
 
Burmistrz Miasta Nowy Targ 

 

 

- sierpień 2010r. - 
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  
Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ  

tel. (18) 26-11-269 fax. (18) 26-11-239 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA  AKTUALNOŚCI 
 

STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW   ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA  NOWY  TARG 

 
I  MIEJSCOWYCH  PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 

 
 



 

 

 

2 
 

 
 



 

 

 

3 
 

 
 

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 
Część opisowa 
ROZDZIAŁ  I  Wstęp 

- podstawa opracowania 
- cel i przedmiot opracowania 

 
ROZDZIAŁ  II  Ogólna charakterystyka zagospodarowania przestrzennego Nowego 

Targu 
 

ROZDZIAŁ  III  Analiza ruchu budowlanego na podstawie decyzji zamieszczonych 
w rejestrach. 

 
ROZDZIAŁ  IV  Analiza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowy Targ 
 
ROZDZIAŁ  V  Analiza obowiązujących i opracowywanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
 
ROZDZIAŁ  VI  Analiza wniosków w sprawach zmiany studium oraz w sprawie 

sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 
 
ROZDZIAŁ  VII  Wieloletni program sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 
 
ROZDZIAŁ  VIII  Podsumowanie 
 
 
Część graficzna. 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  na obszarze Nowego Targu 
 - plansza Nr 1   skala 1:10 000 
 
2. Rejestr graficzny decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
 - plansza Nr 2   skala 1:10 000 
 
  
 
 
 
 

       
 

 



 

 

 

4 
 

 
 



 

 

 

5 
 

 
 

 
ROZDZIAŁ I -   WSTĘP 
 
 
Podstawa opracowania. 

- art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), w tekście „ustawa o pizp” wraz z 
aktami wykonawczymi; 

- studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Nowego Targu przyjęte 
uchwałą nr XLV/503/2010 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 28 czerwca 
2010r.; 

- uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – sporządzone do zmiany 
studium uwarunkowań 

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 
- miejscowe  plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu; 
- Strategia Rozwoju Miasta Nowego Targu – uchwała RM Nr 40/XLVII/2002; 
- Projekt Strategii Rozwoju Miasta Nowego Targu na lata 2010 - 2020 
- Wieloletni plan inwestycyjny WPI 2009-2013 – Uchwała Nr XXVI/296/08 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 27 październik 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego; 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego - Uchwała 
Nr XV/174/03 Sejmiku województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003r.; 

- Uchwała Nr 86/XLIII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2006r. 
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

 

 

Cel i przedmiot  opracowania 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenia postępy w opracowywaniu planów 
miejscowych. 
Burmistrz przekazuje Radzie Miasta wyniki ww. analiz, po uzyskaniu opinii Miejskiej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Rada 
Miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, 
a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części podejmuje działania 
w sprawie zmiany studium lub planu miejscowego. 
 
 
 
 
Wszystkie dane liczbowe są podane na dzień 31 lipca 2010r. 
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ROZDZIAŁ II 
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
NOWEGO TARGU 
 
 

Politykę przestrzenną Nowego Targu, w tym lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowy Targ, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.  
Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenów oraz określa sposób ich 
zagospodarowania i zabudowy.  
 
Obecnie na terenie Nowego Targu obowiązuje kilkanaście planów miejscowych, które 
obejmują mniejsze fragmenty miasta – a mianowicie: 
NOWY TARG 1 – pow. ok. 5ha /Długa Polana/, 
NOWY TARG 3 – pow. ok. 8ha /os. Na Skarpie/, 
NOWY TARG 5 – pow. ok. 1,2ha, /os. Bór, okolice kościoła p.w. Św. Jadwigi Królowej/, 
NOWY TARG 6 – pow. ok. 75ha, /tereny pomiędzy ul. Waksmundzką a Dunajcem wraz 

z Miejską Oczyszczalnią Ścieków/, 
NOWY TARG 6A – pow. ok. 1,29 ha 
NOWY TARG 7 – pow. ok. 14,2h, /os. Niwa, okolice kościoła p.w. Św. Brata Alberta/, 
NOWY TARG 7A – pow. ok. 0,84 ha 
NOWY TARG 8 – pow. ok. 34ha, /planowane składowisko odpadów/, 
NOWY TARG 9 – pow. ok. 16,3ha, /Równia Szaflarska, okolice supermarketu ALMA 

w stronę os.Witosa/, 
NOWY TARG 11 – pow. ok. 5,3ha, /fragment parku miejskiego, w tym budynek Szkoły 

Muzycznej i Urzędu Skarbowego/, 
NOWY TARG 13 – pow. ok. 53,4ha, /Ibisor, pomiędzy ul. Nadmłynówka a pot. Czarny 

Dunajec/, 
NOWY TARG 14 – pow. ok. 2ha, /os. Bór, okolice byłej siedziby PZU/, 
NOWY TARG 15 – pow. ok. 64,7ha, /były kombinat NZPS wraz z terenami sąsiednimi/, 
NOWY TARG 16 – pow. ok. 56ha, /tereny nowego cmentarza komunalnego oraz przyszłej 

targowicy miejskiej/, 
NOWY TARG 17 – pow. ok. 26,3 ha, /Czerwone Niżne/ 
NOWY TARG 19 – pow. ok. 32ha, /rejon szpitala/. 
NOWY TARG 20 - pow. ok. 76ha /Oleksówki – Dziubasówki/. 
 
W sumie powyższe plany obejmują obszar o pow. 511,69 ha co stanowi ok. 10,1 % pow. 
całego miasta. 
Przyjmując, że tereny zurbanizowane obejmują w Nowym Targu ok. 1000ha, to procent 
obszarów objętych planami wynosi już ponad 51%. 
 
Ponadto w trakcie sporządzania są następujące projekty planów miejscowych: 
NOWY TARG 6 zmiana – pow. ok. 75 ha, /Waksmundzka – oczyszczalnia/ 
NOWY TARG 12 – pow. ok. 3,7 ha, /obszar pomiędzy ul. Krakowską, Podtatrzańską, 

al. Solidarności oraz projektowanym przedłużeniem 
ul. Józefczaka/ 

NOWY TARG 21 – pow. ok. 450 ha, /Lotnisko wraz z otoczeniem/ 
NOWY TARG 22 – pow. ok. 130 ha, /Centrum/ 
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NOWY TARG 23 – pow. ok. 620 ha, /Niwa – Grel/ 
NOWY TARG 24 – pow. ok. 870 ha, /Dział/ 
NOWY TARG 25 – pow. ok. 970 ha, /Kowaniec – Kokoszków/ 
NOWY TARG 26 – pow. ok. 245 ha, /Równia Szaflarska/ 
NOWY TARG 27 – pow. ok. 52 ha, /Gliniki/ 
NOWY TARG 28 – pow. 1,1 ha, /hipermarket przy ul. Składowej/ 
 
Powierzchnia objęta opracowywanymi planami miejscowymi wynosi 3341,8 ha co stanowi 
ponad 66% powierzchni miasta. 

 
Po sporządzeniu ww. planów miejscowych łączna powierzchnia miasta objęta planami 

miejscowymi obejmie ponad 76% powierzchni miasta. 
 
W terenach nie objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zmiany zagospodarowania terenów następują poprzez wydawanie 
indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tj. decyzji 
o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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ROZDZIAŁ III 
 
ANALIZA RUCHU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE DECYZJI ZAMIESZCZONYCH 
W REJESTRACH 
 
 

Od dnia 11 lipca 2003r. tj. od czasu wejścia w życie obowiązującej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzone są rejestry decyzji 
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Powyższe decyzje są wydawane w terenach bez miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
Do dnia 31 lipca 2010r. Burmistrz Miasta Nowy Targ wydał 782 decyzje o wz w tym 124 
decyzje o ulicp. Na podstawie wydanych decyzji o wz wydano 259 decyzji o pozwoleniu na 
budowę natomiast na podstawie decyzji o ulicp wydano 61 decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Ww. okresie wydane decyzje o WZ dotyczyły następujących rodzajów zabudowy: 
zabudowa mieszkaniowa     M  380 decyzji 
zabudowa mieszkalno-usługowa  M/U 86 
zabudowa usługowa    U 130 
zabudowa produkcyjna     P 9 
zabudowa produkcyjno-usługowa  P/U 2 
zabudowa zagrodowa    R 35 
budowle, obiekty infrastruktury itp.   16 
 
 

W omawianym okresie tj. od 31 sierpnia 2006r. do 31 lipca 2010r. wydane decyzje 
o WZ dotyczyły następujących rodzajów zabudowy: 
zabudowa mieszkaniowa     M  279 decyzji 
zabudowa mieszkalno-usługowa  M/U 65 
zabudowa usługowa    U 86 
zabudowa przemysłowa     P 2 
zabudowa przemysłowo-usługowa  P/U 2 
zabudowa zagrodowa    R 20 
budowle, obiekty infrastruktury itp.   10 
Ponadto wydano 74 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Dla ww. decyzji WZ wydano 106 decyzji o pozwoleniu na budowę natomiast na podstawie 
decyzji o ulicp wydano 26 decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
Powyższe decyzje o wz i ulicp nie posiadają okresu ważności. 
 
Lokalizację wydanych decyzji obrazuje rejestr graficzny decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 
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WNIOSKI Z ANALIZY RUCHU BUDOWLANEGO 
 
1. Najwięcej przedsięwzięć w analizowanym okresie dotyczy budownictwa 

mieszkaniowego. Tendencja taka utrzymuje się od wielu lat, bowiem miasto Nowy Targ 
jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania z uwagi na położenie geograficzne oraz walory 
przyrodnicze miasta i okolicznych terenów. Jest również dobrym rynkiem pracy. 

