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I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA. 

 

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o art. 17 pkt 4 „Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 46 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko” z dnia 3 października 2008 r., (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.). 

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano zgodnie z art. 51 „Ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych 
w prognozie oddziaływania, uzgodnionych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Krakowie z dnia 08.09.2017 r., znak: OO.411.2.14.2017.MaS i Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu z dnia 14.08.2017 r., znak: PSSE.NNZ.420-220-
1/17. 
 Celem prognozy jest przedstawienie i ocenienie skutków wpływu realizacji ustaleń 
zawartych w zmianie studium na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, elementy 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności na ludzi, powietrze, 
powierzchnię ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, 
świat zwierzęcy i roślinny – we wzajemnym powiązaniu, ekosystemy oraz krajobraz, a także 
dobra materialne i dobra kultury. Prognoza powinna jednocześnie przedstawiać możliwości 
rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko 
wynikające z realizacji ustaleń  projektowanej zmiany studium. 
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, 
opracowanego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. 

 
 
II. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA 

Z INNYMI DOKUMENTAMI.  
  

 Przedmiotem zmiany „Studium…” jest obszar Miasta Nowy Targ w jego granicach 
administracyjnych. Celem zmiany ww. „Studium…”, przyjętego Uchwałą Nr XLV/503/2010 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28.06.2010 r., zmienioną: Uchwałą Nr XVI/137/2015 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 07.12.2015 r., Uchwałą Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 29.12.2016 r., Uchwałą Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
29.05.2017 r., jest sporządzenie nowego dokumentu wymaganego ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., czyli „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”.  
Nowy dokument stworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju miasta, uwzględniając 
zmianę przepisów prawa oraz polityki przestrzennej w zakresie gospodarki przestrzennej. 
Celem zmiany „Studium…” jest też uwzględnienie wniosków zgłaszanych przez właścicieli 
terenów i potencjalnych inwestorów, przy uwzględnieniu bilansu terenów przeznaczonych 
pod zabudowę.  

 Zakres Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowy Targ dotyczy zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  określenia: 
1. Kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikających z audytu krajobrazowego, uwzględniając bilans terenów przeznaczonych 
pod zabudowę. 
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2. Kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 
w tym tereny przeznaczone pod zabudowę i tereny wyłączone z zabudowy, 
uwzględniając bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

3. Obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, 
w tym krajobrazu kulturowego. 

4. Obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

5. Kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6. Obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 
7. Obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa. 

8. Obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów 
przestrzeni publicznej. 

9. Obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele nieleśne. 

10. Kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
11. Obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas 

ziemnych. 
12. Obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 
13. Obszarów zdegradowanych. 
14. Granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 
15. Obszarów na których przewiduje się  lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedażowej powyżej 2000 m2. 
16. Obszarów na których rozmieszczone będą urządzenie wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 
ochronnych związanych z ograniczeniem w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenów. 

 
Zadaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, jest określenie polityki przestrzennej poprzez wyznaczenie kierunków i zasad 
gospodarowania. „Studium..”, jakkolwiek nie jest aktem prawa miejscowego, to jego 
ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Z przeprowadzonej analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, przyjętej Uchwałą Nr LIII/516/2018 z dnia 
8 października 2018 r., wynika, iż obowiązujące obecnie „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”, jest nieaktualne w zakresie 
kierunków zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego. W ww. analizie stwierdzono również, iż obowiązujące na obszarze miasta 
plany miejscowe obejmujące około 70% powierzchni miasta, są w większości aktualne, 
a poszerzenie terenów budowlanych wymaga zmiany studium.    

 

Powiązania dokumentu z innymi dokumentami, z których wynikają bezpośrednie 
wytyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 
 

1. Aneks do opracowania ekofizjograficznego sporządzony dla potrzeb zmiany 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowy Targ". 
 
Na podstawie analizy uwarunkowań (aktualny charakter i wielkość zainwestowania, 

uwarunkowania prawne, konieczność zachowania i ochrony: istniejącej osnowy ekologicznej 
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obszaru oraz walorów i zasobów przyrodniczych, w tym wysokich walorów  ekologicznych, 
biotycznych i krajobrazowych, w tym korytarzy ekologicznych) w opracowaniu 
ekofizjograficznym sporządzonym dla potrzeb zmiany Studium w 2017 r., wydzielono 6 
rodzajów kompleksów funkcjonalno – przestrzennych.   
 
KOMPLEKS A1 – górski, o wybitnych walorach przyrodniczo – ekologicznych,  
obejmujący obszary leśne i przyleśne głównego, gorczańskiego kompleksu, znajdujące się 
w granicach administracyjnych Nowego Targu. Charakteryzują się one wybitnymi 
wartościami biotycznymi, ekologicznymi i krajobrazowymi i znajduje się w całości w otulinie 
Gorczańskiego Parku Narodowego. Znaczna część kompleksu A1 znajduje się też 
w obszarze NATURA 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120018 „Ostoja 
Gorczańska”. Terenami leśnymi i przyleśnymi kompleksu przebiega główny, karpacki 
korytarz ekologiczny (Kpd). Według sieci ekologicznej ECONET charakteryzowany teren 
stanowi fragment biocentrum i obszaru węzłowego rangi międzynarodowej 43 M – Obszar 
Sądecki. W kompleksie A1 występują liczne obszary źródliskowe oraz tereny osuwiskowe 
i tereny zagrożone ruchami masowymi (SOPO).   
 
