnych skalach oraz 

dostępnych artykułów naukowych, prac monograficznych i studialnych oraz materiałów planistycz-

nych. Przeprowadzono rozpoznanie terenowe obszaru opracowania z oceną stanu środowiska. 

Podczas badań terenowych zwrócono szczególną uwagę na zmiany zachodzące w środowisku pod 

wpływem działalności człowieka. Sprawdzono zgodność zmiany planu z nadrzędnymi i równoległy-
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mi planami i programami z zakresu ochrony środowiska. 

Ustalenia projektu zmiany planu zawarto w części tekstowej i na załącznikach graficznych.  

 

3. Dotychczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania 
oraz użytkowania terenu.  
3.1  Opis dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i jego obecnego prze-

znaczenia. 

Nowy Targ jest miastem w województwie małopolskim, siedzibą powiatu nowotarskiego. Jest 

głównym ośrodkiem handlowym, komunikacyjnym i przemysłowym Podhala. 

Według danych z roku 2017 w Nowym Targu mieszka 33 361 osób i jest to największe miasto 

Podhala. Nowy Targ zajmuje obszar o powierzchni 51,07 km². 

Nowy Targ jest położony u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca, w środkowej części Kotliny Nowo-

tarskiej, u podnóża Gorców. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w Nowym Targu w rejonie Równi Szaflarskiej. Jest poło-

żony pomiędzy drogą krajową nr 47 "Zakopianką" a ul. Szaflarską. W terenie objętym opracowa-

niem występuje zabudowa usługowa, jednak większość obszaru objętego opracowaniem nie jest 

zabudowana i stanowi teren rolniczy. 

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), uchwalony uchwałą nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Nowy Targ 9" (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 

2013 r., poz. 5475), zmieniony uchwałą Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 

2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 r., poz. 5382) 

oraz uchwałą Nr XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzę-

dowy Województwa Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r., poz. 296). 

Zgodnie z ustaleniami tego planu cały obszar objęty opracowaniem jest przeznaczony pod zabu-

dowę usługową, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania pomników przyrody znajdujących się w 

rejestrze prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ani drzew godnych 

objęcia ochroną prawną. 
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W obszarze objętym opracowaniem nie występują obiekty zabytkowe.  

4. Stan i zasoby środowiska. 
4.1 Rzeźba terenu. 

Zgodnie z klasyfikacją J. Kondrackiego, obszar objęty opracowaniem położony jest na obszarze 

regionu fizycznogeograficznego 514.11 – Kotlina Orawsko – Nowotarska. 

Miasto leży w rozległym obniżeniu Kotliny Nowotarskiej, a jego północne dzielnice położone są na 

wzniesieniach Gorców. 

Kotlina Orawsko-Nowotarska to region stanowiący najniższą i równocześnie najdalej wysuniętą na 

północ część Kotliny Podhala. Płaskie dno kotliny wyścielone jest trzema poziomami stożków glaci-

fluwialnych, powstałych z materiału wynoszonego z Tatr. Część dna kotliny zajmują torfowiska wy-

sokie. Według Mapy Geologicznej Polski (skala 1:500000) przypowierzchniową warstwę gruntu re-

prezentują czwartorzędowe piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Grunty utworzone z 

piasków żwirów są nośne i posiadają dobre parametry fizyko-mechaniczne. Miejsca występowania 

mad wskazuje się jako mniej korzystne. Mady tworzą grunty słabonośne i ściśliwe, dlatego w ich 

obrębie sytuowanie zabudowy jest utrudnione. Gleby te występują w najbliższym sąsiedztwie rzeki. 

Teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu, jednak obszar objęty opra-

cowaniem jest płaski. Teren ten znajduje się na wysokości ok. 600 m npm. Obszar ten posiada 

niewielki spadek w stronę wschodnią, w kierunku Białego Dunajca. 

Rzeźba terenu w granicach badanego obszaru nie stwarza żadnych ograniczeń w jego zagospoda-

rowaniu.  

Podłoże badanego obszaru budują piaski, żwiry i mułki rzeczne. 

4.2 Gleby. 

Na terenie miasta Nowy Targ dominują grunty stosunkowo słabe. Grunty orne występują głównie 

w klasach bonitacji od IVb do VI, a łąki i pastwiska w klasach IV-VI.  

W obszarze objętym opracowaniem występują mady i gleby bagienne. Grunty znajdujące się w 

obszarze objętym opracowaniem uzyskały już w przeszłości zgodę na zmianę przeznaczenia grun-

tów rolnych na cele nierolnicze.  
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4.3 Kopaliny. 

W obszarach objętych opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin, tereny ani 

obszary górnicze. 

4.4 Krajobraz. 

Miasto Nowy Targ jest położone w otoczeniu terenów o jednych z najwyższych w kraju walorach 

krajobrazowych i przyrodniczych. Rejon Kotliny Nowotarskiej również cechuje się wysokimi walo-

rami krajoznawczymi i rekreacyjnymi, ze względu na walory środowiskowe, krajobrazowe i histo-

ryczne.  

Biorąc pod uwagę typy krajobrazów naturalnych obszar objęty opracowaniem znajduje się w ob-

szarze krajobrazów dolin i obniżeń, zalewowych den dolin - akumulacyjne, równin zalewowych w 

terenach nizinnych i wyżynnych, równin zalewowych w terenach górskich. 

Krajobraz miasta został zmieniony w wyniku działań człowieka. W odniesieniu do większości obsza-

rów miasta można obecnie mówić jedynie o krajobrazach semi-naturalnych lub kulturowych. W 

terenie objętym opracowaniem również dominuje krajobraz kulturowy związany z terenami rolni-

czymi i terenami zabudowy. Obszar objęty opracowaniem jest pozbawiony skupisk zieleni wysokiej.  

4.5 Istotne cechy klimatu. 

Kotlina Orawsko – Nowotarska zaliczana jest do piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego ze 

średnią temperaturą roczną 6 – 8o C, z roczną sumą opadów atmosferycznych 800 - 1000 mm/rok 

oraz do klimatu umiarkowanego chłodnego o średniej temperaturze 4 – 6oC i opadzie rocznym 

1000 - 1400 mm.  

Najzimniejszym miesiącem w roku jest luty (średnia temp. miesięczna -6oC), a najcieplejszym jest 

lipiec (średnia temp. miesięczna 16oC). 

Typy pogody na omawianym obszarze związane są z częstym zaleganiem mas powietrza pocho-

dzenia polarno - morskiego. Rzadziej zalegają masy powietrza arktycznego.  

Obszar ten posiada jednak swoiste cechy lokalne, między innymi skłonność do tworzenia się zastoi-

ska zimnego powietrza zimą. 

Warunki topoklimatyczne nie wykazują tutaj istotnej zmienności, są mało zróżnicowane z uwagi na 

konfigurację terenu. Warunki bioklimatyczne można ocenić jako przeciętne. Większość wskaźników 

biometorologicznych jest zbliżona do wartości średniej dla regionu. 
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4.6 Aktualny stan jakości powietrza. 

Aktualny stan jakości powietrza (tło) określany jest jako stężenie uśrednione dla roku, dla tych 

substancji, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031)  wyznaczone są do-

puszczalne poziomy stężeń w powietrzu.  

Według informacji WIOŚ w Krakowie zawartych w „Ocenie jakości powietrza w województwie ma-

łopolskim w 2016” roczna ocena jakości powietrza w strefie małopolskiej, do której należy Nowy 

Targ została wykonana w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2016 roku na stałych 

stacjach monitoringu (poza obszarem gminy). W ocenie jakości powietrza wykorzystano także wy-

niki pomiarów okresowych przeprowadzonych w 6 lokalizacjach za pomocą stacji mobilnych.   

Ocenę wykonano pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla na-

stępujących substancji: - dwutlenek siarki (SO2), - dwutlenek azotu (NO2), - tlenek węgla (CO), - 

benzen (C6H6), - ozon (O3), - pył zawieszony PM10 (PM10), - pył zawieszony PM2,5 (PM2.5), - 

ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10, - arsen (As) w pyle zawieszonym PM10, - kadm (Cd) w pyle 

zawieszonym PM10, - nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10, - benzo(a)piren (B(a)P) w pyle zawie-

szonym PM10. Ocena wykonana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin 

obejmuje: - dwutlenek siarki (SO2), - tlenki azotu (NOx), - ozon (O3). 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obsza-

rze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

(w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeże-

li spełnia ona przyjęte standardy). Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE, należy utrzymać jakość po-

wietrza tam, gdzie już jest ona dobra, lub ją poprawić. W przypadku, gdy cele dotyczące jakości 

powietrza ustalone w dyrektywie nie są osiągane, państwa członkowskie powinny podjąć działania 

w celu dotrzymania poziomów dopuszczalnych i poziomów krytycznych oraz w miarę możliwości, 

dotrzymania wartości docelowych i osiągnięcia celów długoterminowych (państwa członkowskie 

podejmują wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w 

celu zapewnienia osiągnięcia wartości docelowych i celów długoterminowych). W przypadku, gdy w 

określonej strefie lub aglomeracji poziomy zawartości zanieczyszczeń w powietrzu jednej lub kilku 

substancji przekraczają poziomy dopuszczalne, poziomy dopuszczalne powiększone o odpowiednie 

marginesy tolerancji lub poziomy docelowe, państwa członkowskie zapewniają opracowanie planów 

ochrony powietrza dla przedmiotowych stref i aglomeracji w celu dotrzymania odpowiednich warto-

ści normatywnych. 

