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1. Wstęp 

 

Celem planu miejscowego jest umożliwienie pełnego wykorzystania obszaru objętego 

opracowaniem, przede wszystkim dla zabudowy usługowo-produkcyjnej i usługowej oraz 

w mniejszej części pod budownictwo mieszkaniowe. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady 

zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania 

obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej 

zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania 

z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury 

technicznej. Plan miejscowy przede wszystkim stworzy warunki przestrzenne dla prawidłowego 

funkcjonowania obszaru, jego dalszego kontrolowanego i zrównoważonego zagospodarowania 

w oparciu o zasady ładu przestrzennego. 

 

2. Koncepcja ustaleń planu miejscowego 

2.1 Obszar objęty planem 

Plan miejscowy obejmuje fragmentu Miasta Nowy Targ, o powierzchni 53,37 ha, którego 

granice przebiegają: od północy ul. Ludźmierską (DW 957), od południa i zachodu kompleksem 

lasów, od wschodu ograniczone są linią kolejową. 

Granice sporządzania planu miejscowego zostały określone w załączniku graficznym 

do uchwały Nr LI/486/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 

(Ceramiczna – Składowa – Bór). 

 

2.2 Przedmiot planu 

W planie miejscowym określa się obowiązkowo (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym): 

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasady kształtowania krajobrazu; 

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

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

8) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
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9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej,  

10) maksymalną wysokość zabudowy,  

11) minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji, 

12) linie zabudowy, 

13) gabaryty obiektów; 

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

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

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

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

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

19) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną. 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym w planie 

miejscowym proponuje się określić także: 

1) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym; 

2) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 
 

2.3 Przeznaczenie terenów, wskaźniki zagospodarowania terenów oraz zasady 

kształtowania zabudowy i krajobrazu 

W koncepcji przyjęto następujące rodzaje przeznaczenia terenów: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz 

z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania. 

Dopuszcza się realizację: 

1) budynków usługowych o powierzchni użytkowej do 160 m2, 

2) lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, 

3) budynków gospodarczych i garażowych, 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

5) dojść i dojazdów, 

6) miejsc postojowych, 

7) obiektów małej architektury, 

8) ciągów pieszych i rowerowych. 
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Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,05 do 0,3, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

30%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 50%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m, 

5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 25 m, 

6) geometria dachów: 

 dla budynków mieszkalnych: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie 

głównych połaci dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci 

dachu) i kącie ich nachylenia z przedziału 37o - 49o, 

 dla pozostałych budynków: dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych z przedziału 30o - 45o; 

7) minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: minimum 1 miejsce na 1 

budynek mieszkalny (liczone łącznie z garażem) realizowane na terenie inwestycji, 

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 600 m2. 

 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz 

z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania. 

Dopuszcza się realizację: 

1) budynków usługowych o powierzchni użytkowej do 160 m2, 

2) lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, 

3) budynków gospodarczych i garażowych, 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

5) dojść i dojazdów, 

6) miejsc postojowych, 

7) obiektów małej architektury, 

8) ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,05 do 0,4, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

40%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 50%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 19 m, 

5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 120 m, 

6) geometria dachów: 
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 dla budynków mieszkalnych: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie 

głównych połaci dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci 

dachu) i kącie ich nachylenia z przedziału 37o - 49o, 

 dla pozostałych budynków: dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych z przedziału 30o - 45o; 

7) minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 

 minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

 usługi: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, 

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2. 

 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej MW/U 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 

usługowa wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej 

funkcjonowania. 

Dopuszcza się realizację: 

1) lokali usługowych w budynkach mieszkalnych, 

2) budynków gospodarczych i garażowych, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

4) dojść i dojazdów, 

5) miejsc postojowych, 

6) obiektów małej architektury, 

7) ciągów pieszych i rowerowych; 

 

Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,05 do 0,5, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

50%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 20%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 19 m, 

5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 60 m, 

6) geometria dachów: 

 dla budynków mieszkalnych: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie 

głównych połaci dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) 

i kącie ich nachylenia z przedziału 37o - 49o, 

 dla pozostałych budynków: dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych z przedziału 30o - 45o; 

7) minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 

 minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

 usługi: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, 

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 3000 m2. 
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4. Tereny zabudowy usługowej U 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa usługowa wraz z urządzeniami 

budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania. 