W obrębie kompleksu A1 wskazane jest m. in.: 
• utrzymanie bezwzględnego priorytetu dla funkcji przyrodniczych i ekologicznych; 

• realizacja ustaleń zawartych w projekcie Planu Ochrony Gorczańskiego Parku 
Narodowego, dotyczących terenów położonych w otulinie Parku; 

• ochrona siedlisk przyrodniczych, w szczególności tych, które stanowią przedmioty 
ochrony w obszarze Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”; 

• zakaz wylesień i usuwania zadrzewień, za wyjątkiem planowych zabiegów sanitarnych 
oraz prowadzonej gospodarce leśnej opartej na zasadach rozwoju zrównoważonego; 

• sukcesywna przebudowa drzewostanu w kierunku większej zgodności siedliskowej; 

• dolesienia przy preferencji dla gatunków o wymaganiach zgodnych z warunkami 
siedliskowymi; 

• zakaz realizacji dolesień w obrębie polan śródleśnych o wysokich wartościach 
biotycznych siedlisk łąkowych oraz wzdłuż ciągów i wokół punktów o wysokich walorach 
krajobrazowych; 

• utrzymanie zróżnicowania siedliskowego, poprzez zakaz trwałych zmian morfologii 
terenu i środowiska gruntowo – wodnego; 

• zakaz lokalizacji zabudowy oraz innych obiektów uszczuplających walory przyrodnicze 
i ekologiczne obszaru; 

• zdecydowane ograniczenie w realizacji nowych dróg leśnych z zakazem ich realizacji 
w terenach osuwiskowych oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi; 

• ograniczenie zbioru owoców runa leśnego; 

• likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 
 

W obrębie kompleksu A1 dominuje funkcja przyrodnicza, ekologiczna i leśna. Dopuszcza się 
realizację funkcji turystycznej na określonych warunkach: 

• ograniczenie swobodnej penetracji turystycznej poprzez: kanalizowanie ruchu 
turystycznego, ograniczenie czasowe dostępności turystycznej wynikające 
z konieczności ochrony obszarów i siedlisk w okresach rozrodu zwierząt; 

• możliwa jest realizacja (przy oznakowanych szlakach turystycznych) obiektów małej 
architektury, przy zastosowaniu materiału naturalnego – drewno, kamień; 

• możliwa jest realizacja urządzonych punktów widokowych, w tym wież widokowych, przy 
istniejących ścieżkach i szlakach turystycznych, w miejscach o wybitnych walorach 
widokowych (patrz załącznik graficzny); 

• zakaz uprawiania sportów motorowych; 

• preferencja dla turystyki pieszej, rowerowej, narciarskiej (biegowej), konnej oraz 
edukacyjnej i dydaktycznej. 
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KOMPLEKS A2 – górski, przyrodniczo – rolno – osadniczy o wysokich walorach 
ekologicznych, obejmujący większe enklawy osadnicze oraz ich bezpośrednie otoczenie, 
znajdujące się w północnych, najwyższej partiach Nowego Targu. Występują tu tereny leśne, 
przyleśne (strefy ekotonowe) i rolne (z dominacją trwałych użytków zielonych) oraz 
ekstensywna zabudowa, zarówno przysiółkowa o tradycyjnym charakterze, jak i nowa (w tym 
obiekty rekreacji indywidualnej). Kompleks A2 położony jest w otulinie Gorczańskiego 
Parku Narodowego i na niewielkim odcinku bezpośrednio sąsiaduje z obszarem Natura 
2000 „Ostoja Gorczańska”. Częściowo położony w strefie korytarza ekologicznego KPd.  
W obrębie tego kompleksu występują tereny osuwiskowe oraz tereny zagrożone ruchami 
masowymi (SOPO).  
 

W obrębie kompleksu A2 wskazane są m.in.: 
• realizacja ustaleń zawartych w projekcie Planu Ochrony Gorczańskiego Parku 

Narodowego, dotyczących terenów położonych w otulinie Parku; 

• realizacja dolesień w terenach osuwiskowych, przy preferencji dla gatunków 
o wymaganiach zgodnych z warunkami siedliskowymi oraz w terenach zagrożonych 
ruchami masowymi, a także w terenach nieprzydatnych dla rolnictwa; 

• utrzymanie jak największego zróżnicowania siedliskowego; 

• preferencja dla ekstensywnego użytkowania gruntów rolnych; 

• zdecydowane ograniczenie w realizacji nowych dróg dojazdowych do przysiółków i pól; 

• utrzymanie istniejącej zabudowy; 

• sukcesywne wyposażanie terenów zainwestowanych w zbiorcze, grupowe lub 
indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych;   