Wg tej oceny strefa małopolska została zaklasyfikowana do klasy A oznaczającej poziom stężenia 
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zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu dopuszczalnego w zakresie SO2, NO2, CO, C6H6, Pb, 

As, Cd, Ni. 

W zakresie O3 strefa małopolska została zaliczona do klasy A wg poziomu docelowego oraz do kla-

sy D2 wg poziomu celu długoterminowego, wymaganym działaniem w tym zakresie jest więc dą-

żenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020 r.  

W zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i B(a)P strefa małopolska została zaliczona do klasy C 

oznaczającej poziom stężenia zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego. 

Strefa małopolska została zaliczona do klasy C/D2 ze względu na ochronę roślin z uwagi na O3 – 

AOT40 (D2 - poziom celu długoterminowego). 

Jako główną przyczynę przekroczeń poziomów dopuszczalnych stężeń B(a)P i pyłu zawieszonego 

PM10, PM2,5 wskazano oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

Główną przyczynę przekroczeń poziomów docelowego i poziomu celu długoterminowego stężeń O3 

wskazano natomiast warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu. 

Wykonana klasyfikacja stref za 2016 rok potwierdziła występujące w poprzednich latach przekro-

czenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz ben-

zo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa małopolskiego, co wskazuje na 

konieczność realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa mało-

polskiego wdrożonym uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

22.01.2017 roku. 

4.7 Hałas. 

Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa się jako klimat 

akustyczny, rozumiany jako wynik różnych grup hałasu i wibracji: komunikacyjnych, przemysło-

wych i innych (np. hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wieloro-

dzinnych i w obiektach użyteczności publicznej).  

Do głównych źródeł hałasu wpływających na zwiększenie uciążliwości akustycznej dla środowiska 

zewnętrznego należy ruch drogowy, hałas kolejowy oraz działalność prowadzona na terenach nie-

których obiektów przemysłowych.  

Przez teren miasta, w sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem przebiega droga krajowa nr 47 

Zakopianka. Zgodnie z „Mapami emisji w ciągu doby” opracowanymi przez GDDKiA obszar objęty 

opracowaniem znajduje się w strefie zagrożenia hałasem od drogi krajowej. W odległości 30 m od 
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osi drogi krajowej odnotowano hałas o natężeniu 70 dB, w odległości 60 m od osi drogi krajowej - 

65 dB, a w odległości 115 m od osi drogi krajowej - 60 dB. 

Zgodnie jednak z obecnym przeznaczeniem, w zakresie którego na etapie opracowywania zmiany 

planu nie wprowadza się żadnych zmian teren objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną przed 

hałasem.  

4.8 Wody powierzchniowe. 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują wody powierzchniowe, obszar ten położony jest 

jednak w sąsiedztwie Białego Dunajca. Biały Dunajec powstaje z połączenia trzech potoków ta-

trzańskich: Cichej Wody, Strążyskiego i Bystrego. Ogólna długość potoku wynosi 31 km. Od ujścia 

Porońca przyjmuje swą właściwą nazwę, jako Biały Dunajec. Rzeka ta łączy się z Czarnym Dunaj-

cem tworząc Dunajec będący prawym dopływem Wisły.  

Wody Białego Dunajca ujmowane są do celów pitnych dla Nowego Targu. Ujęcie wody o nominal-

nej wydajności 6 050 m3/d zlokalizowane jest w Szaflarach (km 6+600). Na jakość wód potoku 

wpływ ma wielkość ładunków zanieczyszczeń niesionych od Zakopanego, o czym świadczy zmien-

ność poziomu zanieczyszczenia jego wód w ciągu wieloletnich badań kontrolnych.  

Obszar objęty opracowaniem jest położony poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dzie-

dzinie polityki wodnej) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary 

dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w chwili obecnej na obszarze 

Polski wyznaczonych jest 9 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, 

Niemna, Pregoły, Świeżej. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wo-

dami.  

Plany te powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i re-

gionalnym, np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw 

czy w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. 

Aktualnie obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został przyjęty 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).  Plan gospodarowania wodami 

stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Europejskiej. 

Przedstawia on w myśl art. 114 Prawa wodnego m.in. aktualny stan wód w obrębie obszaru dorze-
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cza, podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako 

mechanizm sprawozdawczy do opracowywania raportów dla Komisji Europejskiej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określa cele środowiskowe dla wód po-

wierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wod-

nej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla czę-

ści wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-

chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzch-

niowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających 

warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozpo-

rządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 

uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich 

stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicz-

nym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele 

uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami 

wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologiczne-

go, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 

Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie 

dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Zgodnie z podziałem wód na jednolite części i ich identyfikację, obszar objęty opracowaniem znaj-

duje się w granicach JCWP RW20001421412999 Biały Dunajec od Porońca do ujścia. 

Jest to silnie zmieniona część wód o dobrym potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. 

4.9 Wody podziemne. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie udokumentowanego GZWP 440 Dolina kopal-

na Nowy Targ („Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku 

z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiornika GZWP nr 440 Dolina Kopalna Nowy Targ”). 

Zbiornik nr 440 utworzony jest ze skał wodonośnych o charakterze porowym (utwory piaszczysto – 

żwirowe), wieku czwartorzędowego i zajmuje powierzchnię 197,79 km2 (teren kotliny Nowotar-

skiej). 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. 
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Związany jest z doliną kopalną występującą w obrębie Kotliny Nowotarskiej. Jest to najzasobniejszy 

zbiornik czwartorzędowy w regionie, spełniający podstawowe kryteria wydzielenia GZWP. Miąż-

szość utworów wodonośnych waha się od kilku do ponad 100 m. Wody zbiornika są zagrożone 

bezpośrednim oddziaływaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.  

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych 

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i 

chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.  

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe:  

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wy-

mienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),  

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 

dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

Zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne badania i oceny stanu wód podziemnych do-

konuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ustawa Prawo wodne zobowiązuje 

Państwową Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań i ocen stanu wód podziemnych w 

zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych.  

Zgodnie z wymogami RDW dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami dokonano podziału 

obszaru województwa na jednolite części wód podziemnych. Obszar objęty opracowaniem jest po-

łożony w obrębie wydzielenia jednolitych części wód podziemnych PLGW2000165. Są to wody w 

dobrym stanie, niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.   

4.10 Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna. 

Obszary objęte opracowaniem znajdują się poza granicami obszarów objętych ochroną przyrody. W 

granicach przedmiotowych obszarów nie stwierdzono występowania gatunków i siedlisk objętych 

ochroną prawną oraz miejsc lęgowych ptaków i miejsc rozrodu zwierząt objętych ochroną prawną, 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 
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Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są: 

- Rezerwat Bór na Czerwonem utworzony dla ochrony torfowiska wysokiego i obszary Natura 

2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Orawsko – Nowotarskie PLH 120016 (Dyrek-

tywa Siedliskowa) i specjalny obszar ochrony Torfowiska Orawsko – Nowotarskie – PLB 120007 

(Dyrektywa Ptasia). Obszar objęty opracowaniem jest oddzielony od ww. obszarów chronionych 

drogą ul. Szaflarską i rzeką. 

- Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony Rozporządzeniem Wojewody 

Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 806 z dnia 24 listopada 2006 r.), położony w 

odległości ok. 600 m na południe od obszaru objętego opracowaniem. 

4.11 Struktura przyrodnicza obszaru w tym różnorodność biologiczna, rośliny i zwie-

rzęta.  

Roślinnością potencjalną obszaru objętego opracowaniem są łęgi i bory.   

Pierwotna szata roślinna okolic Nowego Targu odznaczała się dużym zróżnicowaniem, spowodo-

wanym znaczną zmiennością warunków naturalnych. Trwająca wiele wieków działalność człowieka 

spowodowała znaczne przekształcenie roślinności. Fragmenty biocenoz  zbliżonych do naturalnych 

zachowały się jeszcze na peryferiach miasta.  