 
2. Nowa zabudowa mieszkaniowa koncentruje się w następujących obszarach miasta: 

- Ustronie Górne – w ostatnich latach presja na zabudowę w tych terenach wzrasta. 
Postępująca urbanizacja tej części miasta, która w perspektywie obejmie całą dolną 
część wzniesienia Dział, wymaga realizacji kompleksowego uzbrojenia 
w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim w kanalizację sanitarną oraz 
opadową. Zabudowa tych terenów wymaga również realizacji nowych dróg 
publicznych. Obszar ten docelowo będzie obsługiwany z projektowanej drogi gminnej 
klasy Z, stanowiącej fragment obwodnicy centrum miasta. Budowa tej drogi pozwoli 
również uregulować problem z odprowadzeniem wód opadowych z tego terenu, który 
ostatnio nasila się, czego najlepszym przykładem jest zalanie ul. Św. Anny wraz 
z przyległymi ulicami wskutek gwałtownego i wcześniej niespotykanego opadu w 
dniu 31 lipca 2010r. Kanalizacja opadowa w ww. ulicy, z odprowadzeniem jej 
bezpośrednio do Czarnego Dunajca pozwoli przejąć wody opadowe z południowych 
stoków Działu. Dzięki czemu nie będą się one koncentrowały u podnóża wału 
wzniesienia tj. w okolicy ul. Św. Anny i okolic, podtapiając te obszary w przypadku 
intensywnych opadów jak ma to miejsce obecnie. 

- Os. Niwa – problemem tej części miasta jest układ komunikacyjny niedostosowany do 
obsługi coraz większej liczny mieszkańców. Ulice są wąskie, często „ślepe”. Istniejąca 
zabudowa wzdłuż tych ulic utrudnia a często wręcz uniemożliwia poszerzenie ulic. 
Planowana realizacja nowej drogi gminnej klasy L w ciągu ulicy Starokrakowskiej 
zdecydowanie polepszy obsługę komunikacyjną całego osiedla oraz pozwoli 
uruchomić nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wskazane w studium uwarunkowań. 
Na osiedlu w ramach projektu inwestycyjnego "Modernizacja gospodarki wodnej 
i ściekowej w Nowym Targu" realizowana jest już kanalizacja sanitarna. 

- Os. Klikuszówka i os. Nowe – dominuje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa wzdłuż 
istniejących ulic. 

- Ul. Partyzantów, ul. Grel wraz sięgaczem w kierunku Ludźmierza – tu przeważają 
wnioski obejmujące min. kilka działek z planowaną realizacją zespołów zabudowy 
mieszkaniowej. 

- Ul. Nadmłynówka – szczególnie dolna część tej ulicy, w kierunku Czarnego Dunajca. 
Część z tych terenów wskazana jest jako zagrożone zalewaniem wodami 
powodziowymi o częstotliwości Q1%. Zgodnie z ustawą prawo wodne tereny takie, na 
których obowiązuje zakaz zabudowy wyznacza się w planie miejscowym. Jeżeli planu 
miejscowego nie ma to, formalnie na tych terenach można budować, o ile są spełnione 
przesłanki wynikające z obowiązujących procedur dotyczących wydawania decyzji 
o wz. W związku z powyższym planowane budynki mają określoną rzędną powyżej 
której można je posadawiać oraz zakaz realizacji piwnic. Warto zwrócić uwagę, 
również na fakt, że zgodnie ze studium uwarunkowań wzdłuż Czarnego Dunajca 
planowana jest do realizacji droga miejska, która będzie pełnić jednocześnie funkcję 
wału przeciwpowodziowego. 

 
3. Kilkadziesiąt wydanych decyzji o wz dotyczy zabudowy zagrodowej. Zabudowa ta 

lokalizowana jest w części północnej miasta, w obrębie istniejących przysiółków na 
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osiedlach u podnóży Gorców. Zwraca uwagę fakt koncentracji tego rodzaju zabudowy 
wzdłuż ul. Kokoszków Boczna. Wynika to z faktu, że obszar ten dotychczas użytkowany 
głównie rolniczo, posiada wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz jest 
obsługiwany przez drogę miejską. Z uwagi na brak istniejącej zabudowy sąsiedniej nie 
było możliwym uzyskać decyzję o wz na zabudowę mieszkalną jednorodzinną, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 
związku z powyższym, inwestorzy wykorzystując zapis ww. ustawy umożliwiający 
wydanie warunków zabudowy dla zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia 
gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię 
gospodarstwa rolnego w gminie składali wnioski na tego typu zabudowę uzyskując 
stosowne decyzje. Obecnie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Nowym Targu 
została wyliczona w oparciu o dane Urzędu Miasta wykorzystywane do celów 
podatkowych i wynosi 1.68ha użytków rolnych. Mając powyższe na względzie, 
w obowiązującym studium uwarunkowań zostały wskazane tereny wzdłuż ul. Kokoszków 
Boczny jako korzystne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej j zagrodowej. .  

 
4. Wnioski o warunki zabudowy coraz częściej obejmują kilkanaście działek i dotyczą 

realizacji osiedli mieszkaniowych składających się z kilkunastu, kilkudziesięciu 
budynków mieszkalnych. Wnioski te dotyczą przede wszystkim obszarów w okolicy 
ul. Ustronie Górne i ul. Grel. Dla tego typu zabudowy najwłaściwszym instrumentem 
ustalającym zasady zagospodarowania terenu jest plan miejscowy. 

 
5. Mając m.in. na uwadze powstrzymanie postępującego rozpraszania zabudowy, 

szczególnie w północnej części miasta i coraz większą liczbę wniosków o decyzje o wz 
obejmujących znaczne obszary z zamiarem realizacji osiedli mieszkaniowych zostało 
zmienione studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowego 
Targu, w którym zostały znacznie poszerzone tereny wskazane pod zabudowę, oraz 
wyznaczone na pozostałych obszarach tereny rolne z zakazem zabudowy. 
W oparciu o nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego opracowywane są plany 
miejscowe obejmujące całą północną część miasta. 
 

6. W ostatnich latach, po dłuższym okresie stagnacji, w Nowym Targu powstaje nowa 
zabudowa wielorodzinna. Przy ul. Ludźmierskiej, na os. Bór został już zrealizowany jeden 
budynek. Na Równi Szaflarskiej, bezpośrednio za istniejącymi blokami powstaje duże 
osiedle mieszkaniowe. Kilka z planowanych do realizacji budynków już zostało oddanych 
do użytkowania. Docelowo inwestor przewiduje wybudowanie ok. 1400 mieszkań. 

 
7. Trzeba zwrócić uwagę na nowe obszary pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej które 

są wskazane w terenach objętych obowiązującymi planami miejscowymi, na których nie 
wydaje się decyzji o wz. Dotyczy to szczególnie planów NOWY TARG 13 (Ibisor) 
i NOWY TARG 19 (rejon szpitala). 
 
Nie realizowany jest zespół budownictwa mieszkaniowego na obszarze planu NOWY 
TARG 9 (bezpośrednio za osiedlem Witosa  - 5 zespołów szeregowych ok. 100 domów 
jednorodzinnych) z uwagi na brak uregulowania dostępu do drogi publicznej. Plan 
miejscowy przewiduje realizację nowej drogi publicznej obsługującej projektowane 
osiedle. Zmiany w układzie komunikacyjnym na obszarze planu NOWY TARG 9 należy 
dokonać przy zmianie obowiązującego planu miejscowego, która jest w trakcie 
opracowywania w planie miejscowym NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) mając na 
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względzie możliwość wprowadzenia nowych połączeń z ul. Krakowską, co jest realne po 
rozpoczęciu realizacji obwodnicy miasta. 
 
Plan miejscowy NOWY TARG 13 – Ibisor, przewiduje lokalizację terenów dla 
intensywnej, szeregowej zabudowy mieszkaniowej co wymaga przeprowadzenia procesu 
scaleniowego. Wyznaczone są również tereny pod zabudowę mieszkaniową 
i mieszkaniowo-usługową które nie wymagają scalenia, a co najwyżej wewnętrznych 
przekształceń własnościowych, gdzie już są prowadzone indywidualne działania 
inwestycyjne. 
 
Plan miejscowy NOWY TARG 19 (rejon szpitala) wyznacza nowe tereny zabudowy 
mieszkaniowej na wschód i północ od terenu szpitala wzdłuż projektowanej drogi klasy Z 
będącej częścią tzw. obwodnicy centrum miasta. Tereny te wymagają uzbrojenia, jednak 
już właściciele części gruntów w wyniku porozumienia dokonują przekształceń swoich 
nieruchomości i uzyskują pierwsze pozwolenia na budowę wykorzystując infrastrukturę 
techniczną znajdującą się na terenie szpitala. Obszar planu w części dotyczącej zabudowy 
mieszkaniowej objęty jest zmianą zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań. 
Tereny zabudowy mieszkaniowej zostaną poszerzone. 
 

8. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, nowe tereny przewidziane dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej obejmą: 
- obszar nad szpitalem oraz na wschód od ul. Ustronie Górne, 
- tereny na przedłużeniu ul. Kokoszków, 
- obszar nad ul. Gorczańską, okolice tzw. Osiedla Widok, 
- obszar od ul. Grel, wzdłuż sięgacza, w kierunku Ludźmierza do torów kolejowych. 

Warunki zagospodarowania tych terenów zostaną ustalone w opracowywanych 
planach miejscowych. Głównym problemem we właściwym zagospodarowaniu tych 
obszarów jest brak lub niewystarczający stan infrastruktury technicznej. Dotyczy to 
przede wszystkim dróg publicznych, które wymagają budowy lub dostosowania do 
wymaganych prawem norm technicznych. 

 
9. Zabudowa usługowa koncentruje się co jest naturalne, w centralnej części miasta oraz 

przy głównych arteriach komunikacyjnych. 
Tereny zabudowy usługowej wskazane w planach miejscowych to tereny byłych 
zakładów NZPS Podhale – mpzp NOWY TARG 15 oraz tereny pomiędzy ul. Szaflarską 
a DK 47 – Zakopianką – mpzp NOWY TARG 9 (m.in. Alma, Castorama). 
 

10. Należy zauważyć, że stosunkowo niewiele zostało wydanych decyzji o wz dla zabudowy 
przemysłowej. Wynika to z faktu, że tego typu zabudowa skupia się w obszarach objętych 
obowiązującymi planami miejscowymi – mpzp NOWY TARG 15 (b.NZPS), mpzp 
NOWY TARG 6 (okolice Oczyszczalni) oraz mpzp NOWY TARG 17 (Czerwone Niżne), 
gdzie zgodnie z przepisami można uzyskać pozwolenie na budowę dla planowanych 
przedsięwzięć na podstawie zapisów planu miejscowego. 

 
11. Analizując wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy 

stwierdzić, że dotyczą one przede wszystkim realizacji inwestycji: 
- liniowych – m.in. linie energetyczne, gazociągi, oświetlenie uliczne, kanalizacja 

sanitarna i opadowa,  



 

 

 

13 
 

 
 

- oświatowych – m.in. przebudowa oraz nadbudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Seweryna Goszczyńskiego, budowa budynku dydaktycznego 
dla Zespołu Szkół Rolniczych, budowa hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1przy ul. Jana Pawła II, 

- rekreacyjnych i sportowych – m.in. kryta pływalnia przy pl. Ery, ścieżki rowerowe. 
 