• w przypadku lokalizacji nowej zabudowy: 
� ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez lokalizację nowej w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejących nisz osadniczych; 
� ograniczenie w dogęszczaniu zabudowy wzdłuż dróg i potoków (szczelna zabudowa 

liniowa); 
� lokalizacja zabudowy w terenach osuwiskowych (okresowo aktywnych 

i nieaktywnych) oraz w terenach zagrożonych ruchami masowymi jedynie po 
wcześniejszym uzyskaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego 
i projekt geotechniczny); 

� dostosowanie architektury, kubatury i kolorystyki obiektów do walorów otoczenia, 
tradycji regionalnych i stopnia ekspozycji krajobrazowej; 

 
W obrębie kompleksu A2 dopuszcza się realizację funkcji turystycznej na warunkach 
nie uszczuplających walorów przyrodniczo – ekologicznych, z zakazem uprawiania sportów 
motorowych. 
 
KOMPLEKS B1 - pogórski, o wysokich walorach ekologicznych, obejmujący tereny 
cenne pod względem przyrodniczym występujące w pogórskiej strefie osadniczej. Kompleks 
B1 współtworzą: lokalne, leśne obszary węzłowe wraz ze swoimi strefami ekotonowymi; 
obszary źródliskowe; cieki wraz ze swoimi strefami ekologicznymi oraz lokalnymi ciągami 
migracyjnymi związanymi z ciekami i ich otoczeniem. Przez fragment kompleksu przebiega 
korytarz ekologiczny KPd. Część kompleksu znajduje się w otulinie Gorczańskiego 
Parku Narodowego. Nad potokiem Kowaniec (poza obszarem Natura 2000) występują 
niewielkie smugi siedliska 3220 - Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. 
Niewielkie fragmenty kompleksu to tereny osuwiskowe oraz tereny zagrożone ruchami 
masowymi (SOPO).   
W obrębie kompleksu B1 wskazane jest m.in.: 
• utrzymanie priorytetu dla funkcji przyrodniczych, ekologicznych i rolnych; 

• realizacja ustaleń zawartych w projekcie Planu Ochrony Gorczańskiego Parku 
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Narodowego, dotyczących terenów położonych w otulinie Parku; 

• utrzymanie zróżnicowania siedliskowego, w tym mozaiki leśno – zadrzewieniowo – 
łąkowej; 

• utrzymanie pełniej obudowy biologicznej potoków oraz ich rekonstrukcja w miejscach 
gdzie uległa degradacji; 

• ochrona wysokich walorów krajobrazowych poprzez m.in. skablowanie napowietrznych 
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych; 

• utrzymanie istniejącej zabudowy; 

• zakaz lokalizacji nowej zabudowy oraz innych obiektów, których funkcjonowanie może 
negatywnie wpłynąć na struktury przyrodniczo – ekologiczne; 

• zdecydowane ograniczenie w realizacji nowych dróg; 

• utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego. 
 
W obrębie stoków możliwa jest realizacja funkcji narciarskiej na warunkach nie 
uszczuplających walorów przyrodniczych i ekologicznych obszaru. Możliwa jest także 
realizacja urządzonych punktów widokowych, w tym wież widokowych, przy istniejących 
ścieżkach i szlakach turystycznych, w miejscach o wybitnych walorach widokowych (patrz 
załącznik graficzny). 
 
KOMPLEKS B2 – pogórski, przyrodniczo – rolny, obejmujący rozległe fragmenty stokowe 
o zróżnicowanym kącie nachylenia. Dominują tu trwałe użytki zielone, w mniejszym stopniu – 
pomimo względnie korzystnych warunków glebowych – grunty orne. Występują tu tereny 
osuwiskowe oraz tereny zagrożone ruchami masowymi (SOPO). Część kompleksu 
znajduje się w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego. 
 
W obrębie kompleksu B2 wskazane są: 
• utrzymanie w jak największym zakresie dotychczasowego kierunku i intensywności 

użytkowania rolniczego; 

• realizacja ustaleń zawartych w projekcie Planu Ochrony Gorczańskiego Parku 
Narodowego, dotyczących terenów położonych w otulinie Parku; 

• utrzymanie w jak największym zakresie istniejących zadrzewień śródpolnych; 

• ochrona środowiska gruntowo – wodnego; 

• utrzymanie istniejącej zabudowy; 

• ograniczenie lokalizacji nowej zabudowy (ewentualne poszerzenie terenów budowlanych 
w obrębie siedliska, przy preferencji dla zabudowy rekreacji indywidualnej). 

 

 Możliwa jest realizacja urządzonych punktów widokowych (przy istniejących ciągach 
komunikacyjnych), terenów zieleni urządzonej - ogólnodostępnej oraz różnych form turystyki 
i rekreacji (bez trwałych obiektów kubaturowych). Możliwa jest także realizacja urządzonych 
punktów widokowych, w tym wież widokowych, przy istniejących ścieżkach i szlakach 
turystycznych, w miejscach o wybitnych walorach widokowych (patrz załącznik graficzny). 