Struktura przyrodnicza obszaru objętego analizą jest słabo zróżnicowana, za to przekształcona 

antropogenicznie. Obszar ten obejmuje wyłącznie tereny niegdyś użytkowane rolniczo jako łąki i 

pastwiska, obecnie odłogowane. 

Łąki mają duże znaczenie gospodarcze jako podstawa hodowli zwierząt. Są to zbiorowiska wtórne, 

zarastające tereny poleśne. Powstanie swe zawdzięczają człowiekowi i utrzymują się jedynie dzięki 

ciągłej jego ingerencji. Charakter gospodarki (koszenie, wypas, nawożenie) wpływa w zasadniczy 

sposób na skład florystyczny łąk. Roślinność łąkowa niekoszona ani też niepodlegająca wypasowi 

jest stopniowo zastępowana gatunkami bardziej ekspansywnymi. W sąsiedztwie terenów zabudo-

wanych występuje roślinność ruderalna, towarzysząca osiedlom ludzkim, liniom komunikacyjnym, 

terenom usługowym i gruntom odłogowanym.   

Obszar objęty prognozą obejmuje tereny położone blisko dróg, podlega więc stałej antropopresji.  

Podczas przeprowadzonej wizji terenowej w obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono wy-

stępowania chronionych siedlisk przyrodniczych, stanowisk chronionych roślin, zwierząt i grzybów. 

Z gatunków zwierząt występujących na obszarze gminy wymienić można: popielice, jeże, krety, 

koszatki, orzesznice i myszy. W okolicach Nowego Targu występuje ponad 100 gatunków ptaków. 
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Z ptaków drapieżnych występują: jastrzębie - gołębiarze, myszołowy zwyczajne i sokoły - pustułki, 

a rzadziej głuszce, cietrzewie, rude kanie oraz krogulce. W okolicach tych występują także kruki, 

sroki, sójki. Świat gadów reprezentują trzy gatunki jaszczurek: zwinka, żyworódka i padalec bezno-

gi oraz dwa węże: żmija zygzakowata, spotykana na torfowiskach oraz zaskroniec.  

Mimo, że obecności tych gatunków nie stwierdzono podczas wizji lokalnej, nie można wykluczyć 

ich obecności na analizowanych obszarach, gdyż były stwierdzone wcześniej na terenie miasta. 

4.12 Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem.  

Najistotniejsze powiązania przyrodnicze miasta z otoczeniem dotyczą sieci hydrograficznej. Lokal-

ne korytarze migracyjne ciągną się wzdłuż dolin cieków, a także przez tereny lasów i innej zieleni.  

Obszar objęty prognozą znajduje się w niedalekiej odległości od Białego Dunajca, który w szerszej 

skali stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym. 

5. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska. 
Przyrodnicze środowisko gminy jest obecnie wyraźnie zmienione przez człowieka i jego działalność. 

Zmienione zostały warunki hydrologiczne w rzekach, zmieniony skład ma powietrze atmosferyczne. 

Wszystkie te zmiany mają charakter negatywny i obniżają jakość środowiska abiotycznego. 

W tak zmienionym środowisku fizycznym nadal duże powierzchnie zajmują tereny zielone, aktywne 

biologicznie. Wnikliwa analiza wskazuje jednak, że szata roślinna również uległa znacznemu prze-

kształceniu i nadal podlega silnej antropopresji.  

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji dokumentu. 
W obszarze objętym opracowaniem ustalenia projektu zmiany planu nieznacznie zmieniają parame-

try zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy bez zmiany obecnego przeznaczenia pod 

zabudowę usługową. W przypadku braku realizacji dokumentu obszar ten będzie użytkowany w 

dotychczasowy sposób, z czym nie będą się wiązały niekorzystne zmiany w środowisku.  

7. Dotychczasowe zmiany w środowisku. 
Środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało poddane dość silnej antropopresji. Zmiany w 

środowisku przyrodniczym będące również wynikiem degradacji antropogenicznej miały największy 

zasięg w jego części biotycznej. Skutkiem gospodarczej działalności człowieka, rozwoju osadnictwa 

i infrastruktury technicznej, zajmowania nowych terenów pod budownictwo i uprawy jest emisja 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

    Syntax Biuro Planowania Przestrzennego Małgorzata Łapeta, 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6. 

                                                                  Str. 19 

 

zanieczyszczeń do powietrza i gleb, wytwarzanie ścieków i odpadów, zmiana klimatu akustycznego.  

Na obszarach położonych w sąsiedztwie dróg kołowych o dużym natężeniu ruchu, zwartych tere-

nów osadniczych powstały bariery na naturalnych trasach rozprzestrzeniania się biocenoz.  

8. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe cele ochrony śro-
dowiska. 
Polska na tle Europy Zachodniej ma jedne z najlepiej zachowanych obszarów przyrodniczo cen-

nych. Prawie 1/5 powierzchni naszego kraju proponowana jest do objęcia ochroną w formie obsza-

rów Natura 2000, które stanowią jedną z najwyższych (obok parków narodowych) form ochrony 

przyrody służących zachowaniu zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 

charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodni-

czych Europy.  

Podstawowym celem ochrony środowiska i ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biolo-

gicznej oraz takich biocenoz, których szczególny charakter wynikający ze ściśle określonych wa-

runków siedliskowych jest terytorialnie mocno ograniczony. Polska będąc członkiem Wspólnoty 

Europejskiej ma obowiązek objęcia ochroną siedlisk, ostoi oraz stanowisk gatunków, których 

szczególne wymagania co do jakości środowiska sprawiają, że podlegają one zagrożeniom o róż-

nym stopniu nasilenia oraz ograniczeniu areałów występowania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci 

utworzono kilka systemów służących ochronie przyrody zarówno w skali regionalnej, krajowej, jak i 

międzynarodowej. W latach 90. powstały w Polsce dwie duże koncepcje z zakresu ochrony przyro-

dy: system CORINE biotopes oraz ECONET-PL. Przyjęcie w 1995 r. w Sofii Paneuropejskiej Stra-

tegii Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej stworzyło nowe możliwości działania na tym polu. 

W UE powstały dwie ważne dyrektywy tzw. Dyrektywa Ptasia (1979) oraz Dyrektywa Habitatowa 

(siedliskowa) (1992), które zapoczątkowały realizację programu NATURA 2000. Jego celem jest 

utworzenie spójnej, funkcjonalnej sieci terenów chronionych na obszarze Wspólnoty Europejskiej, 

określanej mianem europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary Natura 2000. 

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: 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 
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 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” jest jedną z 9 zintegrowanych strategii 

rozwoju, powstałych w oparciu o ustawę z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. Celem głównym Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” jest zapewnienie 

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz 

stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, 

zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną 

gospodarkę. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko obejmuje dwa niezwykle istotne 

obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które 

powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku: 

 

 Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

 Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

 Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i 

deficytem wody, 

 Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielo-

funkcyjna gospodarka leśna, 

 Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią, 

 Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w 

energię 

 Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

 Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 

 Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 

 Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

 Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wy-

korzystujących paliwa alternatywne, 

 Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

 Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i go-

spodarki, 

 Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie 
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ich na cele energetyczne, 

 Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energe-

tyki, 

 Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycz-

nych i środowiskowych, 

 Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków 

do powstawania zielonych miejsc pracy, 

 

Program Strategiczny Ochrona Środowiska przyjęty przez Sejmik Województwa 

Małopolskiego uchwałą Nr LVI/894/14 z dnia 27 października 2014 r. określa działania 

przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 w tym także te, które nie wynikają z bezpośrednich 

kompetencji Samorządu Województwa Małopolskiego. Jest więc dokumentem kompleksowo 

traktującym zadania ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki 

działań. 

 

Celem głównym tego programu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona 

zasobów środowiska dla rozwoju Małopolski. Cel ten realizowany jest i będzie poprzez następujące 

priorytety:  

 Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji o źródłach pól 

elektromagnetycznych,  

 Ochrona zasobów wodnych,  

 Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami,  

 Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk atmosferycz-

nych, geodynamicznych i awarii przemysłowych,  

 Regionalna polityka energetyczna,  

 Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego,  

 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym,  

 Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska i bez-

pieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych i ekono-

micznych. 
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Pod pojęciem „poprawa bezpieczeństwa ekologicznego” rozumie się trwały proces zmierzający do 

osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego.  

 

Priorytetami ekologicznymi programu są:  

 poprawa stanu powietrza,  

 poprawa stanu wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed po-

wodzią,  

 uporządkowanie gospodarki odpadami. 