Zakazuje się realizacji: 

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 

 

Dopuszcza się realizację: 

1) budynków technicznych, gospodarczych i garażowych, 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) dojść i dojazdów, 

4) miejsc postojowych, 

5) obiektów małej architektury, 

6) ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,6, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

60%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 10%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 

 dla budynków usługowych: 19 m, 

 dla pozostałych budynków: 9 m, 

 dla budowli: 50 m; 

5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 80 m, 

6) geometria dachów: 

 dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych 

połaci dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) i kącie ich 

nachylenia z przedziału 25o - 49o oraz dachy płaskie, 

 dla pozostałych budynków: dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych z przedziału 20o - 35o; 

7) minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 

 biura, administracja: minimum 1 miejsce na każdych 5 zatrudnionych w tym co 

najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową, 

 gastronomia: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc konsumpcyjnych w tym co 

najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową, 
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 hotele, motele, pensjonaty: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc noclegowych 

w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową, 

 pozostałe usługi: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w tym co 

najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową. 

 

5. Tereny zabudowy usługowej – usługi sakralne UK 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa usługowa z zakresu kultu religijnego jak 

kościoły, kaplice, plebanie, domy katechetyczne wraz z urządzeniami budowlanymi 

i uzbrojeniem terenu niezbędnymi do ich funkcjonowania. 

Dopuszcza się realizację: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) dojść i dojazdów, 

4) miejsc postojowych, 

5) obiektów małej architektury, 

6) ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,3, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

30%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 50%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 

 40 m dla budynku kościoła, 

 12 m dla pozostałych budynków i budowli, 

5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 35 m, 

6) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci 

dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) i kącie ich 

nachylenia z przedziału 30o - 52o, 

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: minimum 1 miejsce 

na każde 200 m2 powierzchni użytkowej w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone 

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

 

6. Tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne UP 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych 

jak budynki użyteczności publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu 

niezbędnymi do ich funkcjonowania. 

Dopuszcza się realizację: 
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1) budynków gospodarczych i garażowych, 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) dojść i dojazdów, 

4) miejsc postojowych, 

5) obiektów małej architektury, 

6) ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,5, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

40%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 50%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, 

5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 50 m, 

6) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci 

dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) i kącie ich 

nachylenia z przedziału 35o - 49o oraz dachy płaskie, 

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: minimum 1 miejsce 

na każdych 10 zatrudnionych. 

 

7. Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m² UC 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowią obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m² wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnymi 

do ich funkcjonowania. 

Zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

Dopuszcza się realizację: 

1) zabudowy usługowej innej niż określona w pkt 1, 

2) budynków gospodarczych i garażowych, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

4) dojść i dojazdów, 

5) miejsc postojowych, 

6) obiektów małej architektury, 

7) ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,8, 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

80%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 1%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m, 

5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 200 m, 

6) geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci 

dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) o kącie ich 

nachylenia z przedziału 20o - 45o oraz dachy płaskie, 

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: minimum 1 miejsce 

na każde 50 m2 powierzchni sprzedaży, jednak nie mniej niż 100 miejsc w całych 

terenach UC, w tym co najmniej 10 miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową. 

 

8. Tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej U/P 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa usługowa, produkcyjna, składowa oraz 

magazynowa wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnymi do ich 

funkcjonowania. 