 

KOMPLEKS B3 – pogórski, osadniczy, obejmujący: najniższe partie stoków, o relatywnie 
najmniejszym kącie nachylenia, w znacznej części już zabudowane; wyższe partie stoków 
oraz fragmenty spłaszczeń wierzchowinowych, które już przeznaczone zostały ustaleniami 
planów pod zabudowę, bądź są możliwe do zabudowy. Najwyższe partie kompleksu B3 
położone są w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego. Występują tu tereny 
osuwiskowe oraz tereny zagrożone ruchami masowymi (SOPO).  
 
W obrębie kompleksu B3 wskazane są m.in.: 
• realizacja ustaleń zawartych w projekcie Planu Ochrony Gorczańskiego Parku 

Narodowego, dotyczących terenów położonych w otulinie Parku; 
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• utrzymanie istniejącej zabudowy; 

• lokalizacja nowej zabudowy (mieszkaniowej i usługowej) na następujących warunkach: 
� dostosowanie architektury i kubatury obiektów oraz powierzchni zabudowywanych 

działek do walorów otoczenia i stopnia ekspozycji krajobrazowej; 
� zakaz lokalizacji usług uciążliwych; 
� rozgraniczenie funkcjonalno – przestrzenne terenów stricte mieszkaniowych od 

terenów usługowych; 
� wkomponowanie nowo powstających obiektów w zieleń (preferencja dla roślinności 

zimozielonej – wielowarstwowej) w zakresie adekwatnym do ekspozycji terenu; 
� utrzymanie jak największych powierzchni biologicznie czynnych; 
� w nowych terenach inwestycyjnych wskazane jest wcześniejsze opracowanie 

koncepcji układu komunikacyjnego, uwzględniającej przede wszystkim warunki 
morfologiczne terenu; 

� lokalizacja zabudowy w terenach osuwiskowych (okresowo aktywnych 
i nieaktywnych) oraz w terenach zagrożonych ruchami masowymi jedynie po 
wcześniejszym uzyskaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego 
i projekt geotechniczny); 

� wyposażenie obiektów w pełny system ochrony wodno – ściekowej oraz realizacja 
systemu oczyszczania wód z rejonów dróg i parkingów, dla ochrony środowiska 
gruntowo – wodnego; 

� preferencja dla ekologicznych nośników energii. 
 

KOMPLEKS C1 – równinny, o wysokich walorach przyrodniczych i ekologicznych, 
obejmujący najcenniejsze obszary przyrodnicze kotlinnej części Nowego Targu, o wysokich 
wartościach biotycznych. Kompleks C1 współtworzą m.in.: rezerwat przyrody „Bór na 
Czerwonem” wraz z otuliną; obszary Natura 2000 -  PLH 120086 „Górny Dunajec”,  PLH 
120016 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie”, PLB 120007 „Torfowiska Orawsko – 
Nowotarskie”; lokalne obszary węzłowe - tereny leśne w rejonie Równi Szaflarskiej oraz 
cenne siedliska łąkowe z większymi grupami zadrzewień; rzeki i potoki ze swoimi strefami 
ekologicznymi. W jego obrębie znajdują się również tereny szczególnego zagrożenia 
powodziowego (ISOK) – wyznaczone dla Czarnego Dunajca, Białego Dunajca oraz 
Dunajca. Południowo - wschodnia część kompleksu znajduje się 
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.  
 
W obrębie kompleksu C1 wskazane są m.in.: 
• utrzymanie bezwzględnego priorytetu dla funkcji przyrodniczych i ekologicznych; 

• realizacja ustaleń zawartych w Planie Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 -  PLH 
120086 „Górny Dunajec”; 

• realizacja ustaleń zawartych w dokumentacjach planów zadań ochronnych obszarów 
Natura 2000: PLH 120016 „Torfowiska Orawsko–Nowotarskie” i PLB 120007 
„Torfowiska Orawsko –Nowotarskie”; 

• realizacja ustaleń zawartych w Planie Ochrony rezerwatu „Bór na Czerwonem”;  

• realizacja ustaleń wynikających z położenia w Południowomałopolskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu; 

• utrzymanie i optymalizacja warunków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 
korytarzy ekologicznych; 

• preferencja dla ekstensywnego użytkowania terenów rolnych (łąki, pastwiska); 

• utrzymanie istniejącej obudowy biologicznej rzek i potoków oraz ich rekonstrukcja 
w miejscach możliwych, przy preferencji dla gatunków o wymaganiach zgodnych 
z warunkami siedliskowymi; 

• utrzymanie wysokich standardów jakości wód powierzchniowych;  

• ochrona siedlisk nadwodnych przed gatunkami roślin inwazyjnych; 
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• zakaz lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy obiektów już istniejących. 
 
W obrębie kompleksu C1 dopuszcza się realizację funkcji: turystycznej; rekreacyjnej; 
edukacyjnej; dydaktycznej; na warunkach nieuszczuplających walorów środowiska 
przyrodniczego.  
 
