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1. Wstęp 

 

Celem zmiany planu miejscowego jest optymalizacja układu komunikacyjnego jaki został 

zaimplementowany w obszarze objętym planem poprzez ustalenia obowiązującego planu 

miejscowego Nowy Targ 6.I. Przede wszystkim korekta ustaleń planu pozwoli na bardziej racjonalną 

realizację funkcji usługowej (handlowej) związanej z powstaniem tzw. Nowej Targowicy. 

 

2. Koncepcja ustaleń planu miejscowego 

2.1 Obszar objęty planem 

Plan miejscowy obejmuje fragmentu obszaru Miasta Nowy Targ, o powierzchni 13,85 ha, 

którego granice przebiegają: od północy i zachodu przy stopie wału przeciwpowodziowego, 

od południa wzdłuż ul. Targowej, od wschodu przy terenach oczyszczalni ścieków. 

Granice sporządzania planu miejscowego zostały określone w załączniku graficznym 

do uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 6.I. 

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, 

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 
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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; 

2) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów 
publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów; 

3) 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 usługowej – handel UH 

W terenach tych wiodącą funkcję stanowi zabudowa usługowa – handlowa realizowana 

jako plac targowy, z utrzymaniem istniejących obiektów produkcyjnych i dopuszczeniem 

ich modernizacji wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym 

do jej funkcjonowania. 

W terenach UH zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z dopuszczeniem 

przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów stanowiących przedsięwzięcia mogące 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dopuszcza się realizację: 

1) dojść i dojazdów; 

2) miejsc postojowych; 

3) obiektów małej architektury; 

4) 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 1,0. 

2) Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej: 2%. 
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3) Maksymalna wysokość zabudowy: 16 m. 

4) Gabaryty obiektów: 

 dla budynków usługowych i produkcyjnych: rzut budynku o wymiarach (mierzonych 

po skrajnych wymiarach ścian zewnętrznych budynku) od 10 do 100 m; 

 dla pozostałych obiektów: rzut o wymiarach (mierzonych po skrajnych wymiarach 

obiektu) od 3 do 15 m. 

5) Geometria dachów: dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci 

dachowych (nie dotyczy otwarć) i kącie ich nachylenia z przedziału 15o – 45o oraz 

dachy płaskie. 

6) Minimalna liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: co najmniej 100 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych realizowane w strefie lokalizacji miejsc 

postojowych dla terenów 1UH, oznaczonej na rysunku. Miejsca te zapewniają 

wymaganą liczbę miejsc do parkowania dla całych terenów 1UH. 

W ramach powyżej ustalonych wskaźników ustala się nakaz realizacji miejsc 

postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową: minimum 4% ogólnej liczby miejsc postojowych. 

7) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 900 m2. 

 

2. Tereny dróg publicznych KD-L 

Przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy funkcjonalno-technicznej lokalnej (L), 

w ciągu dróg gminnych. 

Tereny te stanowią granicę terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym. 

 

3. Tereny infrastruktury technicznej – wodociągi W 

Tereny lokalizacji ujęcia wody (studnia głębinowa) wraz z ustanowioną strefą ochrony 

sanitarnej. 

 

4. Tereny infrastruktury technicznej – telekomunikacja T. 

Tereny lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej. 

2.4 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Proponuje się przyjęcie następujących zasad: 

1. Umożliwienie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy i rozbiórki istniejących 

budynków i budowli, oraz zmianę sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne 

z przeznaczeniem terenów pod warunkiem, że dla obiektów istniejących 

i wprowadzanych łącznie, zachowane zostaną parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone dla danego terenu. 

2. Utrzymanie istniejących oraz sytuowanie nowych budynków w odległości 1,5 m 

od granicy działki. 

3. W przypadku terenów gdzie istniejące parametry i wskaźniki zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu nie dotrzymuje ustalonych planem wartości, zakazuje się 
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powiększania powierzchni zabudowy oraz  zmniejszania powierzchni biologicznie 

czynnej. 

4. Zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

2.5 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

Proponuje się przyjęcie następujących zasad: 

1. Stosowanie proekologicznych systemów grzewczych: realizacja źródeł ciepła na paliwo 

ekologiczne (gaz, biomasa, lekki olej opałowy, energia elektryczna) gdzie sprawność 

cieplna kotłów musi wynosić, co najmniej 85% oraz wprowadzenie zakazu stosowania 

paliw stałych w nowoprojektowanych obiektach. 

Dopuszczenie stosowania urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

(kolektory słoneczne, pompy ciepła) o mocy do 100 kW. 

2. Nakaz segregacji odpadów u źródła ich powstania w celu ich wykorzystania: recyklingu, 

lub unieszkodliwienia. 

3. Nakaz odbioru odpadów zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami odrębnymi. 

4. Kwalifikacje poszczególnych rodzajów terenów pod kątem dopuszczalnych poziomów 

hałasu. 

5. Nakaz ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności usługowej i usługowo - 

produkcyjnej, która nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 

poza granice terenu inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

2.6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W obszarze planu miejscowego nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską lub 

wymagające objęcia taką ochroną za pomocą ustaleń planu. 

2.7 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

Przestrzeniami publicznymi w koncepcji planu miejscowego są tereny dróg publicznych KD-L. 