Poważnym problemem przy lokalizacji inwestycji celu publicznego, przede wszystkim 
dotyczy to inwestycji liniowych, często jest brak zgody właścicieli nieruchomości na tego 
typu inwestycje. Najlepszym przykładem jest realizacja ścieżek rowerowych. Ścieżki 
rowerowe, o szerokości ok. 5m są projektowane z wykorzystaniem istniejących dróg 
polnych  i wzdłuż Białego i Czarnego Dunajca. Z uwagi na sprzeciw części właścicieli 
trzeba było zrezygnować z kilku lokalizacji przebiegów ścieżki rowerowej, a w kilku 
postępowaniach przeprojektowywać trasy co wydłuża proces inwestycyjny.  
Już na etapie prowadzonego postępowania dot. ustalania lokalizacji inwestycji celu 
publicznego Miasto stara się podejmować próby rozmów z właścicielami terenów przez 
które przechodzi planowana inwestycja i już wtedy udaje się wyjaśnić wiele zastrzeżeń 
oraz uwag. Niestety czasami próby wyjaśnień i negocjacji napotykają na barierę 
kategorycznego sprzeciwu wobec którego Miasto jest bezsilne. Wówczas inwestycje celu 
publicznego są lokalizowane w innych częściach miasta, tam gdzie są zgody na tego typu 
inwestycje. 
 
Od 2006r. nie wydawane są decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla realizacji dróg. Drogi są realizowane w oparciu o procedurę przewidzianą w ustawie 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Decyzję taką wydaje Starosta Nowotarski. Na podstawie takiej decyzji jest 
obecnie realizowana droga łącząca ul. Waksmundzką z ul. Kowaniec wraz z przeprawa 
mostową przez Czarny Dunajec. Droga ta stanowi pierwszy fragment planowanej do 
realizacji obwodnicy centrum miasta. Planowane są nowe wystąpienia o uzyskanie decyzji 
na lokalizację drogi dla kolejny odcinków obwodnicy centrum miasta.  
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ROZDZIAŁ IV 
 
ANALIZA USTALEŃ  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA MIASTA NOWY TARG. 
 

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało 
przyjęte przez Radę Miasta Nowy Targ uchwałą nr XLV/503/2010 z dnia 28 czerwca 2010r.  
 
 W ramach zmiany studium, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miasta, przeanalizowano 
wnioski zgłoszone przez mieszkańców. Wykonano również aktualizację opracowania 
ekofizjograficznego, głównie z uwagi na zmianę przepisów prawa i utworzenie nowych 
obszarów chronionych, uwzględniając m.in. nowe formy ochrony prawnej na terenie miasta.  
Na podstawie zebranych wniosków, analizowano w zmianie „Studium...” strukturę 
funkcjonalno – przestrzenną przedstawioną na załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:10 000 – 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego, wynikającą z uwarunkowań przyrodniczych oraz 
zagospodarowania terenów, będącego skutkiem dotychczasowej działalności gospodarczej 
mieszkańców.  
 Opracowano i zaktualizowano również uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Targ, zarówno w części tekstowej jak i graficznej.  
 

Ustalenia obowiązującego „Studium...” zawarte są w następujących załącznikach do 
uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ: 
Załącznik tekstowy Nr 1 – jednolity tekst zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ; 
Załącznik tekstowy Nr 2 - obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków; 
Załącznik tekstowy Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych i uwzględnionych częściowo uwag zgłoszonych do projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ; 
Załączniki graficzne w skali 1:10 000 stanowiące integralną część uchwały o zmianie 
studium: 
Nr 4 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ - synteza; 
Nr 5 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium miasta Nowy 
Targ, 
 

Wszystkie zmiany „Studium…” wynikały z faktu, iż wciąż należy dążyć do 
pozyskania nowych terenów do zainwestowania, głównie na cele związane z różnego rodzaju 
działalnością gospodarczą, w zdecydowanej większości dotyczące działalności handlowej 
i gastronomicznej. Dlatego Władze samorządowe Miasta poszukiwały nowych terenów 
zarówno dla działalności gospodarczej, jak też dla budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego. Efektem tych poszukiwań są przyjęte zmiany studium. 
 
Równocześnie, w „Studium” uwzględniono: 
- obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzek Biały i Czarny Dunajec, 

Klikuszówka i Kowaniec wyznaczone na podstawie zasięgu wezbrania powodziowego 
Q1% określonego w sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia 
Popradu” oraz tereny zagrożone zalaniem w przypadku awarii obwałowania lub przelania 
się przez nie wody; 
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- tereny zamknięte; 
- tereny objęte nowymi formami ochrony przyrody, głównie obszary Natura 2000; 
- tereny objęte nowymi formami ochrony konserwatorskiej dóbr kultury, zgodnie z gminną 

ewidencja zabytków oraz skorygowano strefy ochrony konserwatorskiej;  
- przebieg „zakopianki” – projektowanej nowej obwodnicy miasta; 
- inwestycje o znaczeniu lokalnym oraz inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie 

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego.  
- ścieżki i szlaki rowerowe; 
- parkingi i wskaźniki miejsc parkingowych; 
- skorygowano zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
 

W zmianie studium ograniczono również tereny narciarskie, zgodnie z wnioskami 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego. 
Z uwagi na ochronę cennych siedlisk i terenów leśnych, wynegocjowano z ww. organami 
możliwość rozwoju sportów zimowych na terenach Długiej Polany oraz w rejonie Bukowiny 
Waksmundzkiej, eliminując tym samym rozwój narciarstwa w rejonie Turbacza. 
 

W terenach objętych zmianą, poszerzono tereny usług komercyjnych UC oraz tereny 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Poszerzono również tereny 
budownictwa mieszkaniowego, jednocześnie wskazano tereny rolne z zakazem zabudowy. 
Poprzednio obowiązujące studium uwarunkowań dopuszczało zabudowę w terenach rolnych, 
czyli wszędzie. 

 
 
Zarówno uwarunkowania jak i kierunki zagospodarowania przestrzennego określone w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ są 
aktualne. 
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ROZDZIAŁ V 

ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH I OPRACOWYWANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
 
� WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH  MIEJSCOWYCH PLANÓW  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
 

Poniżej sporządzono rejstr planów obowiązujących oraz uchwał w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
podjętych przez Radę Miasta Nowego Targu w kolejności podejmowania uchwał o 
przystąpieniu do opracowania planu.  
Wykaz nie zawiera planów miejscowych opracowanych po 1995r. lecz już nie obowiązujących. 
 

Lp. 
Nr uchwały  

data jej 
podjęcia 

Przedmiot i zakres ustaleń mpzp. Określenie granic obszaru mpzp 
Nr uchwały 

data podjęcia 
zatwierdzenia planu 

1. 94/XXVII/95 
z dnia 
28.12.1995r. 

NOWYTARG 1 
przeznaczenie terenów rolnych na 
tereny usługowo-rekreacyjne wraz z 
powiązaniem z terenami przyległymi 
sportów narciarskich 

Długa Polana rejon działek 9046/2, 
9045, 9044/3 
Teren obejmuje ok. 5 ha  
0,1% pow. miasta 

Nr 73/XLII/96 
31 grudzień 1996r 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Nowosądeckiego Nr 
10/97 z 11 marca 1997 

2. 3/XLII/97 
z dnia 
31.01.1997r 

NOWY TARG 3 
dostosowanie zapisu do istniejącego 
użytkowania terenów  
mieszkaniowych B2MW Na Skarpie  
- basen , szkoła 
 

oś. Na Skarpie 
Teren obejmuje ok. 8 ha 
0,15% pow. miasta 

Nr 21/LVI/98 
26 marzec 1998r 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Nowosądeckiego Nr 
17/98  
4 maja 1998 

3. 24/XLV/97 
z dnia 
21.04.1997r. 

NOWY TARG 5 
wydzielenie z terenów 
przemysłowych terenu pod  
kościół rzymsko-katolicki 
 

oś. Bór działki ewid. nr 10149/1, 
10150/1, 10151, 10152, 10153, 10154 
Teren obejmuje ok. 1,2 ha 
0,02% pow. miasta 

Nr 22/LVI/98 
26 marca 1998r 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Nowosądeckiego Nr 
17/98  
4 maja 1998 r. 

4. 49/XLIX/97 
z dnia 
18.07.1997r 

NOWY TARG 6 
zasady zagospodarowania terenów 
oczyszczalni, utyl. osadów, 
lokalizacja zakładów garbarskich, 
uporządkowanie zabudowy 
mieszkaniowej 

granice zmiany- p. Dunajec,  
ul. Waksmundzka, granica miasta,  
Teren obejmuje ok. 75 ha 
1,5 % pow. miasta 
 

Nr 47/X/99 
25 maja 1999r. 
 
 Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 30/99  
 5 lipca 1999 r. 

5. 103/XXIII/04  
z dnia 
3.12.2004r. 

NOWY TARG 6A 
Przedmiotem planu jest zmiana 
przeznaczenia terenu związana  
z rozbudową zakładu produkcyjnego 
„Dafo Plastics” 

Działki ewid. nr 15744, 15913/2, 
16072, 16073/1, 16073/2, 16073/3  
przy ul. Waksmundzkiej  
Teren obejmuje ok. 1,29 ha ok. 0,02 
% pow. miasta 

Nr XI/101/07   
13 lipca 2007r. 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 
698/4607  
1 października 2007r 

6. 23/LVI/98 
z dnia 
26.03.1998 r. 
 
 

NOWY TARG  7 
Ustalenie przeznaczenie terenów 
mieszkalno-usługowych wraz 
usługami publicznymi,  linii 
rozgraniczających terenów o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach 
zagospodarowania, zasad i warunków 
kształtowania zabudowy, zasad 
obsługi w zakresie infrastruktury. 

Okolice kościoła pw. Św. Brata 
Alberta na Niwie. 
Teren obejmuje 14,20 ha 
0,28 % pow. miasta 
 
 

Nr 58/XXV/2000 
25 lipiec 2000r 
 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 
63/2000 
6 września 2000r 
 

7. 47/XXXI/05  
z dnia 21.07. 