KOMPLEKS C1a – równinny, o predyspozycjach ekologicznych – zdegradowany, 
obejmujący obszary położone w południowej części Nowego Targu, które winny pełnić 
przede wszystkim funkcje przyrodnicze. Szczególnie newralgicznym obszarem jest 
Równia Szaflarska, gdzie na skutek realizacji trwałych barier (DK 47, linia kolejowa, 
realizacja obiektów usługowych), istotnemu ograniczeniu uległy możliwości migracyjne 
korytarza łączącego torfowiska „Boru na Czerwonem” z główną częścią torfowisk Orawsko – 
Nowotarskich (jeden i drugi teren to wspólny obszar Natura 2000). 
 

W związku z powyższym w obrębie kompleksu C1a  wskazane są m.in.: 
• utrzymanie istniejących zadrzewień oraz jak największych powierzchni biologicznie 

czynnych; 

• utrzymanie dotychczasowego zainwestowania; 

• bezwzględna ochrona środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem; 

• zakaz trwałych zmian warunków gruntowo – wodnych mogących skutkować zmianami 
warunków siedliskowych; 

• preferencja dla ekologicznych nośników energii; 

• zdecydowane ograniczenie dalszego zainwestowania w obrębie kompleksu C1a 
znajdującego się na Równi Szaflarskiej oraz przy modernizacji infrastruktury drogowej 
i kolejowej, podjęcie działań proekologicznych polegających m.in. na budowie wiaduktów 
(tuneli) umożliwiających swobodne przemieszczanie się zwierząt; zakazie realizacji 
szczelnych ogrodzeń oraz ekranów dźwiękochłonnych; dostosowanie przekrojów 
przepustów do warunków hydrologicznych i ekologicznych cieków; 

 
KOMPLEKS C2 – równinny, osadniczy do zabudowy ekstensywnej, obejmujący 
niewielkie tereny położone w obrębie dna Kotliny Orawsko – Nowotarskiej, pozostające 
w przeważającej części w użytkowaniu rolniczym, z punktowym zainwestowaniem. Z uwagi 
na sąsiedztwo z terenami przyrodniczymi wskazane zostały jedynie do zabudowy 
ekstensywnej. 
 
W obrębie kompleksu C2 wskazane są: 
• wyraźne rozdzielenie obszarów pełniących funkcje mieszkaniowe, usługowe (usługi 

podstawowe i komercyjne) i (ewentualnie) przemysłowe; 

• zdecydowane ograniczenie w lokalizacji nowych obiektów przemysłowych; 

• zachowanie wysokich standardów jakości środowiska gruntowo – wodnego i powietrza 
atmosferycznego, poprzez realizację pełnego systemu ochrony wodno – ściekowej 
i preferencję dla ekologicznych nośników energii; 

• realizacja terenów zieleni ogólnodostępnej 

• w przypadku realizacji nowej zabudowy: 
� rozluźnienie zabudowy poprzez dostosowanie powierzchni działek do kubatury, 

powierzchni i wysokości obiektów; 
� dostosowanie architektury obiektów do walorów otoczenia, jego ekspozycji 

i lokalnego układu architektonicznego; 
� utrzymanie optymalnych kierunków układu ulic (jako południkowych 

i równoleżnikowych), co zapewni korzystniejsze warunki mikrowentylacyjne; 
� utrzymanie jak największych powierzchni biologicznie czynnych, poprzez 

ograniczenie asfaltowania i betonowania powierzchni; 
� preferencja dla ekologicznych nośników energii; 
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� realizację pełnej infrastruktury technicznej oraz skablowanie napowietrznych linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych. 

 
KOMPLEKS C3 – równinny, osadniczy do zabudowy intensywnej, obejmujący obszary 
w historycznym centrum miasta, o najwyższej intensywności zabudowy, pełniące funkcje 
mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe. Fragment kompleksu C3 (w rejonie Ibisoru), po 
wyznaczeniu terenów szczególnego zagrożenia powodziowego (ISOK) dla Czarnego 
Dunajca, znalazł się w ich zasięgu.  
 

W obrębie kompleksu C3 wskazane są: 
• utrzymanie istniejących obiektów, z możliwością realizacji nowych, przy dostosowaniu 

do istniejącego układu przestrzennego zabudowy i sieci komunikacyjnych; 

• pełne rozdzielenie zielenią wielowarstwową obszarów o różnym przeznaczeniu 
funkcjonalnym; 

• utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym okazałych drzew objętych ochroną jako 
pomniki przyrody; 

• zdecydowane ograniczenie zainwestowania w terenach szczególnego zagrożenia 
powodziowego (ISOK); 

• ochrona środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem poprzez m.in.  
obowiązek oczyszczania wód opadowych z rejonów dróg i parkingów; 

• poprawa standardów jakości powietrza atmosferycznego, poprzez preferencję dla 
ekologicznych nośników energii; 

• realizacja działań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego na mieszkańców (wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu 
komunikacyjnego). 