Dla przestrzeni publicznych określa się następujące zasady jej kształtowania: 

1. Zakazuje się umieszczania obiektów małej architektury. 

2. Zakazuje się realizacje ogrodzeń. 

3. Zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. 

4. Zakazuje się umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 

2.8 Linie zabudowy 

W koncepcji przyjęto jeden rodzaj linii zabudowy: nieprzekraczalną. Pojęcie nieprzekraczalnej 

linii zabudowy proponuje się zdefiniować następująco: należy przez to rozumieć wyznaczoną na 

rysunku planu linię, poza którą nie może być realizowana budowa budynków (ich nadziemnych 

części), z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię balkonów, okapów, ganków, schodów 

i ramp zewnętrznych, gzymsów, wiatrołapów i innych detali architektonicznych. 
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Nieprzekraczalna linia zabudowy została przyjęta dla dróg KD-L w odległości 6 m od linii 

rozgraniczającą drogę – jak w dotychczas obowiązującym planie miejscowym. 

2.9 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. 

Na obszarze opracowania planu miejscowego, zgodnie z opracowanym przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie „Studium określające granice obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nie obwałowanych w zlewni górnego Dunajca do 

ujścia Popradu”, występują obszary zagrożone zalaniem w przypadku awarii lub zniszczenia 

obwałowania. 

W odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej obowiązują 

zakazy i nakazy określone w przepisach odrębnych. 

2.10 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: 900 m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki: 18 m; 

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

60o – 120o. 

2.11 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

W obszarach zagrożonych zalaniem w przypadku awarii obwałowania proponuje się przyjąć 

zakaz podpiwniczania budynków. 

W strefie ochrony wałów przeciwpowodziowych proponuje się umożliwić realizacje obiektów 

budowlanych określonych w przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym dla danego terenu, 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych (tj. po uzyskaniu zgody marszałka 

województwa). 
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Lokalizacja budynków  w strefach technicznych linii średniego napięcia 15kV, powinna się 

odbywać na zasadach określonych w przepisach odrębnych – odpowiednie dopuszczenie w planie 

miejscowym. 

W obszarze planu znajduje się ujęcie wody podziemnej - studnia S-1 „Baza” w Nowym Targu. 

Dla tego ujęcia, rozporządzeniem Nr 12/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie z dnia 18 lutego 2014 roku, zostały ustanowione strefy ochronne: bezpośrednia i 

pośrednia. W strefach obowiązują zakazy i ograniczenia określone w wyżej wymienionym 

rozporządzeniu. 

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. 

Nie proponuje się wprowadzania zakazu zabudowy w terenach objętych planem. 

2.12 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

Obsługa komunikacyjna terenów odbywać się będzie za pośrednictwem dróg lokalnych i 

wewnętrznych poprzez istniejące i projektowane zjazdy. 

W przypadku braku dróg, o których mowa powyżej można realizować obsługę komunikacyjną 

poprzez nie wydzielone dojazdy oraz służebności. 

Proponuje się przyjęcie następujących parametrów technicznych dla dróg o symbolu KD-L: 

szerokość w liniach rozgraniczających od 9 do 15 m, szerokość jezdni minimum 6 m. 

 

Jako generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej obowiązujące w całym obszarze planu miejscowego proponuje się przyjąć: 

1. Tereny przeznaczone pod zainwestowanie należy wyposażyć w uzbrojenie terenu 

wyprzedzająco lub równolegle do realizacji inwestycji. 

2. Prowadzenie nowych sieci i realizacja urządzeń infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg. Dopuszcza się prowadzenie sieci 

innymi trasami, pod warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie naruszać pozostałych 

ustaleń planu miejscowego. 

Szczegółowe zasady realizacji uzbrojenia terenu proponuje się przyjąć w następujący sposób: 

1. W zakresie odprowadzania ścieków: 

1) realizacja kanalizacji w systemie rozdzielczym ze sprowadzaniem ścieków sanitarnych 

do miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Do czasu realizacji kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych na 

nieczystości ciekłe, z okresowym opróżnianiem i obowiązkowym wywozem do 

oczyszczalni ścieków; 

2) ścieki przemysłowe odprowadzane będą wspólnie ze ściekami sanitarnymi kanalizacją 

do miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, z obowiązkiem wstępnego ich 

podczyszczania. 

2. W zakresie odprowadzania wód opadowych: odprowadzenie wód opadowych 

do kanalizacji deszczowej. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się 
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odprowadzanie wód opadowych do gruntu, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, z zastrzeżeniem, że z terenów utwardzonych (dróg, placów i parkingów), 

wody należy podczyścić z zawiesin i substancji ropopochodnych. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę do celów komunalno – bytowych 

będzie realizowane w oparciu o wodociąg miejski. 

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) z istniejącej sieci poprzez jej utrzymanie i modernizacje; 

2) sieci średniego napięcia realizowane będą jako kablowe; 

3) docelowo ustala się ujednolicenie systemu w kierunku zasilania kablowego. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: z istniejącej sieci po rozbudowie. 

6. W zakresie ciepłownictwa: zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych. 

7. W zakresie telekomunikacji: 

1) utrzymanie lokalizacji istniejących sieci i urządzeń łączności oraz możliwość budowy 

nowych; 

2) dopuszcza się lokalizacje urządzeń łączności na obiektach budowlanych. 

2.13 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. 

2.14 Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną 

Proponuje się ustalić jednolitą stawkę procentową w wysokości 30%. 

 