 

Program ten realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie:  

 Ochrona zasobów wodnych,  

 Poprawa jakości powietrza,  

 Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym, przemysłowym oraz mini-

malizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego,  

 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,  

 Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk atmosferycz-

nych, geodynamicznych i awarii przemysłowych,  

 Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego,  

 Regionalna polityka energetyczna,  

 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i promocja postaw 

proekologicznych,  

 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. 

 

Na szczeblu samorządu gminnego istotnym dokumentem określającym cele i działania w 

dziedzinie ochrony środowiska jest Program Ochrony Środowiska dla Miasta Nowy Targ (przyjęty 

Uchwałą Nr 27/XXIX/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2005 r.). W dokumencie tym 

określono następujące cele strategiczne polityki ekologicznej miasta: 

 
- ocena i kształtowanie ładu przestrzennego zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, 

przy uwzględnieniu zasad ochrony różnorodności biologicznej, ochrony krajobrazu, 

poprawy jakości i komfortu życia społeczeństwa,  
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- 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,  

- 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.  
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Projekt analizowanej zmiany planu miejscowego wnosi następujące ustalenia uwzględniające 

ochronę środowiska, przyrody, krajobrazu, wartości kulturowych, życia i zdrowia ludzi w kontekście 

ww. dokumentów: 

 nakaz odprowadzania ścieków komunalnych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej,  

 zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych,  

 nakaz stosowania indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem rozwiązań technicznych i me-

diów grzewczych ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska, z zakazem stosowania 

w nowoprojektowanych obiektach paliw stałych za wyjątkiem drewna, 

 ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy (zapobiegające przekroczeniu skali 

 zabudowy w krajobrazie). 

  

9. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospo-
darowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodni-
czymi. 
Analizowany obszar, był dotychczas użytkowany w sposób typowy dla tego typu terenów. Nie za-

obserwowano tutaj niekorzystnych zmian w środowisku. Wprowadzenie terenów biologicznie czyn-

nych, w tym zieleni niskiej i wysokiej towarzyszącej terenom zabudowanym pozwoli na poprawę 

panujących tu warunków przyrodniczych. 

10. Potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją 
planu.  
Analizując zasady zagospodarowania przestrzennego zawarte w ustaleniach projektu zmiany planu 

można rozważać wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko m.in. z tytułu: 

 wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

 wytwarzania odpadów,  

 wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz zanieczyszczeń gleb, 

 odprowadzania wód w fazie budowy i likwidacji przedsięwzięcia, 

 wykorzystywania zasobów środowiska, 

 przekształceń naturalnego ukształtowania terenu, 

 emitowania hałasu, 
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Realizacja ustaleń projektu zmiany planu, może wpłynąć, w zróżnicowany sposób, na poszczególne 

komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i 

podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajo-

braz.  

10.1 Zagrożenia dla gleb i powierzchni ziemi. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę ma charakter bezpośredni, stały i długoterminowy.  

Istotnym zagrożeniem jest przekształcenie powierzchni terenu i zmiana jego funkcji z rolniczej na 

usługową. Po zabudowaniu tych terenów nigdy nie zostaną one przywrócone do użytkowania rolni-

czego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż teren objęty opracowaniem nie jest jeszcze w 

całości zabudowany, to jest on przeznaczony pod zabudowę w obowiązującym planie miejscowym, 

a w projekcie zmiany planu, do którego ustaleń jest sporządzana niniejsza prognoza nie wprowa-

dza się zmian w zakresie przeznaczenia terenu. 

Zagrożeniem dla gleb i powierzchni ziemi jest nawożenie terenów upraw rolnych nawozami mine-

ralnymi prowadzące do stopniowej degradacji gleby. W wyniku ich stosowania następuje zanikanie 

humusu w ziemi, bez możliwości jego odnowienia.  

10.2 Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych jest następstwem oddziaływań na środowi-

sko o charakterze pośrednim, stałym i długoterminowym. 

Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych jest odprowadzanie do nich nie-

właściwie oczyszczonych ścieków oraz ich zanieczyszczenie w wyniku przedostania się substancji 

niebezpiecznych do gruntu lub bezpośrednio do wód w przypadku awarii lub wypadków drogo-

wych.  

Skutkiem zanieczyszczeń wód poprzez nieuporządkowaną gospodarkę ściekową jest powstanie nie-

odwracalnych zmian we florze i faunie, powstanie skażeń i deficytów wodnych. 

Powstawanie dodatkowych miejsc wytwarzania ścieków i odpadów stałych, w rejonach nowych 

obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi oraz dla działalności gospodarczej może 

niekorzystnie wpłynąć na stan sanitarny wód powierzchniowych i podziemnych w przypadku nie-

właściwie prowadzonej gospodarki ściekowej i odpadami. 

Negatywne oddziaływania tras komunikacyjnych będą również dotyczyć możliwości zanieczyszcze-
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nia wód powierzchniowych i podziemnych przez ścieki spływające z pasa drogowego. Ścieki desz-

czowe z dróg i parkingów mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i podziemne głównie sub-

stancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni, co może stanowić zagrożenie dla znajdu-

jącego się tu zbiornika GZWP. 

10.3 Zagrożenia dla powietrza. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta są: 

-  źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z za-

kładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powie-

trza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i ga-

zowe, 

- źródła przemysłowe – pochodzące z kotłowni przemysłowych i procesów produkcyjnych, 

- źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc 

niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki 

ołowiu, tlenki siarki, 

W terenie objętym opracowaniem zagrożeniem dla powietrza są przede wszystkim spaliny, które 

powstają w czasie spalania paliw w pojazdach.  

W obszarach sąsiadujących z drogami wzrastają stężenia zanieczyszczeń spowodowanych spala-

niem paliw samochodowych, w tym dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i 

aromatycznych, pyłów, dwutlenku siarki oraz związków ołowiu. Największe stężenia utrzymują się 

w pobliżu drogi. Oddziaływania te mają charakter stały.  

10.4 Zagrożenia dla roślin i zwierząt.  

Poza zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania zanieczyszczeń powietrza, bezpośrednim zagro-

żeniem dla każdej biocenozy jest bezpośrednie oddziaływanie człowieka (nadmierna eksploatacja 

siedlisk, pozbawienie gleby jej naturalnej szaty roślinnej, bezpośrednie sąsiedztwo dróg jezdnych, 

naruszanie stosunków wodnych). 

Ubytek powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz obniżenie zdrowotności i żywotności orga-

nizmów jest skutkiem oddziaływań na środowisko o charakterze skumulowanym, stałym i długo-

terminowym.    
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10.5 Zagrożenia dla krajobrazu. 

W chwili obecnej brak jest naturalnych zagrożeń dla krajobrazu. Zagrożenia pojawiają się ze strony 

człowieka na skutek nieprzemyślanej i nieracjonalnej działalności gospodarczej. Antropogeniczne 

zmiany w krajobrazie, związane przede wszystkim z przeznaczeniem terenu pod różne formy zain-

westowania mogą doprowadzić do obniżenia walorów krajobrazowych oraz naruszenia harmonii 

otoczenia.  W odniesieniu do obszaru objętego opracowaniem szczególne zagrożenie może stano-

wić lokalizacja obiektów stanowiących nowe dominanty przestrzenne i wysokościowe w miejscach 

eksponowanych widokowo, nieumiejętne kształtowanie przestrzeni i form architektonicznych oraz 

realizacja obiektów budowlanych o nieestetycznej formie architektonicznej. 

Do obniżenia walorów krajobrazowych przyczynia się również degradacja pozostałych komponen-

tów środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zubożenie szaty roślinnej.  

10.6 Zagrożenia dla klimatu. 

Zagrożenia dla lokalnego klimatu są związane wyłącznie z globalnymi tendencjami zmian klima-

tycznych. Brak lokalnych czynników wpływających w sposób negatywnych na klimat.   

10.7 Hałas. 

Wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu dotyczy przede wszystkim rejonów wystę-

powania działalności produkcyjnej i usługowej oraz dróg o dużym nasileniu ruchu. Obiekty przemy-

słowe lub usługowe mogą stanowić źródła hałasu mogącego powodować przekroczenia dopusz-

czalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

W obszarze objętym opracowaniem nie występują tereny przemysłowe.  