Zakazuje się realizacji: 

1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

2) nowej zabudowy mieszkaniowej; 

Dopuszcza się realizację: 

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

2) budynków technicznych, gospodarczych i garażowych, 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

4) dojść i dojazdów, 

5) miejsc postojowych, 

6) obiektów małej architektury, 

7) ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Dla zabudowy przyjęto poniższe wskaźniki urbanistyczne: 

1) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 0,8, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

80%, 

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 5%, 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 

 dla budynków usługowych, produkcyjnych i magazynowych: 19 m, 

 dla pozostałych budynków: 9 m, 

 dla budowli: 50 m; 
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5) gabaryty obiektów: rzut budynku o skrajnych wymiarach do 80 m, 

6) geometria dachów: 

 dla budynków usługowych: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych 

połaci dachowych (nie dotyczy otwarć i innych drugorzędnych połaci dachu) i kącie ich 

nachylenia z przedziału 25o - 49o oraz dachy płaskie, 

 dla pozostałych budynków: dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych z przedziału 20o - 30o; 

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 

 biura, administracja: minimum 1 miejsce na każdych 5 zatrudnionych w tym 

co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową, 

 gastronomia: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc konsumpcyjnych w tym 

co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową, 

 hotele, motele, pensjonaty: minimum 1 miejsce na każde 10 miejsc noclegowych 

w tym co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową, 

 pozostałe usługi: minimum 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w tym 

co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową, 

 produkcja, składy i magazyny: minimum 2 miejsca na 10 zatrudnionych w tym 

co najmniej 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową. 

 

9. Tereny lasów ZL 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowią lasy, w przeważającej części stanowiące 

własność Skarbu Państwa. 

Obowiązuje zakaz zabudowy z dopuszczeniem realizację budowli wykorzystywanych 

dla potrzeb gospodarki leśnej. 

 

10. Tereny zieleni urządzonej ZP 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowią publiczne parki, skwery, ogrody oraz zieleńce 

wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do jej funkcjonowania. 

Obowiązuje zakaz zabudowy, z dopuszczeniem realizacji: 

1) obiektów sportowych i rekreacyjnych; 

2) tymczasowych obiektów budowlanych związanych z organizacją imprez masowych, 

kiermaszy, wystaw i pokazów oraz sezonowych obiektów handlowych 

i gastronomicznych; 

3) dojść i dojazdów; 

4) miejsc postojowych; 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

6) oczek wodnych; 
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7) obiektów małej architektury; 

8) ścieżek rowerowych. 

 

11. Tereny dróg publicznych KDG, KDL, KDD 

Przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy funkcjonalno-technicznej głównej (G) 

w ciągu drogi wojewódzkiej oraz lokalnej (L) i dojazdowej (D) w ciągu dróg gminnych. 

Tereny te stanowią granicę terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym. 

 

12. Tereny dróg wewnętrznych KDW 

Drogi zarówno gminne, ogólnodostępne, jak i stanowiące własność prywatną. Pełnią 

głównie funkcję dojazdową do działek i obiektów budowlanych. 

 

13. Tereny obsługi komunikacji KS 

W terenach tych zlokalizowane są istniejące zgrupowania indywidualnych budynków 

garażowych przy osiedlu zabudowy wielorodzinnej. 

 

14. Tereny kolejowe KK 

Tereny infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 99 relacji Chabówka – Zakopane. 

 

15. Tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka E 

Tereny obiektów infrastruktury technicznej służące zaopatrzeniu w energię elektryczną, 

gównie stacji transformatorowych SN/NN. 

 

2.4 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Proponuje się przyjęcie następujących zasad: 

1) umożliwienie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy oraz zmiany sposobu 

użytkowania istniejących budynków zgodnie z przeznaczeniem terenów pod warunkiem, 

że łącznie dla obiektów istniejących i nowych, zostaną zachowane wskaźniki i parametry 

kształtowania zabudowy określone dla tego terenu; 

2) umożliwienie sytuowania nowych budynków lub ich rozbudowywanych 

(dobudowywanych) części w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy 

działki budowlanej; 

3) umożliwienie realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, 

o ile nie narusza to pozostałych ustaleń planu, z wyjątkiem masztów i wież telefonii 

komórkowej w terenach MN, MW, MW/U i UP; 

4) umożliwienie podziałów nieruchomości dla poprawy możliwości ich zagospodarowania, 

wydzielanie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy. 