NOWY TARG  7A 
Przedmiotem planu jest zmiana 

tereny o symbolu: 14.UP - tereny 
usług publicznych, 26.ZP - tereny 

Nr 56/XLI/06 
26.07.2006r 
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2005r. dotycząca poszerzenia terenów  
z przeznaczeniem dla usług 
publicznych z zakresu oświaty. 
 
 

zieleni publicznej dostępnej 
urządzonej i 28.KP - tereny 
parkingów 
Teren obejmuje ok. 0,84 ha,   
0,02% pow. miasta  

 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 573 
25.09.2006 r. 
 

8. 52/LIX/98 
z dnia 
08.06.1998 r. 
 

NOWY TARG  8 
Przedmiotem planu jest: 
ustalenie przeznaczenia terenu dla 
celu publicznego – komunalny zakład 
utylizacji odpadów  

Teren obecnej sortowni odpadów 
przy ul. Jana Pawła II wraz z 
otoczeniem. 
pow. oprac. – 34 ha 
0,7 % pow. miasta 

Nr 106/XV/99   
28 października 1999r.  
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 58/99  
10 grudnia 1999r. 

9. 51/LIX/98 
z dnia 
28.06.1998r. 

NOWY TARG  9 
Przedmiotem planu jest ustalenie: 
 przeznaczenia terenu dla realizacji 
zabudowy na terenach osiedleńczych 
o różnym charakterze, w tym 
zabudowy mieszkaniowej, usług 
komercyjnych, oraz zadań 
publicznych, takich jak: komunikacja, 
infrastruktura techniczna i społeczna 
oraz zieleń. 

Tereny miedzy zabudową os. Witosa, 
ul. Krakowską, Szaflarską i teren 
Równi Szaflarskiej. 
 
Teren obejmuje ok. 16,30 ha  
0,32 % pow. miasta 

Nr 57/XXV/00 
25 lipca 2000r 
 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 63/00  
9 września 2000r 
 

10. 42/XXIII/200
0 
z dnia 
30.05.2000r 

NOWY TARG 11 
Przedmiotem planu jest: 
przeznaczenie terenu na tereny usług 
publicznych z ich niezbędną obsługą, 
tereny komunikacji publicznej, 
infrastruktury technicznej, terenu 
zieleni urządzonej. 

W części obszar parku miejskiego 
praz placu Słowackiego. 
 
Teren obejmuje ok.  5,3 ha 
0,11% pow. miasta 

Nr 8/XXXI/2001  
21 luty 2001r. 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 
34/2001 
23 kwietnia 2001r.   

11. 74/XXVII/ 
2000 
z dnia 
8.11.2000 r. 

NOWY TARG 13 
Przedmiotem planu jest 
przeznaczenie terenu na usługi 
publiczne – lokalne i ponadlokalne, 
tereny rekreacyjno-sportowe, zieleń – 
urządzona na pow. co najmniej 5 ha, 
połączenia komunikacyjne, parkingi 
oraz tereny usług komercyjnych, 
rzemiosła i mieszkalnictwa, tereny 
zieleni otwartej – rolne i rekreacyjne, 
tereny wód otwartych. 

Obszar planu od północy i zachodu 
stanowi rzeka Czarny Dunajec, od 
wschodu droga krajowa Kraków-
Zakopane (ul. Krakowska), od 
południa ul. Kolejowa oraz ul. 
Nadmłynówka. 
 
Teren obejmuje ok. 53,41 ha, ok. 
1,05% pow. miasta. 

Nr 86/XXXIII/05 
26 października 2005 r. 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 736 
28 grudnia 2005r. 

12. 75/XXVII/ 
2000 
z dnia 
8.11.2000 r. 

NOWY TARG 14 
Przedmiotem planu jest: 
przeznaczenie terenu na tereny 
komunikacji, drogi dojazdowe, 
zespoły garażowe, 
tereny usług publicznych 
komercyjnych, mieszkalnictwa.  

Dawna działka o nr ewid. 10175 na 
os. Bór. 
 
Teren obejmuje ok. 2 ha,  0,02 % 
pow. miasta 

Nr 32/XXXIV/01 
22 czerwca 2001 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 83  
23 lipca 2001r. 

13. 61/XXXVII/0
1 
z dnia 
05.11.2001 

NOWY TARG 15 
Przedmiotem planu są ustalenia 
zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym  
z wyjątkiem części pkt. 1 dot. 
terenów przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych o pow. 
sprzedażowej pow. 2000 m2 oraz pkt. 
4 i pkt. 11 lit. a, lit. c. 

Teren wyznaczony granicą miasta 
Nowy Targ, terenem dawnej bocznicy 
kolejowej, wschodnią granicą dz. nr 
9938/28 oraz ul. Ludźmierską. 
 
Teren obejmuje ok. 64,7 ha,  
ok. 1,27% pow. miasta 

Nr 3/IV/03  
28 stycznia 2003r. 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 45 
07 marca 2003r. 

14. 99/XXIX/200
0  
z dnia 
28.12.2000r. 

NOWY TARG 16  
Przedmiotem planu jest wyznaczenie 
terenów przeznaczonych  na cele 
publiczne  (cmentarz komunalny, 
targowica miejska, połączenia 
komunikacyjne, parkingi, rekreacja  
i zieleń urządzona) oraz tereny usług 
komercyjnych i rzemiosła, tereny 
zieleni otwartej – rolne i rekreacyjne, 
tereny wód otwartych.  
 

Obszar wyznaczony od północy przez 
Al. Tysiąclecia, od wschodu przez 
drogę krajową nr 49 i potok 
Czerwonka, od zachodu przez potok 
Biały Dunajec, od południa przez 
działki o nr ewid. 17386, 17384, 
15249, dalej wzdłuż południowej 
granicy ogrodzenia studni do progu 
na potoku Biały Dunajec. 
 
Teren obejmuje ok. 56 ha, ok. 1,1% 
pow. miasta 

Nr 57/XLI/2006 
26 lipca 2006 r. 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 573 
25 września 2006 r. 
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15. 75/XXXVIII/01  
z dnia 
29.11.2001r. 
 
7/XV/04  
z dnia 
26.02.2004r.  
 

NOWY TARG 17 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów dla 
działalności gospodarczej, głównie 
rzemieślniczej i usługowej oraz stacji 
paliw – z wyjątkiem terenów 
przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych o pow. 
sprzedażowej powyżej 2000m2   
 

Obszar wyznaczony granicą miasta 
Nowy Targ , ul. Waksmundzką, 
istniejącym zjazdem obok potoku 
Czerwonka, potokiem Czerwonka 
wraz z obudową biologiczną,  
Aleją Tysiąclecia (w ciągu drogi 
wojewódzkiej). 
 
Teren o pow. ok. 26,3 ha, ok. 0,51% 
pow. miasta 

Nr XXVI/293/08  
27 października 2008r. 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 713 
21 listopada 2008r. 
 
 

16. 85/XXXIII/05  
z dnia 
25.10.2005r. 

NOWY TARG 19 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
terenów przeznaczonych pod 
mieszkalnictwo oraz usługi 
 

Rejon szpitala. 
Od południa i południowego-
wschodu obszar wyznacza ulica 
Kowaniec, od południowego-zachodu 
ulica Szpitalna, granica terenu 
istniejącego cmentarza oraz potok 
Skotnica. Północna granica planu 
przebiega po niezagospodarowanych 
terenach rolnych, natomiast 
wschodnia równolegle do potoku 
Kowaniec. 
 
Teren o pow. ok. 52,8 ha,  
1,03% pow. miasta. 

Nr VII/35/07 
28 marca 2007r. 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 406 
04 czerwca 2007r. 

17. 92/XXXIV/05 
z dnia 
1.12.2005r. 

NOWY TARG 20 
Przedmiotem planu jest wyznaczenie 
granic terenów rekreacyjno – 
wypoczynkowych oraz terenów 
służących organizacji imprez 
masowych.  

Obszar położony jest w południowo-
wschodniej części miasta. Jego 
wschodnią granicę stanowi potok 
Wielki Kowaniec, granicę 
południową (na znacznej długości) 
potok Kowaniec. Obejmuje 
wschodnie stoki Dziubasówek, 
opadające do doliny potoku Wielki 
Kowaniec, stoki Oleksówek 
opadające do doliny potoku 
Kowaniec, oraz niewielką część 
terenu położoną po lewej stronie 
potoku Kowaniec. 
 
Teren o pow. ok. 76 ha,  
ok. 1,5% pow. miasta 

Nr XIV/124/07  
29 października 2007r. 
 
 
Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego Nr 70 
30 stycznia 2008r. 
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� OCENA OBOWIĄZUJĄCYCH  PLANÓW MIEJSCOWYCH  

- pod względem zawartości merytorycznej wynikającej z polityki przestrzennej zawartej w 
studium, strategii oraz planu województwa małopolskiego  

- pod względem zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  
 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 1 
(Oleksówki – Długa Polana) 

 
Ocena zawartość  merytorycznej: 
• brak możliwości rozbudowy istniejącej stacji dolnej wyciągu Długa Polana zgodnie z 

potrzebami w kierunku południowym jako zespołu różnofunkcyjnego, całorocznego z 
uwagi na zakaz zabudowy na sąsiednich terenach rolnych oraz ustalenie głównego 
przeznaczenia terenu stacji dolnej jako terenu rolnego (II.2); 

• brak stabilności inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów z uwagi na brak objęcia 
planem całego wyciągu. Obecnie wyciąg poza dolną stacją położony jest w terenie bez 
planu miejscowego. 

• brak wyznaczonych terenów dla nowych parkingów bezpośrednio w rejonie wyciągu. 
Niezgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• brak jednoznacznie określonej granicy planu; 
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia; 
• brak określenia szczegółowych wymogów dla zainwestowania dla terenów dla których 

plan opracowano w skali 1:2000 jak np. wymaganych nowymi przepisami warunków 
architektonicznych dotyczących linii zabudowy, wysokości budynków, szerokości 
elewacji frontowej, kąta nachylenia połaci i rodzaju dachu (rozwiązane np. poprzez 
wprowadzenie obowiązku realizacji budynków o architekturze podhalańskiej), linii 
zabudowy, wymogów dla zasad umieszczania małej architektury, reklam itp na 
terenach publicznych. 

• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - w szczególności 
minimalnych i maksymalnych szerokości frontów działek ich powierzchni oraz 
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

• w zakresie komunikacji brak wskaźników dotyczących miejsc parkingowych; 
• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania; 
• brak ustaleń dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w zakresie zasad wyposażania 

w infrastrukturę i obiekty budowlane.  
Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej, dla obszaru opracowania brak jest 
dokumentów ekofizjograficznych i innych przyrodniczych np. zasięgu wody stuletniej - 
wymaganych w obecnie obowiązujących przepisach. 

 
Wnioski:  

Plan jest nieaktualny zarówno pod względem samych zapisów planu jak i pod 
względem formalnym - należy go zmienić.  
Obszar przedmiotowego planu miejscowego, wraz z całą północno-wschodnią częścią 
miasta objęty jest uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec-Kokoszków). 
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2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 3  
(os. Na Skarpie) 

 
Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu w zakresie inwestycji publicznych są poprawne – wyznaczono teren 

dla usług publicznych (szkoły, komunikacja). 
• teren byłego basenu  zgodnie z ustaleniami planu do utrzymania, z zakazem zmiany 

przeznaczenia. Zapis ten uniemożliwia inne zagospodarowanie tego terenu co z uwagi 
na stan techniczny budynku basenu – ruina oraz brak perspektyw na odbudowę basenu 
zagraża dalszą postępującą degradacją tego terenu.  

 
Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia; 
• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w szczególności 

minimalnych i maksymalnych szerokości frontów działek ich powierzchni oraz 
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej, brak opracowania  ekofizjograficznego 
sporządzonego dla potrzeb planu. 

 
Wnioski:  

W niewielkim zakresie plan miejscowy wymaga uzupełnienia i są to bardziej zmiany 
formalne niż merytoryczne.  
Plan pod względem planowanego przeznaczenia terenów w części dotyczącej basenu 
jest zdezaktualizowany.  
Mając na uwadze istniejące zagospodarowanie terenu byłego basenu oraz wniosek 
właściciela planowana jest zmiana planu polegająca na dopuszczeniu innego 
zagospodarowania. Dzięki temu teren ten może zostać racjonalnie zagospodarowany. 
Basen miejski planowany jest do realizacji przy placu Ery. 
 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 5 
(kościół pw. Św. Królowej Jadwigi na os. Bór) 

 
Zawartość  merytoryczna. 
• ustalenia planu w zakresie inwestycji publicznych są poprawne. Realizacja obiektów 

sakralnych przebiega zgodnie z ustaleniami planu. Na wszystkie elementy planu 
uzyskano pozwolenie na budowę. 

 
Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia; 
• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w szczególności 

minimalnych i maksymalnych szerokości frontów działek ich powierzchni oraz 
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej, , brak opracowania  
ekofizjograficznego sporządzonego dla potrzeb planu. 
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Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów.  
Z uwagi na niewielki stopień niezgodności z obowiązującymi przepisami nie 
przewiduje się dokonywania zmiany planu. 
 

 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6 

(północna część ul. Waksmundzkiej) 
 

Ocena zawartość  merytorycznej: 
• wymagana jest weryfikacja układu komunikacyjnego oraz dostosowanie go do 

aktualnych potrzeb i możliwości Gminy Miasta Nowy Targ; 
• konieczna jest zmiana i aktualizacja zapisów planu w dostosowaniu do obecnych 

potrzeb, polegająca na m.in.: 
- rezygnacji z lokalizacji targowicy miejskiej – III.A.5 - tereny dla lokalizacji 

targowicy miejskiej. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym NOWY 
TARG 16, targowica miejska wraz z projektowanym cmentarzem ma być 
zlokalizowana w okolicach tzw. Podmieściska. 

- przeanalizowanie zasadności wyznaczania rezerwy terenu pod lokalizację 
gazociągu wysokoprężnego, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz linii 
elektroenergetycznej 110KV – III.C.6 i III.C.7, 

- uelastycznienie zapisów planu umożliwiających lokalizację działalności usługowej 
i produkcyjnej, w tym mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, w szerszym 
zakresie niż to jest obecnie. Obecne zapisy planu szczegółowo regulują rodzaj 
możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej z preferencją dla terenów 
składowo-magazynowych, w tym np. III.A.1 – tereny dla lokalizacji działalności 
uciążliwej – zakłady kuśnierskie i garbarskie, III.A.4 – tereny dla obsługi 
techniczno-gospodarczej miasta, III.A.6, III.A.7, III.A.9, III.A.8, III.A.9 – tereny 
dla lokalizacji działalności uciążliwej – tereny składowo-magazynowe. W okolicy 
komunalnej oczyszczalni ścieków Gmina Miasto Nowy Targ posiada ok. 15ha 
gruntów. Zmiana zapisów planu pozwoli stworzyć atrakcyjną ofertę inwestycyjną, 
dzięki czemu powstanie większa możliwość pozyskania inwestorów. 

 
Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• z uwagi na duży obszar planu możliwa jest do utrzymana skala planu 1:2000, jednak 

dla terenów dotychczas nie zainwestowanych oraz mieszkaniowych, wymagających 
przekształceń własnościowych dla wydzielenia działek budowlanych, skala powinna 
wynosić 1: 1000; 

• oznaczenia symboli w zakresie przeznaczenia terenu stosowane w planie nie 
odpowiadają wymogom rozporządzenia; 

• brak określenia szczegółowych wymogów architektonicznych i urbanistycznych, o 
których mowa w rozporządzeniu dla projektowanego zagospodarowania, szczególnie 
w terenach już zainwestowanych. 

• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w szczególności 
minimalnych i maksymalnych szerokości frontów działek ich powierzchni oraz 
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego; 

• w zakresie komunikacji brak wskaźników dotyczących miejsc parkingowych; 
• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania; 
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Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej. Dla obszaru opracowania brak jest 
dokumentów ekofizjograficznych i innych przyrodniczych np. zasięgu wody stuletniej dla 
terenów nieobwałowanych -  wymaganych w obecnie obowiązujących przepisach.  

 
Wnioski:  

Plan jest nieaktualny pod względem niektórych zapisów planu - należy go zmienić. 
Rada Miasta Nowy Targ uchwałą nr XXII/252/08 z dnia 2 czerwca 2008r. przystąpiła do 
zmiany planu miejscowego NOWY TARG 6. 
 
 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6A 
(teren zakład produkcyjnego „Dafo Plastics”) 

 
Zawartość  merytoryczna. 
• ustalenia planu są poprawne. Inwestor przystąpił do realizacji obiektów zgodnie z 

ustaleniami planu.  
 
Plan miejscowy jest aktualny  
 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 7  
(os. Niwa) 

 
Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu nie są realizowane z uwagi na nie przeprowadzone obowiązkowe 

scalenie. Mając na względzie opinie uczestników scalenia oraz brak perspektyw na 
porozumienie należy zmienić plan, rezygnując z zapisów dotyczących 
obowiązkowego scalenia natomiast umożliwić indywidualne scalenia i podział 
nieruchomości. 

• wymagana jest weryfikacja układu komunikacyjnego oraz dostosowanie go do 
aktualnych potrzeb i możliwości Gminy Miasta Nowy Targ. 

Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• niewielkie różnice w oznaczeniach symboli przeznaczenia terenu, jednak pozwalające 

na pełną identyfikację 
• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania; 
 

Wnioski:  
Plan jest nieaktualny pod względem zapisów dotyczących obowiązkowego scalenia 
i podziału nieruchomości oraz wymaga weryfikacji układu komunikacyjnego - 
należy go zmienić. 
Rada Miasta Nowy Targ uchwałą nr XXXV/393/09 z dnia 17 sierpnia 2009r. przystąpiła 
do sporządzenia planu miejscowego NOWY TARG 23 (Niwa-Grel) w tym do zmiany 
mpzp NOWY TARG 7. 
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7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 7A 
(nowa szkoła na Niwie) 

 
Zawartość  merytoryczna. 
• ustalenia planu w zakresie inwestycji publicznych /szkoła/ są poprawne. Realizacja 

obiektów przebiega zgodnie z ustaleniami planu. 
• weryfikacji może wymagać układ komunikacyjny, który z uwagi na niewielki obszar 

objęty tym planem jest zgodny z ustaleniami mpzp NOWY TARG 7. 
 
Plan miejscowy jest aktualny 
Rada Miasta Nowy Targ uchwałą nr XXXV/393/09 z dnia 17 sierpnia 2009r. przystąpiła 
do sporządzenia planu miejscowego NOWY TARG 23 (Niwa-Grel). Plan ten obejmuje 
m.in. obszar mpzp NOWY TARG 7A. 
 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 8 
(projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) 

 
Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu w części przylegającej do drogi krajowej nr 49 są niezgodne 

z kierunkami zagospodarowania wskazanymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. Studium wskazuje te tereny pod 
usługi komercyjne, co w perspektywie budowy lotniska komunikacyjnego, 
aktywizacji gospodarczej tej części miasta, oraz planowanej budowy południowej 
obwodnicy miasta pozwoli zagospodarować ten obszar bardziej racjonalnie. Ponadto 
takie zagospodarowanie terenu pozwoli oddzielić zakład utylizacji odpadów od drogi 
krajowej pasem zabudowy usługowej co korzystnie wpłynie na walory widokowe 
i percepcję krajobrazu przez użytkowników drogi krajowej. 

• zapisy planu wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów, w szczególności 
w kontekście planowanego do realizacji lotniska pasażerskiego.  

Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia; 

Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej. Dla rejonu opracowania brak jest 
dokumentów ekofizjograficznych  wymaganych w obecnie obowiązujących przepisach. 

 
Wnioski:  
Należy dostosować zapisy planu miejscowego do obowiązującego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. 
Obecnie nie przewiduje się zmiany planu. W przypadku zgłaszania wniosków o zmianę 
planu należy zastanowić nad jego zmianą. 

 
 
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 9  
(Równia Szaflarska – za os. Witosa) 
 

Zawartość  merytoryczna. 
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• ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenu są poprawne. 
• weryfikacji wymaga układ komunikacyjny. Z uwagi na brak połączenia terenów 

wzdłuż drogi krajowej nr 47 – „Zakopianki” z drogą publiczną – ul. Szaflarską obszar 
ten w większości jest niezagospodarowany. 

• należy uwzględnić przebieg nowej obwodnicy miasta. 
 

Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• niewielkie różnice w oznaczeniach symboli przeznaczenia terenu, jednak pozwalające 

na pełną identyfikację 
• brak wymagań architektonicznych wskazanych w rozporządzeniu dla projektowanych 

budynków z wyjątkiem zrealizowanych Marketu Alma oraz Castoramy; 
• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w szczególności 

minimalnych i maksymalnych szerokości frontów działek ich powierzchni oraz 
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania; 
• plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej. 
• dla rejonu opracowania brak jest dokumentów ekofizjograficznych.  
• plan jest sprzeczny z przebiegiem projektowanej drogi krajowej klasy GP w części 

południowej gdzie na części terenów projektowanego parkingu przewidywane 
fragment drogi. Po wydaniu przez wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 
krajowej należy przystąpić do zmiany planu, w którym należy uwzględnić przebieg 
drogi krajowej, obowiązujące przepisy prawne oraz dostosować zapisy planu do 
obecnej sytuacji m.in. poprzez umożliwienie lokalizacji zjazdów z „Zakopianki”, co 
może być możliwe po zrealizowaniu obwodnicy miasta. 

 
Wnioski:  
Plan jest aktualny w odniesieniu do przewidywanego sposobu zagospodarowania 
terenów. Natomiast wymaga weryfikacji pod względem przebiegu układu 
komunikacyjnego w tym nowej „Zakopianki” oraz  powiązań z terenami 
sąsiednimi, w tym dopuszczenia możliwości zjazdów z drogi krajowej nr 47 
„Zakopianki”. 
Rada Miasta Nowy Targ uchwałą nr XLV/506/2010 z dnia 28 czerwca 2009r. 
przystąpiła do sporządzenia planu miejscowego NOWY TARG 26 (Równia 
Szaflarska) w tym do zmiany mpzp NOWY TARG 9. 

 
 

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11  
(ul. Parkowa) 

 
Zawartość  merytoryczna. 
• ustalenia planu w zakresie zaproponowanego układu komunikacyjnego są niezgodne 

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 

Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 



 

 

 

26 
 

 
 

• różnice w oznaczeniach symboli przeznaczenia terenu, jednak pozwalające na pełną 
identyfikację 

• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania; 
• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w szczególności 

minimalnych i maksymalnych szerokości frontów działek ich powierzchni oraz 
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania. 
• dla obszaru opracowania brak jest dokumentów ekofizjograficznych. 
 
Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej. 
 

Wnioski: 
Plan wymaga zmiany układu komunikacyjnego w dostosowaniu do ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Rada Miasta Nowy Targ uchwałą nr XXXV/262/08 z dnia 14 lipca 2008r. przystąpiła do 
sporządzenia planu miejscowego NOWY TARG 22 (Centrum) w tym do zmiany mpzp 
NOWY TARG 11. 
 

 
 
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13 

(Ibisor Zachodni) 
 

Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu dostosowane są do wymagań obowiązującej ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
• ustalenia planu dotyczące kształtowania architektury budynków, w szczególności 

zapisy dotyczące dopuszczalnej wysokości budynków wymagają doprecyzowania. 
• fragment planu obejmuje tereny wskazane do obowiązkowego scalenia. Biorąc pod 

uwagę nastawienie właścicieli gruntów, brak powszechnej akceptacji wskazanym jest 
zmienić plan, rezygnując z zapisów dotyczących obowiązkowego scalenia natomiast 
umożliwić indywidualne scalenia i podział nieruchomości. 

 
Wnioski:  
Plan wymaga weryfikacji jedynie pod względem zapisów dotyczących obowiązkowego 
scalenia i podziału nieruchomości. Istniejące nieścisłości w zapisach planu dotyczące 
w szczególności dopuszczalnej wysokości budynków wymagają doprecyzowania. 
Obecnie nie przewiduje się zmiany planu. W przypadku większej liczby wniosków 
o zmianę planu należy zastanowić nad jego zmianą. 
 
 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 14  
(os. Bór) 

 
Ocena zawartość  merytorycznej: 

• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 
 
Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
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• różnice w oznaczeniach symboli przeznaczenia terenu, jednak pozwalające na pełną 
identyfikację 

• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania; 
• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w szczególności minimalnych 

i maksymalnych szerokości frontów działek ich powierzchni oraz określenia kąta 
położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

 
Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej. Dla rejonu opracowania brak jest 
dokumentów ekofizjograficznych. 

 
Wnioski:  
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów. Z uwagi na 
niewielki stopień niezgodności z obowiązującymi przepisami nie przewiduje się 
dokonywania zmiany planu.  

 
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15 

(byłe tereny NZPS) 
 

Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu w większości są dostosowane do wymagań obowiązującej ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 

Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującym zakresie: 
• różnice w oznaczeniach symboli przeznaczenia terenu, jednak pozwalające na pełną 

identyfikację 
• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania; 
 
Wnioski:  
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów. Nie 
przewiduje się dokonywania zmiany planu. 

 
 
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16 
/tereny nowego cmentarza komunalnego oraz przyszłej targowicy miejskiej/, 

 
Ocena zawartość  merytorycznej: 

• ustalenia planu dostosowane do wymagań obowiązującej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
 

Wnioski:  
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów. Nie 
przewiduje się dokonywania zmiany planu. 

 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 17  
/Czerwone Niżne/ 
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Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów.  

 
 

Wnioski:  
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowego 
Targu. 
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu. 

 
 
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 19 
/rejon szpitala /. 
 

Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 
• z uwagi na wnioski zgłaszane przez właścicieli działek na etapie sporządzania 

projektu tego planu a dotyczące w szczególności zmniejszenia min. wielkości 
nowowydzielanych działek pod zabudowę oraz powiększenia terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej plan ten wymaga zmiany i dostosowania 
do obowiązujących zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Targ. Wcześniej ww. uwagi nie mogły być 
uwzględnione z uwagi na sprzeczność z ustaleniami obowiązującego wówczas 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowego Targu. 

 
 

Wnioski:  
Plan w części wymaga dostosowania do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i w takim zakresie winien być zmieniony. 
Rada Miasta Nowy Targ uchwałą nr XXXV/393/09 z dnia 17 sierpnia 2009r. przystąpiła 
do sporządzenia planu miejscowego NOWY TARG 24 (Niwa-Grel) w tym do zmiany 
mpzp NOWY TARG 19. 

 
 
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 20 

/Oleksówki – Dziubasówki/. 
 

Ocena zawartość  merytorycznej: 
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów.  

 
 

Wnioski:  
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowego 
Targu. 
Obecnie nie przewiduje się zmiany planu. W przypadku większej liczby wniosków 
o zmianę planu należy zastanowić nad jego zmianą. 
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� ANALIZA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH 
 

W trakcie sporządzania są następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  
 

Lp. Nr uchwały  data 
jej podjęcia 

Przedmiot i zakres ustaleń mpzp. Etap opracowywania 

1. Nr 47/XXXVI/01  
z dnia 
20.09.2001r. 

NOWY TARG 12 – Statoil 
Przedmiotem planu są ustalenia zgodne  
z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Urz. 
z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)  
z wyjątkiem części pkt.1, dotyczącego terenów 
przeznaczonych pod budowę obiektów 
handlowych o pow. sprzedażowej powyżej  
2000m2 oraz pkt. 4 i pkt. 11 w całości. 
 
Granica opracowania - teren położony w 
środkowej części miasta, pomiędzy ulicami 
Krakowską w ciągi drogi krajowej nr 47,  
Al. Solidarności i ulicą Podtatrzańską 
 
Teren obejmuje ok. 3,7 ha 
 
 

Procedura planu w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym. Po zaskarżeniu przez 
Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową uchwał 
odrzucających protest i zarzut do NSA, Sąd odrzucił protest 
dotyczący lokalizacji stacji benzynowej, natomiast 
uwzględnił zarzut dotyczący poszerzenia al. Solidarności 
(co nie było przedmiotem planu), co powoduje konieczność 
powtórzenia procedury planistycznej ponownie od 
uzgodnień i wyłożenia projektu planu.  
Dla projektowanej stacji paliw została wydana decyzja o 
wz, która została utrzymana w mocy przez SKO w Nowym 
Sączu. Na decyzję SKO wpłynęła skarga do Wojew. Sądu 
Administracyjnego, gdzie obecnie toczy się postępowanie. 
Należy zastanowić się nad zasadnością dalszego 
procedowania tego planu. Cele publiczne przewidziane do 
realizacji w projekcie planu – przedłużenie ul. Krzystyniaka 
można realizować w oparciu o obowiązujące przepisy tj. w 
trybie tzw. Specustawy.  

2. Nr XXII/252/08  
z dnia 2.06.2 008r. 

Zmiana mpzp NOWY TARG 6 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym  
w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Granica opracowania - obszar pomiędzy 
potokiem Biały Dunajec, rzeką Dunajec, 
granicą administracyjną miasta Nowy Targ i 
ul. Waksmundzką. Ok. 75 ha 

Projekt zmiany planu miejscowego NOWY TARG 6 został 
wyłożony do wglądu publicznego w dniach 4.01.2010 – 
1.02.2010r.. Obecnie trwa rozpatrywanie uwag złożonych 
do wyłożonego projektu zmiany planu. Z uwagi na liczne 
zastrzeżenia dotyczące zaproponowanego 
zagospodarowania terenu, w szczególności dotyczące 
dopuszczenia uciążliwej działalności na terenach objętych 
opracowaniem obecnie badana jest możliwość oraz 
zasadność uwzględnienia ww. uwag.  
 

3. Nr XIX/202/08  
z dnia 
25.02.2008r. 

NOWY TARG 21 – Lotnisko wraz 
z otoczeniem 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w zależności  
od potrzeb – zakresie wyszczególnionym  
w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.  
 
Obszar ograniczony od zachodu: pot. Biały 
Dunajec, granicą mpzp NOWY TARG 16 
(cmentarz, targowica), droga krajową  
nr 49, południową granica mpzp NOWY 
TARG 8 (sortownia odpadów), granicą miasta 
Nowy Targ, wschodnią ścianą lasu „Czerwony 
Bór”, wschodnią i północną granicą rezerwatu 
„Bór na Czerwonem” oraz wschodnią i 
południową granicą byłego ośrodka 
wypoczynkowego „RUCH” w kierunku pot. 
Biały Dunajec. 
 