Działaniami mającymi na celu zapobieganie lub minimalizację ewentualnych negatywnych oddzia-

ływań akustycznych związanych z ruchem drogowym może stać się: 

 przebudowa i modernizacja dróg  - lepszy stan drogi może pozytywnie przyczynić się do obni-

żenia hałasu, 

 wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych, 

 realizacja nasadzeń zielenią izolacyjną, 

 odsunięcie projektowanej zabudowy od dróg poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy.  
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11. Ocena zagrożeń dla środowiska, które mogą powstawać 
na terenie objętym projektem zmiany planu oraz na terenach 
pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z reali-
zacji jego ustaleń. 
Projekt zmiany planu miejscowego, do którego ustaleń opracowana jest niniejsza prognoza oprócz 

zmiany położenia fragmentu linii rozgraniczającej terenu 3UC z terenem 2KDGP oraz korekty 

przebiegu fragmentu linii zabudowy w terenie 3UC nie wprowadza żadnych zmian w rysunku planu. 

Nie zmienia się przeznaczenie terenu 3UC, wprowadzone są natomiast niewielkie zmiany w zakre-

sie parametrów i wskaźników kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu takie jak: 

- zwiększenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy w terenie 3UC z 60% na 70%, 

- dodanie ustaleń dla terenu 3UC w zakresie intensywności zabudowy -  jako wskaźnika powierzch-

ni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniejszej niż 0,01 i 

nie większej niż 0,70, 

- zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynków w terenie 3UC z 12 m do 15 m, 

- wprowadzenie w terenie 3UC dodatkowego ograniczenia całkowitej wysokości budynków mierzo-

nej od średniego poziomu terenu na obrysie budynku do najwyżej położonego punktu komina, at-

tyki lub urządzenia znajdującego się na dachu budynku, która nie może przekroczyć 18 m, 

- dodanie ustaleń w zakresie liczby miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową w terenie 3UC, 

- uaktualnienie ustaleń dla terenu 3UC w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu (które nie podlegały zmianie) w obszarze objętym 

opracowaniem nie będzie możliwa realizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziały-

wać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, za wy-

jątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji oraz z grupy przedsięwzięć 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko tych, dla których przeprowadzona procedura 

oceny oddziaływania na środowisko w trakcie której sporządzono raport oddziaływania na środowi-

sko, wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko, lub przedsięwzięcie zostało zwolnione z 

obowiązku sporządzenia raportu. 

Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie zmiany planu zapisy, przy zachowaniu wymagań 

zawartych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń 
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dla środowiska w wyniku realizacji jego ustaleń. 

11.1 Zanieczyszczenie powietrza. 

11.1.1 Parkingi i drogi. 

Wielkość emisji niezorganizowanej ze źródeł motoryzacyjnych zależna jest w głównej mierze od 

natężenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. 

Zakładany w projekcie zmiany planu nieznaczny wzrost intensywności zabudowy może spowodo-

wać lokalny wzrost natężenia ruchu na drogach stanowiących obsługę komunikacyjną obszaru ob-

jętego opracowaniem. Chociaż układ drogowy w rejonie planowanych inwestycji jest w stanie 

przenieść dodatkowy ruch, to należy zwrócić uwagę na fakt, że układ ten jest przede wszystkim 

zdominowany przez ruch tranzytowy na drodze krajowej. 

W wyniku realizacji ustaleń planu stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie istotnemu pogorsze-

niu w porównaniu do stanu obecnego. 

 
11.1.2 Działalność usługowa. 

Działalność usługowa może być związana z powstawaniem różnorodnych zanieczyszczeń i ich emi-

sją do powietrza atmosferycznego. Na obecnym etapie nie ma możliwości oszacowania rodzajów i 

ilości powstających zanieczyszczeń, gdyż nie wiadomo, jakiego typu inwestycje będą tu lokalizowa-

ne. Ustalenia projektu zmiany  planu nie wprowadzają jednak żadnych zmian w stosunku do do-

tychczasowego przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową. 

Ewentualna budowa lokalnych kotłowni wiąże się z powstawaniem zanieczyszczeń. Podstawowymi 

zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku spalania paliw do celów grzewczych są: 

 dwutlenek siarki,  

 tlenek węgla,  

 dwutlenek azotu  

 pyły.  

Stężenia tych substancji w powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzew-

czym i maleją latem. Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede 

wszystkim od technicznych parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energe-

tyczna, warunki spalania oraz warunki wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) 

oraz zastosowanego rodzaju paliwa.  
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Realizacja ustaleń zawartych w projekcie zmiany planu może wiązać się z lokalnym zanieczyszcze-

niem powietrza. Dotyczy to spalin oraz różnorodnych zanieczyszczeń, jakie mogą powstać w wyni-

ku świadczenia usług. W przypadku przestrzegania przepisów odrębnych, zmiany te nie spowodują 

znaczącego wzrostu stężeń zanieczyszczeń zarówno na obszarze objętym opracowaniem, jak i po-

za nim. 

Ustalenia obowiązującego planu dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną określają jako generalną 

zasadę zaopatrzenia w ciepło obszaru Gminy niedopuszczenie do powstawania nowych źródeł emi-

sji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.  

Do ustaleń zmiany planu dla terenu 3UC wprowadzono ustalenia dotyczące zaopatrzenia w energię 

cieplną z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie eks-

ploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie jest uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Woje-

wództwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-

wództwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następu-

je spalanie paliw (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., poz. 

787). 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Sejmik Wo-

jewództwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie 

ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw. Natomiast w art. 96 ust. 6 pkt 3 tejże ustawy określono, że 

wskazana uchwała sejmiku województwa, między innymi, określa rodzaje lub jakość paliw dopusz-

czonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub parametry techniczne lub rozwią-

zania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczo-

nych do stosowania na obszarze określonym w tej uchwale. W uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-

jewództwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastę-

puje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Młp. z 2017 poz. 787) określone zostały m.in. rodzaje lub jakość 

paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub parametry technicz-

ne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 

dopuszczonych do stosowania na obszarze określonym w tej uchwale. 

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej ograniczenia można stwierdzić, że w wyniku realizacji ustaleń 

projektu zmiany planu nie nastąpi wzrost ilości powstających zanieczyszczeń. 
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Pogorszenie się standardów powietrza atmosferycznego w wyniku przeznaczenia terenów pod no-

wą zabudowę należy określić jako nieznaczne. Nowe przepisy i standardy z zakresu ochrony śro-

dowiska, jak też obecnie stosowane rozwiązania techniczne w zakresie systemów energetycznych i 

zmniejszająca się energochłonność budynków mają wymierne skutki w zakresie sukcesywnego 

ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego, wynikającego 

z niskiej emisji.  

W efekcie można się spodziewać utrzymania sumarycznego zapotrzebowania na energię i związa-

nej z tym emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku równoważenia wzrostu zapotrzebowania 

na energię w wyniku zabudowy nowych terenów inwestycyjnych, poprzez termomodernizację ist-

niejącej zabudowy i modernizację istniejących instalacji. 

Biorąc pod uwagę fakt, że funkcja terenu 3UC nie zmienia się w stosunku do jego obecnego prze-

znaczenia, można stwierdzić, ze w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu stan zanieczyszczenia 

powietrza nie ulegnie pogorszeniu.      

 

11.1.3 Wnioski. 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie zmiany planu nie spowoduje znaczącego wzrostu stężeń 

zanieczyszczeń zarówno na obszarze objętym opracowaniem, jak i poza nim. 

11.2 Wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie 

gleby lub ziemi. 

Realizacja ustaleń zmiany planu wywierać będzie wpływ na środowisko wodne przede wszystkim w 

zakresie: 

 lokalnych zmian stosunków wodnych – zmniejszenia retencji gruntowej na skutek wprowadze-

nia zabudowy i utwardzonych nawierzchni z jednoczesnym wzrostem ilości wód odprowadza-

nych kanalizacją oraz obniżenia zwierciadła wód gruntowych na skutek prowadzenia koniecz-

nych prac ziemnych i budowlanych, 

 możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku wprowadzonych 

potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. 

Z uwagi na położenie omawianego terenu w obszarze GZWP zapisy planu, które na etapie sporzą-

dzania jego zmiany nie zostały skorygowane zawierają szereg ustaleń dotyczących zasad prowa-

dzenia gospodarki wodno-ściekowej, aby nie powodować zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 

podziemnych.  
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W planie przewiduje się uzbrojenie terenów zabudowy w kanalizację sanitarną, odprowadzającą 

ścieki do ścieków do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w poza granicami obszaru objętego 

opracowaniem. Nie dopuszcza się możliwości gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływo-

wych na nieczystości ciekłe. 

Takie ustalenia są korzystne dla zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed 

przenikaniem zanieczyszczonych wód. 

Plan ustala odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Białego Dunajca, po ich podczysz-

czeniu. Wymagana jest budowa, rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej oraz jej modernizacja 

stosownie do potrzeb. 

W przypadku prowadzenia działalności usługowej, odprowadzanie wód deszczowych zależne będzie 

od specyfiki przedsięwzięcia.  