 

2.5 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

Proponuje się przyjęcie następujących zasad: 
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1) stosowanie proekologicznych systemów grzewczych: realizacja źródeł ciepła na paliwo 

ekologiczne (np. gaz, lekki olej opałowy, energia elektryczna, biomasa), przy czym 

sprawność cieplna kotłów musi wynosić co najmniej 85%, 

2) dopuszczenie stosowania urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jak 

kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 

100 kW z wyłączeniem urządzeń wykorzystujących energię wiatru, 

3) kwalifikacja poszczególnych rodzajów terenów pod kątem dopuszczalnych poziomów 

hałasu, 

4) nakaz utrzymania ciągłości cieków, rowów odwadniających i melioracyjnych (ujawnionych 

i nieujawnionych na rysunku planu) w całym obszarze objętym planem z dopuszczeniem 

wykonywania przy nich robót budowlanych, konserwacyjnych i regulacyjnych. 

2.6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W obszarze objętym planem znajdują się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 

1) kapliczka, ul. Składowa koło numeru 18; 

2) dom, ul. Ceramiczna 2; 

3) dom, ul. Ceramiczna 4; 

4) dom, ul. Ceramiczna 7; 

5) dworzec PKP, ul. Kolejowa 166; 

6) dom, ul. Ludźmierska 1/ul. Kolejowa 162; 

7) dom, ul. Ludźmierska 2; 

8) dom, ul. Składowa 6; 

9) dom, ul. Składowa 8; 

10) dom, Składowa 12; 

11) dom, Składowa 22. 

 

Dla kapliczki powinien obowiązywać nakaz zachowania gabarytu, co do formy obiektu 

i geometrii dachu, oraz materiałów z jakich została wykonana. 

 

Dla budynków proponuje się następujące zasady ochrony: 

1) nakazuje się zachowanie historycznej kompozycji obiektów w odniesieniu do: 

a) gabarytu budynku oraz kształtu dachu; 

b) wystroju architektonicznego, 

c) podziałów w elewacji, 

d) stolarki okiennej i drzwiowej, 

–  o ile oryginalnie zachowane; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmiany sposobu użytkowania mające na 

celu dostosowanie budynków do współczesnych standardów użytkowych 

z zastrzeżeniem pkt 1, a także dopuszcza się odbudowę; 

3) zakazuje się umieszczania na elewacji frontowej klimatyzatorów, anten satelitarnych, 

przewodów spalinowych i wentylacyjnych, tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni 

ponad 0,8 m2. 
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2.7 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Przestrzeniami publicznymi w koncepcji planu miejscowego są tereny dróg publicznych (KDG, 

KDL i KDD) i tereny zieleni urządzonej (ZP). 

Dla przestrzeni publicznych określa się następujące zasady jej kształtowania: 

1) ustala się zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych; 

2) ustala się zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 

3) dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych oraz zieleni. 

 

2.8 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, 

krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

W obszarze objętym planem miejscowym brak jest terenów objętych formami ochrony 

przyrody ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody (parki narodowe 

i krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody wraz z otulinami, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

obszary chronionego krajobrazu, projektowane oraz ustanowione obszary Natura 2000, pomniki 

przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne). Nie występują także tereny górnicze 

oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

W obszarze planu miejscowego znajdują się tereny zamknięte: linia kolejowa nr 99 relacji 

Chabówka – Zakopane oraz kompleks wojskowy nr 7775 Nowy Targ, nieobjęty ustaleniami planu. 

 

2.9 Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym 

W planie miejscowym nie wprowadza się obszarów scaleń i podziałów nieruchomości 

w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W przypadku podjęcia, z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości przyjmuje się następujące parametry 

działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału: 

1) minimalna powierzchnia działki: 3000 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki: 30 m; 

3) kąt położenia granicy działki w stosunku do przyległego pasa drogowego z przedziału: 

60o – 120o. 