Teren obejmuje  ok. 450 ha 

Obecnie wdrażana jest procedura opiniowania i uzgodnień 
projektu planu. 
Przed wykonaniem projektu planu, z uwagi na 
uwarunkowania wynikające z sąsiadującego rezerwatu „Bór 
na Czerwonem”, koniecznym było sporządzenie 
dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki 
gruntowo-wodne obszaru projektowanego lotniska 
komunikacyjnego w Nowym Targu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu projektowanego lotniska na 
obszar rezerwatu „Bór na Czerwonem”. W wyniku prac 
wykonane odwierty badawcze oraz na ich podstawie 
założone piezometry.  
Spodziewany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – I kwartał 2011r. Ostateczny termin zależy od 
przebiegu procedury opiniowania i uzgadniania. 
 
 
 

4. Nr XXIV/262/08  
z dnia 
14.07.2008r. 

NOWY TARG 22 – Centrum 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 

Obecnie, po zaopiniowaniu i uzgodnieniu projekt planu 
został skierowany do wyłożenia do wglądu publicznego. 
Przewidywany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – październik/listopad 2010r. 
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zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o  
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
 
Obszar ograniczony od wschodu potokiem 
Bialy Dunajec, od północy potokiem Czarny 
Dunajec, od zachodu „Zakopianką”, od 
południa al. Tysiąclecia . 
 
Teren obejmuje ok. 130 ha 

5. Nr XXXV/393/09  
z dnia 
17.08.2009r. 

NOWY TARG 23 - Niwa – Grel 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w zależności od 
potrzeb – zakresie wyszczególnionym w art. 
15 ust. 3 ww. ustawy. 
 
Obszar ograniczony od zachodu granicami 
miasta,  od południa potokiem Czarny  
Dunajec, od północy i wschodu drogą krajową 
nr 47 (Zakopianka). 
Teren obejmuje ok. 620 ha 

Sporządzana jest koncepcja układu komunikacyjnego wraz 
z infrastrukturą oraz koncepcja projektu planu. Zgodnie z 
umową ww. opracowania mają zostać sporządzone w 
terminie pół roku od dnia podpisania umowy tj. do końca 
2010r.  
Przewidywany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – 2011/2012r. Ostateczny termin zależy od 
przebiegu procedury opiniowania i uzgadniania. 

6. Nr XXXV/393/09  
z dnia 
17.08.2009r. 

NOWY TARG 24 – Dział 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w zależności od 
potrzeb – zakresie wyszczególnionym w art. 
15 ust. 3 ww. ustawy. 
 
Obszar ograniczony od zachodu drogą krajową 
nr 47 (Zakopianka) i  granicami miasta – od 
południa potokiem Czarny Dunajec; od 
wschodu ul. Kowaniec i ulicą obsługującą os. 
Robów; od północy granicami lasów i najdalej 
wysuniętymi zabudowaniami. 
Teren obejmuje ok. 870 ha 

Sporządzana jest koncepcja układu komunikacyjnego wraz 
z infrastrukturą oraz koncepcja projektu planu. Zgodnie z 
umową ww. opracowania mają zostać sporządzone w 
terminie pół roku od dnia podpisania umowy tj. do końca 
2010r.  
Przewidywany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – 2011/2012r. Ostateczny termin zależy od 
przebiegu procedury opiniowania i uzgadniania. 

7. Nr XXXV/393/09  
z dnia 
17.08.2009r. 

NOWY TARG 25 - Kowaniec – Kokoszków 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w zależności od 
potrzeb – zakresie wyszczególnionym w art. 
15 ust. 3 ww. ustawy. 
 
Obszar ograniczony od zachodu ul. Kowaniec 
i ulicą obsługującą os. Robów; od południa 
potokiem Czarny Dunajec oraz rzeką Dunajec; 
od wschodu granicami miasta oraz granicami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Targ 20 (Oleksówki – 
Dziubasówki); od północy granicami lasów i 
najdalej wysuniętymi zabudowaniami. 
 
Teren obejmuje ok. 970 ha 

Sporządzana jest koncepcja układu komunikacyjnego wraz 
z infrastrukturą oraz koncepcja projektu planu. Zgodnie z 
umową ww. opracowania mają zostać sporządzone w 
terminie pół roku od dnia podpisania umowy tj. do końca 
2010r.  
Przewidywany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – 2011/2012r. Ostateczny termin zależy od 
przebiegu procedury opiniowania i uzgadniania. 
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8. Nr XLV/506/2010 
z dnia 
28.06.2010r. 

NOWY TARG 26 – Równia Szaflarska 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w zależności od 
potrzeb – zakresie wyszczególnionym w art. 
15 ust. 3 ww. ustawy. 
 
Obszar ograniczony: ul. Sikorskiego i oś. 
Witosa od północy, potokiem Biały Dunajec i 
Rezerwatem „Bór na Czerwonem” od 
wschodu, granicą miasta od południa i linią 
kolejową, granicą lasu i drogą krajową nr 47 
„Zakopianka” od zachodu.  
 
Teren obejmuje ok. 248 ha 

W sierpniu został rozstrzygnięty przetarg na sporządzenie 
projektu planu. Zgodnie z harmonogramem, wykonawca 
sporządza koncepcję w terminie 45 dni. 
Przewidywany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – II poł. 2011r. Ostateczny termin zależy od 
przebiegu procedury opiniowania i uzgadniania. 

9. Nr XLV/504/2010 
z dnia 
28.06.2010r. 

NOWY TARG 27 – Gliniki 
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w zależności od 
potrzeb – zakresie wyszczególnionym w art. 
15 ust. 3 ww. ustawy. 
 
Obszar ograniczony: od wschodu drogą 
krajową Nr 47 „Zakopianka”, od północy ul. 
Kolejową i Ludźmierską, od zachodu torami 
kolejowymi oraz granicą mpzp NOWY TARG 
26 Równia Szaflarska. 
 
Teren obejmuje ok. 52 ha. 

Końcem sierpnia został ogłoszony przetarg na sporządzenie 
projektu planu. 
Przewidywany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – koniec 2011r. Ostateczny termin zależy od 
przebiegu procedury opiniowania i uzgadniania. 

10. Nr 
XLVI/520/2010 
z dnia 
16.08.2010r. 

NOWY TARG 28  
Przedmiotem planu miejscowego będzie 
ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy 
w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 pkt. 4 ww. 
ustawy. 
 
Teren istniejącego hipermarketu E.Leclerc 
przy ul. Składowej w Nowym Targu. 

Przewidywany termin przedłożenia projektu planu do 
uchwalenia – koniec 2011r. Ostateczny termin zależy od 
przebiegu procedury opiniowania i uzgadniania. 
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ROZDZIAŁ VI 
 
ANALIZA WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE  LUB ZMIANĘ  MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 

 
Do tut. Urzędu w omawianym okresie wpłynęło 8 wniosków o sporządzenie lub zmianę 

miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.  
Wykaz wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Lp Znak sprawy 

Obszar objęty 
wnioskiem 

Przedmiot wniosku Sposób rozpatrzenia 

1 
GNiPP.II.7325-
1/07 

Teren po 
zachodniej stronie 
zakopianki - 
Ibisor 

O zmianę mpzp NOWY TARG 
13 polegającą na przesunięciu 
przewidzianej w planie drogi 
gminnej o symbolu KDd.6. 

Analiza wniosku wykazała, że droga o symbolu KDd.6. 
zrealizowana zostanie dopiero po przeprowadzeniu scaleń. 
Scalenia mają dotyczyć zarówno drogi jak i działek 
objętych wnioskiem. W wyniku scalenia zmieni się 
konfiguracja działek. 
W związku z powyższym na obecnym etapie wniosek 
został rozpatrzony negatywnie.  

2 
GNiPP.II.7325-
2/07 

Teren po 
wschodniej 
stronie zakopianki 
– Równia 
Szaflarska 

O zmianę mpzp NOWY TARG 9 
polegającą na włączeniu działki 
ewid. nr 13774 do terenu usług 
komercyjnych. 

Uwzględnienie wniosku skutkowałoby likwidacją 
planowanej do realizacji ulicy lokalnej II.B.1, w związku z 
czym MKU-A na posiedzeniu z dnia 20.11.2007r. 
negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę mpzp NOWY 
TARG 9. 
Obecnie opracowywany jest plan miejscowy NT-28, w tym 
zmiana NT-9. Wniosek na etapie sporządzania ww. planu 
będzie ponownie analizowany z uwzględnieniem 
zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych. 

3 
GNiPP.II.7325-
1/08 

Teren po 
wschodniej  i 
zachodniej stronie 
zakopianki – 
Równia 
Szaflarska 

O zmianę mpzp NOWY TARG 9 
polegającą na włączeniu działek 
ewid. nr 13778/1, 13777/3, 
13777/5 do terenu usług 
komercyjnych. 

Uwzględnienie wniosku skutkowałoby likwidacją 
planowanej do realizacji ulicy lokalnej II.B.1, w związku z 
czym MKU-A na posiedzeniu z dnia 20.11.2007r. 
negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę mpzp NOWY 
TARG 9. 
Obecnie opracowywany jest plan miejscowy NT-28, w tym 
zmiana NT-9. Wniosek na etapie sporządzania ww. planu 
będzie ponownie analizowany z uwzględnieniem 
zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych. 

4 
GNiPP.II.7325-
2/08 

Teren po 
wschodniej 
stronie zakopianki 
– Równia 
Szaflarska 

O zmianę mpzp NOWY TARG 9 
polegającą na włączeniu działki 
ewid. nr 13773 do terenu usług 
komercyjnych. 

Uwzględnienie wniosku skutkowałoby likwidacją 
planowanej do realizacji ulicy lokalnej II.B.1, w związku z 
czym MKU-A na posiedzeniu z dnia 20.11.2007r. 
negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę mpzp NOWY 
TARG 9. 
Obecnie opracowywany jest plan miejscowy NT-28, w tym 
zmiana NT-9. Wniosek na etapie sporządzania ww. planu 
będzie ponownie analizowany z uwzględnieniem 
zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych. 

5 
GNiPP.II.7325-
3/08 

Teren parkingu na 
os. Oleksówki 

O zmianę mpzp NOWY TARG 1 
polegającą na włączeniu działek 
ewid. nr 9690/2, 9690/3, 9689/2 
do terenów pod zabudowę 
mieszkalno – usługową a nie pod 
parking. 