 

KOMPLEKS D - teren lotniska. Lotnisko Aeroklubu Nowy Targ znajduje się  w południowej 
części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów cennych pod względem przyrodniczym 
i ekologicznym, tj. rezerwatu „Bór na Czerwonem”. Południowo – zachodnia część terenu 
lotniska znajduje się w obszarach NATURA 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków oraz 
specjalny obszar ochrony siedlisk „Torfowiska Orawsko - Nowotarskie”).  
Częściowo znajduje się w strefie korytarza ekologicznego.  
W strukturze ekologicznej miasta teren lotniska zakwalifikowany został jako bariera 
uszczuplająca walory ekologiczne obszaru. Znaczący konflikt funkcjonalno – przestrzenny 
ma miejsce w zakresie  możliwości realizacji działań ochronnych ww. obszarów Natura 2000 
(ochrona gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony). 

 
2. Strategia rozwoju Miasta Nowy Targ 2012-2020.  
  

Stan docelowy zawarty w wizji rozwoju Miasta Nowy Targ przewiduje stworzenie 
warunków dla trwałego rozwoju funkcji gospodarczych, administracyjnych, naukowych 
i logistycznych Nowego Targu w zakresie całego subregionu Podhala. Rozwój ten odbędzie 
się poprzez osiągnięcie statusu rozpoznawalnego ośrodka handlowo-usługowego 
i naukowego dla subregionu oraz ważnego węzła logistycznego. W strategii wyodrębniono 
trzy priorytetowe kierunki rozwoju: gospodarkę lokalną, turystykę, rekreację i sport oraz 
kapitał społeczny, a także sformułowano cele strategiczne, operacyjne oraz zadania służące 
ich realizacji. 
 

3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, przyjęty dnia 
26 marca 2018 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego (Uchwałą Nr XLVII/732/18). 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, dla projektu 

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ 
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – BIURO URBANISTYCZNE MARIA MODZELEWSKA 

 

Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Nowy Targ 
znajduje się w całości w wydzielonym wieloprzestrzennym obszarze funkcjonalnym – Park 
Górski (P2) - terytorium "Park Górski" (P2), najcenniejszym w skali kraju kompleksie 
przyrodniczo-krajobrazowym. Plan województwa ustala, iż ww. terytorium obejmujące 1/4 
pow. województwa charakteryzuje się szczególnymi warunkami dla rozwoju turystyki. 
Ponadto plan zagospodarowania przestrzennego województwa określa tereny chronione 
z mocy ustawy o ochronie przyrody, które na obszarze miasta obejmują: otulinę GPN, 
Obszary Natura 2000,  Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu i rezerwat 
przyrody. Przewidywane jest podniesienie rangi zespołu miejskiego Nowy Targ-Zakopane, 
jako regionalnego ośrodka usługowego, co oznacza jego rozwój jako centrum usług 
medycznych, kulturalnych, administracyjnych i biznesowych. 

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

 
 

III. METODA OPRACOWANIA. 

 
Niniejszą prognozę opracowano na podstawie wizji terenowej oraz analizy materiałów 

dotyczących informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Przy sporządzaniu prognozy 
zastosowano metody stacjonarno – analityczne oraz metody porównawcze prac.  

 
Do opracowania niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały: 

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

� Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ – mgr Jadwiga Macek, 
Nowy Sącz 2017 r.; 

� Plan Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego na lata 2015-2034 (projekt). 
� Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Nowy Targ obręb: Nowy Targ na okres od 

1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2019 r. RDLPR w Krakowie. 
� Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 (Projekt) 

Nowy Targ 2017.  
� Raporty o stanie środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 

2012-2015; 
� Dz. U. 1997 nr 5, poz. 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 

w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego. 
� Dz. U. Nr 179 poz.1275. Rozp. Min. Środ. z dn. 05.09.2007 r. w sprawie obszaru 

specjalnej ochrony ptaków PLB 120007 Torfowiska Orawsko – Nowotarskie. 
� Dz. U. Nr 25 poz. 133. Rozp. Min. Środ. z dn. 11.01.2011 r. w sprawie obszaru specjalnej 

ochrony ptaków PLB 120007 Torfowiska Orawsko – Nowotarskie. 
� Dz. U. 1992 nr 67 poz. 337. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Górny Dunajec PLH120086. 

� Dz. U. Woj. Małop., dnia 7 grudnia 2015. Poz.7499. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie  z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”.  

� Dz. U. Woj. Małop. Poz.3130. Uchw. Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Woj. Małop. z dn. 
25.03.2013 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

� Dz. Urz. Woj. Małop. 2003, Nr 114, poz.1464. Obwieszczenie  Woj. Małop. z 
dn.10.05.2003 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”. 

� Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 434, poz. 3165. Uchwała Nr XLV/513/2010 RM Nowy Targ z dn. 
28.06.2010 r. w sprawie pomników przyrody. 
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� Dz. Urz. Woj. Małop. Poz. 5922. Uchwała Nr XLVII/424/2014 RM Nowy Targ z dn. 
22.10.2014 w sprawie pomników przyrody. 

� M.P.1956, Nr 103, poz.1194. Zarządzenie  Nr 488 Min. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dn. 27.11.1956 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”. 

� Dz. Urz. Woj. Nowosąd. Nr 3/93, poz.27. Rozp. Nr 20 Woj. Nowosąd. z dn. 04.02.1993 r. 
w sprawie pomników przyrody. 

� Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, skala  1:10000, Gmina Miasto 
Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie”  (SOP – PIG) – J. 
Rubinkiewicz,  

� Mapy Zagrożenia Powodziowego ISOK, 
� www.natura2000.mos.gov.pl 
� http://miip.geomalopolska.pl/ 
� www.wrotamalopolski.pl 
� www.przyroda.polska.pl 
� http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
� https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ 
� http://krakow.stat.gov.pl/ 
� http://krakow.rdos.gov.pl/ 
� http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
� http://geoportal.pgi.gov.pl/ 

 

Analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji poszczególnych ustaleń zmiany 
studium na takie elementy środowiska jak: wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię 
ziemi, krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny, zwierzęcy, we wzajemnym powiązaniu tych 
elementów środowiska. 
 Analiza skutków realizacji ustaleń zmiany studium na środowisko nie ograniczała się 
wyłącznie do obszaru obejmującego same ustalenia, ale wykraczała poza ich zasięg.  
Teren objęty opracowaniem nie jest monitorowany, w związku z czym, brak jest badań 
o stanie środowiska i identyfikacji jego zagrożeń.  
 W prognozie analizowano trafność doboru rozwiązań niektórych (znanych na etapie 
opracowania prognozy) systemów infrastruktury technicznej w aspekcie poziomu 
zabezpieczenia środowiska. 
 W prognozie uwzględniono skutki dotychczasowego zagospodarowania terenu jak 
i te wynikające z ustaleń dotychczas obowiązującego studium. 

Zakres oceny dostosowano do specyfiki działalności projektowanej na terenie 
będącym przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich. 

 
 

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

 

W celu określenia skutków realizacji ustaleń zmiany studium, proponuje się 
dokonanie przez osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta, wizji terenowej w rejonach 
objętych zmianą studium. Wskazane jest, by wizja była prowadzona raz na cztery lata, 
zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym, dotyczącymi sporządzenia analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (co byłoby podstawą do sporządzenia analizy 
skutków realizacji studium na środowisko). Wizja powinna być przeprowadzona w celu 
określenia skutków wywołanych w środowisku w wyniku realizacji zmiany studium.   

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze środowiska są 
zobowiązane do prowadzenia automonitoringu w zakresie wytwarzanej emisji i poboru wody. 
Metodyka i częstotliwość monitoringu jest ściśle określona w Prawie Ochrony Środowiska, 
Prawie Wodnym i Ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustaw. 
Dane te służą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  
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Ww. dane mogą być wykorzystane w celu określenia skutków wywołanych 
w środowisku w wyniku powstania określonej działalności.  

 

 

V. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO. 

 
Miasto Nowy Targ położone jest w odległości minimum 15 km od granicy państwa ze 

Słowacją. Charakter i zasięg potencjalnych oddziaływań na środowisko będzie niewielki 
i ograniczony praktycznie do terenu opracowania. Dlatego też nie przewiduje się 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, projektowanej zmiany studium.   

 

 

VI. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM ORAZ PRZEWIDYWANYM 
ODDZIAŁYWANIEM. 

 
Budowa geologiczna, geomorfologiczna  i warunki glebowe. 

Pod względem geologicznym Nowy Targ położony jest w części fliszowych Karpat 
Zewnętrznych, rozdzielonych od występujących dalej na południu Karpat Wewnętrznych 
wąskim Pienińskim Pasem Skałkowym, ukierunkowanym w linii W-E i pojawiającym się już 
w rejonie Szaflar. W budowie geologicznej miasta Nowego Targu udział biorą utwory: 
czwartorzędowe i trzeciorzędowe.  

Karpaty Zewnętrzne – stanowią sfałdowane w trzeciorzędzie pasmo fliszowe. Utwory 
fliszowe Karpat zewnętrznych powstały przy udziale prądów zawiesinowych w geosynklinie, 
która formowała się już od okresu jurajskiego przez kredę i starszy trzeciorzęd.  

Pieniński Pas Skałkowy - oryginalna struktura geologiczna, ciągnąca się wygiętym na 
północ łukiem, wyznaczającym tektoniczną granicę pomiędzy Karpatami Zewnętrznymi 
a Centralnymi. Zachodnia część Pienińskiego Pasa Skałkowego cechuje się występowaniem 
soczewek wapiennych, tkwiących w osłonie skał fliszowych i odsłaniających się na 
powierzchni w formie odosobnionych form skalnych.  

Utwory trzeciorzędowe /starszego podłoża/ -Głębokie podłoże budują trzeciorzędowe 
utwory fliszowe płaszczowiny magurskiej, czyli naprzemianległe warstwy piaskowca oraz 
łupka z wkładkami nieprzepuszczalnych iłów i glin. Płytsze podłoże tworzą utwory 
mioceńskie reprezentowane przez żwirowo -piaszczysto -gliniaste utwory glacjofluwialne 
i fluwialne.  