2.10 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

Cały obszar planu miejscowego znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 440 „Dolina Kopalna Nowy Targ”. Wpływ ustaleń planu na wodny podziemne 

powinien zostać ograniczony do minimum. 

W zakresie realizacji obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenów w zasięgu 

powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu 
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lotniska Nowy Targ obowiązują parametry i wskaźniki określone w dokumentacji rejestracyjnej 

lotniska oraz ograniczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących lotnictwa cywilnego. 

 

2.11 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

Obsługa komunikacyjna obszaru planu jest na chwilę obecną małowydolna. Dla usprawnienia 

układu proponuje się trzy podstawowe działania: 

1) ustalenie nowego przebiegu ul. Ceramicznej w jej końcowym odcinku z jednoczesnym 

przyznaniem jej statusu drogi publicznej, 

2) połączenie drogą publiczną o klasie lokalnej (L) ul. Ceramicznej z ul. Składową, 

3) wyprowadzenie drogi publicznej klasy lokalnej (L) prostopadle w kierunku linii kolejowej 

z zamiarem jej przekroczenia wiaduktem 

Ponadto na rysunku planu pokazano wariantowy przebieg planowanej trasy z włączeniem 

do drogi krajowej. 

 

Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej obowiązujące w całym obszarze planu miejscowego proponuje się przyjąć: 

1) w zakresie odprowadzania ścieków: 

 ustala się realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym ze sprowadzaniem ścieków 

komunalnych i przemysłowych do miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, 

 ustala się nakaz podczyszczenia odprowadzanych ścieków przemysłowych, 

 ustala się zakaz realizacji dołów chłonnych mających odpływ do gruntu; 

2) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

 ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji, 

 dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie 

inwestycji (np. poprzez rozsączanie w gruncie lub gromadzenie w zbiornikach 

retencyjnych) oraz odprowadzanie do wód i gruntu na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych, 

 ustala się nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenów 

utwardzonych (np. dróg, placów, parkingów) z zawiesin i substancji ropopochodnych; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę będzie realizowane w oparciu 

o miejską sieć wodociągową z możliwością jego przebudowy i rozbudowy; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 w oparciu o Główny Punkt Zasilania 110/15kV „Szaflary” za pośrednictwem 

istniejących i planowanych stacji transformatorowych SN/NN; 

 z istniejącej sieci niskiego (0,4 kV) i średniego (15kV) napięcia poprzez 

ich utrzymanie i rozbudowę; 

 ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury 

elektroenergetycznej i realizacji nowych obiektów i urządzeń wynikających 

z zaistniałych potrzeb; 

 ustala się, że sieci elektroenergetyczne realizowane będą jako kablowe, doziemne; 
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 docelowo ustala się ujednolicenie systemu elektroenergetycznego, w granicach 

opracowania, w kierunku zasilania kablowego. 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

 w oparciu o gazociągi średniego ciśnienia po przebudowie i rozbudowie, 

 do czasu realizacji gazociągu dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych 

instalacji i zbiorników. 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

 zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej z możliwością jej rozbudowy 

i przebudowy. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła; 

 dla terenów objętych siecią gazową lub siecią ciepłowniczą, jako podstawowe źródło 

ciepła należy stosować gaz lub ciepło sieciowe, 

 do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze 

ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska poprzez przyłączenie 

do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

7) w zakresie telekomunikacji: 

 ustala się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń łączności publicznej oraz 

możliwość budowy nowych, 

 zaspokajanie potrzeb w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejące 

i projektowane sieci i urządzenia łączności publicznej, 

 dopuszcza się lokalizacje urządzeń łączności publicznej na obiektach budowlanych. 

8) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejącej i planowanej sieci 

wodociągowej o średnicy nominalnej co najmniej DN 100. 

 

2.12 Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Proponuje się nie ustalać sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów. 

Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, których 

przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy 

do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem. 

 

2.13 Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną 

Proponuje się ustalić jednolitą stawkę procentową w wysokości 30%. 

 