Ścieki wprowadzane do wód lub ziemi muszą spełniać wymagania określone przepisami ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), w 

tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-

gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Obiekty budowlane oraz 

instalacje, których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi mu-

szą odpowiadać wymogom, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska. 

Zapisy obowiązującego planu pozwolą ograniczyć ryzyko ewentualnych zanieczyszczeń wód pod-

ziemnych i powierzchniowych. Ścieki pochodzące z terenu objętego opracowaniem nie powinny 

stanowić zagrożenia dla jakości wód płynących i podziemnych, w tym zasobów głównego zbiornika 

wód podziemnych. Realizacja ustaleń zmiany planu nie spowoduje zmian w wodach powierzchnio-

wych. 

W projekcie zmiany planu nie wprowadza się zmian w zakresie wielkości powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnego. Oznacza to, że w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nie nastąpi zwiększenie  

powierzchni uszczelnionych, a co za tym idzie nie zmniejszy się infiltracja i retencja gruntowa oraz 

zasilanie wód podziemnych w stosunku do stanu obecnego.  

Przeznaczenie terenu pod funkcję usługową wiąże się z powstawaniem odpadów, głównie komu-

nalnych, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wyklucza się również 

powstawania odpadów niebezpiecznych, związanych z prowadzoną działalnością. Firmy, które będą 

wytwarzać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w znacznych ilościach, określonych w 
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ustawie o odpadach, zobowiązane są do uzyskania stosownych pozwoleń właściwych organów ad-

ministracji. Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, winno odbywać się zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące gospodarki odpadami w następującym brzmieniu: „w zakresie 

gospodarki odpadami stałymi obowiązują zasady ustalone na terenie Gminy, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego niewyznaczonych i nieu-

rządzonych”. 

Zgodnie z art. 228. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)  

uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami straciły moc. 

Zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, nastąpi wzrost ilości odpadów 

poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ogra-

niczenia zagrożeń dla środowiska.  

Zastosowanie w pierwszej kolejności systemu selektywnej zbiórki odpadów ”u źródła” oraz odzy-

sku, a następnie unieszkodliwianie odpadów, przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia 

ujemnych skutków wprowadzenia planu na środowisko. 

Rozwiązaniami mającymi na celu ochronę gleb i wód przed zanieczyszczeniem jest np. selektywne 

magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczaniem tj. np. w 

przystosowanych do tego celu kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi lub w sposób za-

bezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem lub w inny sposób zabezpieczający środowisko przed 

zanieczyszczeniem, szczególnie w przypadku odpadów niebezpiecznych.  

Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie planu zapisy, przy zachowaniu wymagań zawartych 

w przepisach odrębnych, nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego 

w wyniku realizacji jego ustaleń.  

11.3 Ochrona powierzchni ziemi. 

Zbadanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami 

odrębnymi nastąpi na etapie sporządzania projektu budowlanego.  

W obszarze opracowaniem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, stąd 

warunków ochrony w tym zakresie nie wprowadzono do projektu zmiany planu.  
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11.4 Hałas i wibracje. 

Realizacja ustaleń zmiany planu może się wiązać z powstaniem nowych źródeł emisji hałasu.  

Emisja hałasu może nieznacznie wzrosnąć za sprawą zwiększenia intensywności ruchu samocho-

dowego, który może nastąpić po realizacji zabudowy. Projekt zmiany planu miejscowego nie wpro-

wadza jednak żadnych zmian w stosunku do aktualnego przeznaczenia tego terenu. W związku z 

realizacją ustaleń zmiany planu nie przewiduje się więc istotnego wzrostu emisji hałasu, a także 

możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych w zakresie hałasu i zanieczyszczeń.  

Środowisko akustyczne w dalszym ciągu kształtowane będzie przez emisje hałasu komunikacyjnego 

i przemysłowego.  

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska teren objęty opracowaniem nie wymaga ochrony 

przed hałasem.  

11.5 Emitowanie pól elektromagnetycznych. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropoge-

niczne. Naturalne środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących na Ziemi 

(wyładowania elektromagnetyczne w atmosferze ziemskiej) lub na Słońcu (promieniowanie elek-

tromagnetyczne Słońca), a także w kosmosie (promieniowanie kosmiczne). Sztuczne środowisko 

elektromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych celowo lub jako produkt uboczny wynikający ze 

stosowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania wysokiej częstotliwości stosowa-

ne są m.in. w telekomunikacji, radiolokacji, lecznictwie, diagnostyce i wytwarzają źródła lokalne o 

wartościach znacznie przewyższających tło naturalne. Najpowszechniej występującymi instalacjami 

będącymi źródłami pól elektromagnetycznych, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko są 

instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i 

telewizyjne.  

Realizacja ustaleń planu może być źródłem promieniowania elektromagnetycznego, uwarunkowa-

nego  dalszym rozwojem infrastruktury technicznej w zakresie napowietrznych linii i urządzeń elek-

troenergetycznych oraz dopuszczalną lokalizacją urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym stacji ba-

zowych telefonii komórkowej.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne, dotyczące ochrony śro-

dowiska przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 tej ustawy ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez: 
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 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej wartości dopuszczalnych lub co naj-

mniej na tych poziomach; 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do wartości dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane. 

Projektant i użytkownik urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne ma obowiązek stoso-

wania technicznych i organizacyjnych środków eliminujących zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1883), określa dopuszczalne poziomy pól elektromagne-

tycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

oraz miejsc dostępnych dla ludzi. Są one zależne od częstotliwości i rodzaju pracy źródeł. Przez 

tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową rozumie się tereny, dla których taką funkcję 

przewidziano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z ustaleniami zmiany planu w obszarach objętych opracowaniem nie przewiduje się możli-

wości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.  

Oddanie do użytkowania stacji bazowej wymaga uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektro-

magnetycznych do środowiska, na podstawie przeprowadzonych wstępnych pomiarów wielkości 

emisji z instalacji. Poziom pól elektromagnetycznych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 

określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, przy czym inne poziomy pól elektroma-

gnetycznych obowiązują dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a inne dla po-

zostałych terenów - jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.  

W obszarze objętym opracowaniem nie występują napowietrzne linie elektroenergetyczne. 

W obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się lokalizacji obiektów elektroenergetycznych, 

które mogłyby stanowić istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

11.6 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje pojęcie poważnej awarii – rozumie się przez to zda-

rzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą 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 zagrożenia 

środowiska albo prowadzące do powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 138) określa ro-
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dzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na ob-

szarze objętym planem brak jest obiektów zaliczonych do kategorii „potencjalni sprawcy poważ-

nych awarii”. Na terenie miasta Nowy Targ  przy ul. Składowej zlokalizowany jest zakład o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  Zakład ten znajduje się w znacznej odległości 

od obszaru objętego opracowaniem. 

Na terenie objętym opracowaniem lokalizacja tego typu obiektów nie będzie też możliwa na pod-

stawie ustaleń opracowywanej zmiany planu. 

W obszarze objętym opracowaniem ewentualnym zagrożeniem dla środowiska mogą być wypadki 

komunikacyjne i awarie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.  

11.7 Przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, zmiany w krajobrazie, prze-

kształcenia środowiska kulturowego i klimatu. 

Pierwotny krajobraz omawianego terenu został w dużej mierze przekształcony wskutek działalności 

rolniczej, osadniczej człowieka. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w sąsiedztwie dróg i te-

renów zabudowy.  

Wprowadzenie zabudowy na tereny, które pomimo tego, że zostały już wcześniej przeznaczone 

pod zabudowę, ale nie zostały do tej pory zabudowane, ograniczy wielkość obecnej powierzchni 

biologicznie czynnej na skutek jej zabudowania i utwardzenia. W projekcie zmiany planu nie wpro-

wadza się jednak żadnych zmian w zakresie wielkości powierzchni terenu biologicznie czynnego. 

W zakresie kształtowania krajobrazu oraz zachowaniu ładu przestrzennego istotne znaczenie mają 

ustalenia zmiany planu dotyczące ukształtowania zabudowy, sposobu rozmieszczenia obiektów w 

przestrzeni, a także wysokości budynków i obiektów budowlanych.  

Zmianą, której oddziaływanie należałoby rozważyć biorąc pod uwagę potrzebę ochrony walorów 

krajobrazowych jest zwiększenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy w terenie 3UC z 

60% na 70%, zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynków w terenie z 12 m do 15 

m. 