Z uwagi na rosnący ruch komunikacyjny oraz mając na 
uwadze docelowy rozwój infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej tego terenu należy zapewnić odpowiednią ilość 
miejsc parkingowych, w związku z powyższym MKU-A na 
posiedzeniu w dniu 20.11.2008 negatywnie zaopiniowała 
powyższy wniosek. 
Wniosek będzie ponownie analizowany na etapie 
opracowywania mpzp NOWY TARG 25. 

6 
GNiPP.II.7325-
1/09 

Teren przy ul. Na 
Skarpie 

O zmianę mpzp NOWY TARG 3 
polegającą na przekształceniu 
terenów o symbolu II.5 
(usługowo – sportowe) na tereny 
zabudowy mieszkaniowej, handlu 
i usług. 

Mając na uwadze pozytywną opinię MKU-A wniosek 
zostanie uwzględniony przy pracach nad planowaną zmianą 
mpzp NOWY TARG 3. 

7 GNiPP.II.7325-
2/09 

Teren na os. 
Oleksówki 

O zmianę mpzp NOWY TARG 
20 polegającą na wydzieleniu z 
terenów o symbolu ZL.3 terenów 
pod zabudowę mieszkalno - 
letniskową. 

Wniosek obejmuje w większości tereny aktywnych 
osuwisk, które zostały wskazane do zalesień. Możliwe jest 
uwzględnienie jedynie części wniosku, dla obszaru który 
nie obejmuje terenów osuwiskowych. 
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8 GNiPP.II.7325-
1/10 

Teren na 
Dziubasówkach 

O zmianę mpzp NOWY TARG 
20 polegającą na zmianie 
przeznaczenia terenów z terenów 
rolnych R.2 na tereny zabudowy 
rekreacyjnej. 

Z uwagi na położenie działki i wyznaczone w planie po 
sąsiedzku tereny rekreacji indywidualnej wniosek może 
zostać rozpatrzony pozytywnie.  

 
Analizując powyższe wnioski należy stwierdzić, że: 
- wniosek nr 1 dotyczący zmiany planu miejscowego NOWY TARG 13, dotyczy terenu 

przewidzianego do scalenia. Do dnia dzisiejszego nie została wdrożona procedura 
scalenia. Mając na względzie brak powszechnej akceptacji dla scalenia zaproponowanego 
w ustaleniach planu należy się zastanowić nad zmianą planu polegająca na odstąpieniu od 
obowiązkowego scalenia, umożliwiając natomiast możliwości indywidualnego scalenia 
i podziału nieruchomości.  

- wnioski nr 2, 3, 4 dotyczące zmiany planu miejscowego NOWY TARG 9 znajdują się 
w obrębie opracowywanego planu miejscowego NOWY TARG 28 (Równia Szaflarska), 
w ramach którego nastąpi również zmiana planu NT-9. Wnioski na etapie sporządzania 
ww. planu będą ponownie analizowane z uwzględnieniem zaproponowanych rozwiązań 
komunikacyjnych. 

- wniosek nr 5 dotyczący zmiany planu miejscowego NOWY TARG 1 znajduje się 
w obrębie opracowywanego planu miejscowego NOWY TARG 25 (Kowaniec-
Kokoszków). Z uwagi na rosnący ruch komunikacyjny oraz mając na względzie docelowy 
rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej tego obszaru należy zapewnić odpowiednią 
ilość miejsc parkingowych. Mając na uwadze powyższe, uwzględniając lokalne 
uwarunkowania oraz negatywną opinię MKU-A treść wniosku będzie analizowana 
w trakcie prac nad projektem planu NOWY TARG 25. 

- wniosek nr 6 w sprawie zmiany planu miejscowego NOWY TARG 3, dotyczy terenu 
basenu, obecnie pozostającego w ruinie. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa 
reprezentowany przez Starostę Nowotarskiego. Mając na względzie istniejące 
zagospodarowanie tego terenu – trwała ruina byłego basenu, istniejącą sąsiednią 
zabudowę wielorodzinną oraz pozytywną opinię MKU-A wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie. Plan miejscowy NT-3 będzie zmieniony w ramach planowanego do 
sporządzenia planu miejscowego obejmującego obszar pomiędzy pot. Czarny Dunajec 
a ul. Ludźmierską i ul. Kolejową. 

- wniosek nr 7 i 8 w sprawie zmiany planu miejscowego NOWY TARG 20 (Oleksówki-
Dziubasówki). Wniosek nr 7 dotyczy w większości terenów aktywnych osuwisk, 
przewidzianych w planie do zalesienia. Możliwe jest uwzględnienie jedynie części 
wniosku, dla obszaru który nie obejmuje terenów osuwiskowych.  
Wniosek nr 8 dotyczy zmiany przeznaczenia terenów z terenów rolnych na tereny 
rekreacji indywidualnej. Teren objęty wnioskiem w części dotyczy terenów leśnych. Ten 
obszar w okresie kiedy był sporządzany plan miejscowy był proponowany do objęcia 
obszarem NATURA 2000 – Ostoja gorczańska. Granica tego obszaru po przyjęciu przez 
Komisję Europejską obecnie przebiega na północ od tego terenu i nie obejmuje mpzp 
NOWY TARG 20. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz uwzględniając fakt, że w 
bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu, po drugiej stronie drogi są wyznaczone tereny 
rekreacji indywidualnej wniosek jest możliwy do uwzględnienia. Warunki obsługi tego 
terenu przez infrastrukturę techniczną zgodnie z obowiązującymi ustaleniami planu. 
Obecnie nie przewiduje się zmiany planu. W przypadku zgłaszania kolejnych wniosków 
o zmianę planu miejscowego NOWY TARG 20 należy zastanowić się nad jego zmianą. 

Do 31 lipca 2010 nie wpłynął wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. 
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Załączniki graficzne do wykazu wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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ROZDZIAŁ VII 
 
WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
 

Mając na uwadze, ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Targ, przeprowadzoną analizę zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta proponuje się następujące obszary do objęcia w przyszłości 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 
1. PODMIEŚCISKO-STAWISKA – teren ograniczony Białym Dunajcem, 

ul. Waksmundzką, pot. Czerwonka i al. Tysiąclecia. 
Obszar wymaga uporządkowania w kwestii dostępności komunikacyjnych szczególnie 
wewnątrz terenów ograniczonych drogami publicznymi. Z uwagi na brak dostępu do dróg 
publicznych w znacznej mierze te tereny pomimo, że atrakcyjnie położone nie są 
zagospodarowane. 
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – IV kwartał 2010r. 
 

2. LUDŹMIERSKA – teren położony na północ od ul. Ludźmierskiej, ograniczony od 
północnego-zachodu Czarnym Dunajcem a od północy ul. Nadmłynówka. 
Plan pozwoli uporządkować zagospodarowanie terenów kiedyś przemysłowych – m.in. 
bazy PKS, a obecnie wskazanych do przekształcenia i zagospodarowania pod usługi 
komercyjne w tym lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m2. Ponadto zostaną ustalone zasady zagospodarowania terenów mieszkaniowych 
pomiędzy ul. Kasprowicza i ul. Nadmłynówka wraz z wyznaczeniem drogi wzdłuż 
Czarnego Dunajca w stronę ul. Ludźmierskiej. 
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – I kwartał 2011r. 

 
3. SKŁADOWA – kontynuacja porządkowania i rehabilitacji przestrzeni związanej z 

przekształceniem terenu przemysłowego na tereny usług komercyjnych głównie handlu; 
problemy komunikacyjne związane z brakiem połączeń wewnętrznych. 
Plan pozwoli uporządkować chaotyczne zainwestowanie w dawnych terenach 
przemysłowych i magazynowych, na których żywiołowo istniejące magazyny zamieniły 
się w części na usługi komercyjne handlowe bez rozwiązania problemów 
komunikacyjnych. Plan tam będzie miał działanie regulujące. Dotyczy to terenów 
przemysłowych i magazynowych zlokalizowanych po stronie południowo-wschodniej od 
ul. Ludźmierskiej. 
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – II połowa 2011r. 

 
4. ZA MLECZARNIĄ – obszar na południe od al. Tysiąclecia w kierunku Waksmunda. 

Obecnie w zdecydowanej większości teren użytkowana rolniczo. W studium 
uwarunkowań wskazany do zagospodarowania na cele komercyjne z dopuszczeniem 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – 2012r. 
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ROZDZIAŁ VIII 
 
PODSUMOWANIE 

 
1. Należy stwierdzić, że obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ jest aktualne. 
 
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego które są aktualne: 

- mpzp NOWY TARG 5 (kościół pw. Św. Królowej Jadwigi na os. Bór), 
- mpzp NOWY TARG 6A (teren zakładu produkcyjnego „Dafo Plastics”), 
- mpzp NOWY TARG 7A (nowa szkoła na Niwie), 
- mpzp NOWY TARG 14 (os. Bór), 
- mpzp NOWY TARG 15 (byłe tereny NZPS), 
- mpzp NOWY TARG 16 (tereny nowego cmentarza komunalnego oraz przyszłej 

targowicy miejskiej), 
- mpzp NOWY TARG 17 (Czerwone Niżne), 
- mpzp NOWY TARG 20 (Oleksówki-Dziubasówki), 
 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wobec których prowadzona jest 
procedura zmiany planu to: 

- mpzp NOWY TARG 1 (Długa Polana) – w obrębie opracowywanego mpzp 
NOWY TARG 25 (Kokoszków –Kowaniec), 

- mpzp NOWY TARG 6 (okolice oczyszczalni), 
- mpzp NOWY TARG 7 (Niwa) – w obrębie opracowywanego mpzp NOWY 

TARG 23 (Niwa –Grel), 
- mpzp NOWY TARG 9 (przy ul. Szaflarskiej) – w obrębie opracowywanego mpzp 

NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), 
- mpzp NOWY TARG 11 (Park Miejski) – w obrębie opracowywanego mpzp 

NOWY TARG 22 (Centrum), 
- mpzp NOWY TARG 19 (rejon szpitala) – w obrębie opracowywanego mpzp 

NOWY TARG 24 (Dział), 
 

4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazane do zmiany: 
- mpzp NOWY TARG 3 (os. Na Skarpie) – zmiana przeznaczenia terenu byłego 

basenu, 
- mpzp NOWY TARG 8 (projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) – dostosowanie 

do aktualnych zapisów studium 
uwarunkowań, 

- mpzp NOWY TARG 13 (Ibisor Zachodni) – weryfikacja zapisów dotyczących 
obowiązkowego scalenia nieruchomości. 

 
 