Z uwagi na charakter zabudowy, która będzie realizowana w przedmiotowym obszarze, który to cha-

rakter wynika z usługowej funkcji terenu do planu wprowadzono także dodatkowe ograniczenie cał-

kowitej wysokości budynków mierzonej od średniego poziomu terenu na obrysie budynku do najwy-

żej położonego punktu komina, attyki lub urządzenia  znajdującego się na dachu budynku, która  
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nie może przekroczyć 18 m. Należy przy tym wskazać, że obowiązujący plan miejscowy określał tyl-

ko maksymalną wysokość budynku nie ograniczając wysokości urządzeń znajdujących się na budyn-

kach. 

Biorąc pod uwagę fakt, że teren objęty opracowaniem już był przeznaczony pod zabudowę w obo-

wiązującym planie miejscowym, należy stwierdzić, że opracowywana zmiana planu wprowadza je-

dynie niewielkie korekty w zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Teren objęty opracowaniem nie jest jeszcze całkowicie zabudowany, podobnie jak tereny znajdujące 

się w jego sąsiedztwie, a wprowadzone zmiany w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu nie będą stanowiły znaczącej ingerencji w krajobraz.  

Dodatkowo do ustaleń planu dla terenu 3UC wprowadzono ustalenia dotyczące  intensywności za-

budowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki bu-

dowlanej - nie mniejszej niż 0,01 i nie większej niż 0,70. Pierwotne ustalenia planu nie zawierały 

żadnych ograniczeń w tym względzie. 

Do ustaleń zmiany planu nie wprowadzono zasad dotyczących ochrony środowiska kulturowego ze 

względu na brak zabytków, stanowisk archeologicznych i innych obiektów godnych objęcia ochroną 

konserwatorską. 

Biorąc pod uwagę ustalenia planu oraz po przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na analizo-

wanym terenie można wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na ten element środowi-

ska przyrodniczego.  

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową oma-

wianego terenu oraz nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat i środowisko kulturowe.   

11.8 Ocena wpływu ustaleń planu na świat roślin i zwierząt oraz na funkcjonowanie 

korytarzy ekologicznych. 

Obszar objęty opracowaniem nie zawiera elementów o nadzwyczajnie wysokich walorach przyrod-

niczych, stanowią je bowiem w dużej mierze fitocenozy pochodzenia antropogenicznego.   

W wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nastąpi wzrost powierzchni terenów przeznaczonych pod 

zainwestowanie w stosunku do aktualnych ustaleń planu miejscowego. Zmiany wprowadzone do 

ustaleń planu obowiązującego nie spowodują zwiększenia barier na szlakach migracyjnych fauny.  

W wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na 

florę i faunę terenu. Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania roślin chronionych a na 
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podstawie rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, nie występują tu tereny stałego prze-

bywania i gniazdowania rzadkich gatunków zwierząt. 

11.9 Ocena potencjalnych skutków transgranicznych. 

Realizacja ustaleń planu nie jest związana ze znaczącymi skutkami transgranicznymi. Nie przewidu-

je się powstania w tym obszarze źródeł zanieczyszczeń, mogących powodować negatywne oddzia-

ływanie na środowisko poza granicami kraju. 

12. Ocena skutków realizacji ustaleń planu dla istniejących 
form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych, w 
tym oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natu-
ra 2000 oraz integralność tego obszaru. 
W obszarze objętym opracowaniem nie występują siedliska i gatunki roślin podlegające ochronie 

prawnej. Na omawianym obszarze nie istnieją obecnie żadne ustanowione formy ochrony przyro-

dy.  

Obszar objęty opracowaniem jest położony w odległości 600 m od Południowomałopolskiego Ob-

szaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 24 

listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 806 z dnia 24 listopada 2006 r.).  

Funkcja ochronna tego obszaru wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych, dla których 

OChK jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną (przejściową), a ponadto większą 

część tego terenu stanowi obszar węzłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL.  

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Woj. Małop. z dn. 27.02.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Ma-

łop. poz. 1194) wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Woj. Małop. z 

dn. 25.03.2013 (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3130) na terenie  Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu zakazuje się: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czyn-

ności związanych z racjonalna gospodarka rolna, leśna, rybacka i łowiecka; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, 

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

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.); 
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(Zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wy-

kazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru lub dla których nie 

stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-

dowisko.) 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wyni-

kają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

Zakaz ten nie dotyczy: 

1) wydobywania kamieni, żwiru i piasku w związku z utrzymaniem wód, szlaków żeglow-

nych oraz remontem urządzeń wodnych, o których mowa w art. 124 pkt 3 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pózn. zm.); 

2) terenów objętych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż wydanymi na podstawie 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, 

poz. 981.); 

3) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gmin, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały; 

4) terenów przeznaczonych na cele wydobywania skał i minerałów w uchwalonych po 

dniu wejścia w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania prze-

strzennego lub studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin, dla których przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na śro-

dowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru, 

5) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, realizowanego w 

ramach szczególnego korzystania z wód na podstawie art. 37 i art. 122 ustawy z dnia18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), jeśli wynika ono z 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia swobodnego spływu wód oraz 

lodów, po uzgodnieniu z właścicielem wody niezbędnego zakresu wydobycia. 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związa-

nych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budo-
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wą, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i in-

nych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Zakazy, o których mowa w pkt 1, pkt 3, pkt 5 i pkt 6 nie dotyczą: 

1) wykonywania koniecznych prac bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi 

dopuszczonymi do realizacji na Obszarze przez właściwe organy na podstawie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pózn. zm.): 

a) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego; 

b) poprzedzonymi ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy; 

2) działań związanych z eksploatacja złóż kopalin zgodnie z koncesjami na wydobywanie 

kopalin ze złóż wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolo-

giczne i górnicze. 

Zakaz, o którym mowa w pkt 8 nie dotyczy budowania nowych obiektów budowlanych: 

1) na obszarach, co do których: 

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie ni-

niejszej uchwały dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych - w zakresie, w 

jakim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych; 

b) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzgodnione przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pózn. zm.) w związku z usta-

wa z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 

r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm.), dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych - 

w zakresie, w jakim budowa ta została dopuszczona w tych projektach; 
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c) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcjonowały w obrocie prawnym osta-

teczne decyzje o warunkach zabudowy – do czasu wykonania na ich podstawie in-

westycji lub utraty mocy obowiązującej tych decyzji; 

2) w pasie szerokości 25 m od sztucznych zbiorników wodnych o powierzchni mniejszej 

niż 10 arów. 

Ustalenia zmiany planu nie naruszają ww. zakazów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że teren 

3UC objęty opracowaniem jest położony poza obszarem chronionego krajobrazu, a także, że ob-

szar ten już był przeznaczony pod zabudowę w obowiązującym planie miejscowym. Opracowywa-

na zmiana planu wprowadza jedynie niewielkie korekty w zakresie zasad zagospodarowania tere-

nu oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.    

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu wprowadza ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu 

zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej takie jak m.in.: utrzymywa-

nie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości mi-

gracji dużych ssaków, utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych, sprzyjanie tworzeniu 

zwartych kompleksów leśnych, tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bio-

różnorodności, utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych.  

Zmiany, które zostały wprowadzone do planu dla obszaru objętego opracowaniem nie będą miały 

wpływu na zachowanie ww. ograniczeń, które zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują w gra-

nicach obszaru chronionego krajobrazu. Ustalenia zmiany planu nie będą też sprzeczne z ustale-

niami dotyczącymi czynnej ochrony ekosystemów określonymi w ww. uchwale Sejmiku Wojewódz-

twa Małopolskiego. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza korytarzem ekologicznym, który łączy ostoje przy-

rodnicze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich i Gorców oraz Pasmo Babiej Góry i Policy z Gorcami oraz 

doliną rzeki Białki. Korytarz ten został wskazany w Załączniku nr 9 do zarządzenia Regionalnego Dy-

rektora Ochrony Środowiska w Krakowie w dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu „Bór na Czerwonem”.  

Uznaje się, że zakres oddziaływań postanowień zmiany planu ograniczał się będzie do najbliższego 

otoczenia terenu objętego opracowaniem. Zagospodarowanie tego obszaru nie będzie negatywnie 

wpływać na przedmiot i cele ochrony wymienionych obszarów chronionych. 

Projekt zmiany planu nie wprowadza żadnych zmian, które mogłyby oddziaływać w sposób nieko-

rzystny na przyrodę obszarów chronionych.  
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13. Ocena określonych w projekcie zmiany planu warunków 
zagospodarowania terenów, wynikających z potrzeb ochrony 
środowiska. 
Projekt zmiany planu w wystarczający sposób uwzględnia wymagania, wynikające z potrzeb ochro-

ny środowiska. Ustalenia projektu zmiany planu uwzględniają potrzeby środowiska przyrodniczego, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i zapewniają właściwą ochronę środowiska i zdrowia 

ludzi, nie ograniczając możliwości rozwojowych gminy.  

14. Ocena kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzen-
nego i innych ustaleń zawartych w projekcie zmiany planu. 
14.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów  z uwarun-

kowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Projekt zmiany planu był sporządzany jednocześnie z prognozą jego oddziaływania na środowisko. 

Obszary objęte opracowaniem posiadają aktualne opracowanie ekofizjograficzne, w którym rozpo-

znano i scharakteryzowano stan i funkcjonowanie środowiska. Na tej podstawie zbadano uwarun-

kowania, które objęły określenie przydatności terenów dla rozwoju poszczególnych funkcji oraz 

określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska i wskazanie obsza-

rów, na których ograniczenia te występują. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu 

jest zgodne pod tym względem z opracowaniem ekofizjograficznym.   

14.2 Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania. 

Ocenę proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania należy przeprowadzić w odnie-

sieniu do całego obszaru miasta. Obszar objęty opracowaniem jest już obszarem przeznaczonym 

pod zainwestowanie. Funkcja, która została przypisana temu terenowi stanowi kontynuację plano-

wanej tendencji zagospodarowania obszarów Miasta. Biorąc pod uwagę położenie tego obszaru w 

stosunku do pozostałych terenów zabudowy w gminie należy stwierdzić, że w wyniku realizacji 

ustaleń zmiany planu nie nastąpi zachwianie właściwych proporcji pomiędzy ilością terenów zabu-

dowy do terenów otwartych, pełniących funkcje przyrodnicze. 

15. Uwzględnienie wniosków wynikających z dokumentów 
powiązanych z projektem zmiany planu. 
Najważniejszymi dokumentami powiązanymi z projektem zmiany planu mają dokumenty o zasięgu 

regionalnym i lokalnym, w tym: 
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 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 

XV/174/03 Sejmik województwa małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwale-

nia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na  lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieo-

graniczone  możliwości”, przyjęta przez Sejmik 26 września 2011 r., 

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 -2022. 

 

Najważniejszymi dokumentami z uwagi na ich koncentrację wyłącznie na tematyce oddziaływania 

na środowisko, zawierają programy związane bezpośrednio z jego ochroną. Wśród opracowań 

szczebla regionalnego i lokalnego są: 

 Program Ochrony Środowiska dla powiatu nowotarskiego na lata 2004-2015, 

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Nowy Targ (przyjęty Uchwałą Nr 27/XXIX/05 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2005 r.), 

 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022  

 Program Strategiczny Ochrona Środowiska przyjęty uchwałą Nr LVI/894/14 Sejmiku Woje-

wództwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. jest aktualizacją Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został przyjęty przez Sejmik 

Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2007 r. Jest on jednocześnie dokumentem, 

który realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 

Ustalenia zmiany planu uwzględniają cele ochrony środowiska określone w dokumentach ustano-

wionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Projekt zmiany planu jest spójny z innymi planami obowiązującymi dla sąsiednich obszarów i pro-

gramem ochrony środowiska. Zapisy zmiany planu uwzględniają realizację celów zawartych w ww. 

opracowaniach, w tym w szczególności w zakresie uwzględnienia ograniczeń związanych z położe-

niem na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Realizacja ustaleń zmiany planu nie bę-

dzie wywierać negatywnego wpływu na jednolite wody powierzchniowe i podziemne. 

 

16. Przewidywane metody analizy realizacji ustaleń zmiany 
planu. 
W celu kontroli skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu niezbędne jest prowa-

dzenie systemu monitoringu planu miejscowego. Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno zgod-
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ności realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi w planie miejscowym, jak również potencjalnego 

wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Realizacja postanowień dokumentu jakim jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, następuje na skutek wykonania projektu budowlanego, 

stanowiącego podstawę wydania pozwolenia na budowę. Metody i częstotliwości przeprowadzenia 

analizy realizacji postanowień dokumentu mogą odbywać się wyłącznie w powiązaniu z realizacją 

zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub etapami). Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego zgodny ze studium jest aktem prawa miejscowego, na podstawie którego następuje 

realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów. 

Metoda analizy skutków realizacji postanowień planu miejscowego powinna polegać na: 

 ocenie oddziaływania projektowanego zagospodarowania poszczególnych terenów na środowi-

sko; 

 ocenie przestrzegania  ustaleń  dotyczących  przeznaczenia  terenu, ładu przestrzennego,  wa-

runków kształtowania  zabudowy  i zagospodarowania  terenu, zasad obsługi w zakresie infra-

struktury technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska.  

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu unik-

nięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko, wpływ ustaleń studium i planów na środowisko 

przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu stan-

dardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jako-

ści elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą 

corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale 

źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez 

Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub 

zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzę-

du Statystycznego. 

Monitoring w zakresie przestrzegania ustaleń  dotyczących  przeznaczenia terenu, ładu prze-

strzennego, warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania  terenu, zasad obsługi w za-

kresie infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska powinien zawierać kon-

trolę takich elementów jak m.in.: 

- stan wyposażenia obszaru w kluczowe dla jakości środowiska elementy infrastruktury – 

sieć wodociągowa, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wielkość rezerw na podstawo-

wych urządzeniach i obiektach inżynierii, 
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- monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnej - zachowanie odpowiedniego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej w granicach danego terenu i działki – na podstawie do-

kumentacji technicznej, 

Okresowe przeglądy zainwestowania  terenów  i  realizacji ustaleń planu powinny być przeprowa-

dzane przez organy administracji samorządowej.  

Monitoring skutków realizacji ustaleń planu winien być dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach oceny zmian zacho-

dzących w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności planu.  

Oceny te winny być dokonywane przez Burmistrza Nowego Targu, co najmniej raz w czasie ka-

dencji Rady Miejskiej (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny być przedstawione 

Radzie Miejskiej. Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe 

skutki realizacji ustaleń zmiany planu.   

17. Propozycje działań minimalizujących i zapobiegających w 
odniesieniu do przedstawionych w prognozie potencjalnych 
zagrożeń środowiska związanych z realizacją ustaleń planu. 
Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko były prowadzone równolegle z pracami nad pro-

jektem zmiany planu. Wstępna identyfikacja walorów środowiskowych, rozpoznanie potencjalnych 

problemów środowiskowych w konfrontacji z założeniami koncepcyjnymi projektu zmiany planu 

pozwoliły na określenie ogólnych zaleceń mających na celu zapobieganie i ograniczenie potencjal-

nych, negatywnych oddziaływań na środowisko. Zalecenia te zostały uwzględnione już w trakcie 

prac nad projektem zmiany planu.  

W projekcie zmiany planu, który jest przedmiotem niniejszej prognozy uwzględniono większość 

zgłoszonych na wcześniejszym etapie postulatów. Wdrożenie tych postulatów nastąpiło w formie 

bezpośredniej zmiany funkcji poszczególnych terenów lub poprzez wprowadzenie odpowiednich 

zapisów w tekście projektu zmiany planu. 

W prognozie oddziaływania na środowisko nie wskazano więc rozwiązań minimalizujących lub eli-

minujących zagrożenia środowiska, które mogą wynikać z realizacji ustaleń planu, gdyż zastosowa-

ne rozwiązania były na bieżąco konsultowane. 

Wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne oddziaływania na 

środowisko zostały przedstawione w rozdziale 13 i omówione w poszczególnych podrozdziałach, 

które odnoszą się do ocen w ramach poszczególnych kryteriów.  
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Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie zmiany planu zapisy, przy zachowaniu wymagań 

zawartych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń 

dla środowiska w wyniku realizacji jego ustaleń. 

18. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań za-
wartych w projekcie zmiany planu. 
W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu rozważane były rozwiązania alternatywne do za-

wartych w projekcie zmiany planu. Wśród rozwiązań alternatywnych rozważano różne warianty 

parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu takie jak wielkość udziału powierzchni biolo-

gicznie czynnych, wysokość i intensywność zabudowy. Przyjęte wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu są wynikiem analiz mających na celu wkomponowanie nowych obiektów 

w otoczenie i krajobraz. 

Przeznaczenie poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania określone w ustaleniach 

projektu zmiany planu są optymalne z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych oraz 

funkcjonalno-przestrzennych. Przeznaczenie to uwzględnia ponadto ustalenia studium. 

Przedstawianie alternatywnych rozwiązań do proponowanych w projekcie zmiany planu, w przy-

padku konieczności spełnienia wymogu zgodności ze studium jest znacznie utrudnione, ponieważ 

nie ma możliwości wskazywania alternatywnego obszaru dla lokalizacji danej funkcji.   

 

 

 