Utwory czwartorzędowe reprezentowane są głównie przez plejstoceńskie osady III 
zlodowacenia oraz przez akumulacyjne osady stożków napływowych. Wykształcone one są 
jako gliny, piaski, zaglinione żwiry i pospółki gliniaste (materiał: granity, kwarcyty, 
piaskowce). Osady te mają miąższość wahającą się od kilkunastu -dwudziestu pięciu -do ok. 
60 m. Ww. osady są zawodnione i zalegają bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych 
starszego podłoża bądź też na słabo lub nieprzepuszczalnych utworach spągu czwartorzędu 
reprezentowanych przez warstwę glin ciężkich i glin z otoczakami, barwy żółtej 
i ciemnożółtej.  

 
Na terenie miasta Nowy Targ znajdują się następujące udokumentowane złoża: 

1. KN 5847 „Niwa” - złoże żwirów o powierzchni udokumentowanego złoża 2,206 ha, 
średniej miąższości złoża 3,8 m, przy średniej miąższości nadkładu 0,2 m. Jest to złoże 
rozpoznane szczegółowo. Zasoby geologiczne zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr 
OS.V.7513-B/1/91 wg stanu na 01.04.1991 r. Złoże udokumentowane w dwóch polach: 
pole A (1,19ha) – 74290 t, pole B (1,016 ha) – 65633 t. Nie ma wyznaczonych obszarów 
górniczych. Nie eksploatowane. 
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2. IB 2141 „Nowy Targ II” - złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, o powierzchni 
52,69 ha, średniej miąższości złoża 3,2 m i średniej miąższości nadkładu 0,4 m. Zasoby 
geologiczne zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr OS.7513-B/4/94 wg stanu na 
29.06.1994 r. Projekt zagospodarowania złoża wydany przez Wojewodę - UW w Nowym 
Sączu 21.07.1998 r. (nr decyzji: OS.V.7515/2/98 (21.07.1998 r.). Data rozpoczęcia 
eksploatacji – 01.01.1970 r. Obecny stan zagospodarowania – eksploatacja złoża 
zaniechana. Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Z1:SR-
IX.7422.2.27.2015MR zlikwidowano obszar górniczy i teren górniczy. Złoże to znajduje się 
częściowo na terenie miasta Nowy Targ, a częściowo na terenie gminy wiejskiej Nowy 
Targ. 

 
 Istotnym problemem na terenie miasta są osuwiska i złaziska, którym sprzyjają znaczne 
spadki terenu oraz zawodnienie podłoża. Niezależnie od tego na tych terenach obserwuje 
się procesy soliflukcji, wiosennego spełzywania lub spływu rozmrożonej i nawodnionej części 
gruntu po zamarzniętym niżej podłożu. Osuwiska występują głównie w północnej, górzystej 
części miasta. Na terenach masywu górskiego Gorców występują również strome stoki 
predysponowane do osuwania. W wyniku badań na terenie miasta Nowy Targ wykonanych 
w ramach Projektu SOPO wyznaczono na mapie 42 osuwiska (plus 4 sąsiadujące) oraz 12 
terenów zagrożonych ruchami masowymi. Osuwiska zajmują łącznie ok. 100 ha, co stanowi 
2% powierzchni miasta. 3 osuwiska mają powierzchnię powyżej 10 ha, 3 osuwiska – 5-10 
ha, 10 osuwisk – 1-5 ha, zaś powierzchnia pozostałych wynosi poniżej 1 ha. Przeważają 
osuwiska nieaktywne (18), 8 jest okresowo aktywnych i 14 aktywnych. Jedno osuwisko ma 
dwa różne stopnie aktywności. Tereny zagrożone ruchami masowymi zostały wydzielone na 
podstawie kryteriów geomorfologicznych i geologicznych w szczególności w miejscach 
o gęstej zabudowie lub obszarach, które w przyszłości mogą być zasiedlone. Część terenów 
zagrożonych została wyznaczona na podstawie występowania na nich osuwisk 
i z przejawami ich świeżej aktywności, wskazującymi na predyspozycje całego obszaru do 
rozwoju ruchów masowych. Innym czynnikiem branym pod uwagę było występowanie 
spełzywania, które w większości przypadków zachodzi na stromych stokach, często 
o uprzywilejowanej do ruchów masowych budowie geologicznej. Dodatkowo za tereny 
zagrożone należy również uznać niemal wszystkie obszary źródliskowe potoków, o silnej 
erozji wstecznej i stromych wcięciach dolinnych, choć na terenie miasta są to zwykle obszary 
silnie zalesione i niezamieszkałe.  
Zgodnie z zaleceniami projektu SOPO, monitoringowi powinny być poddane w pierwszej 
kolejności osuwiska w całości lub w części aktywne, zagrażające infrastrukturze budowlanej, 
drogowej lub liniom przesyłowym (np. wodociągi, gazociągi, kanalizacja, linie energetyczne). 
Dotyczy to również infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie osuwiska – 
powyżej skarpy głównej i poniżej jęzora.  

  
Na terenie Nowego Targu występują gleby słabo przepuszczalne: brunatne i pyyłowe 

oglejone, pseudoglejowe oraz mady oglejone o składzie mechanicznym glin ciężkich i pyłów 
ilastych, powstałe z utworów warstw podmagurskich, inoceramowych, cienkoławicowych 
warstw krośnieńskich i pyłów wodnego pochodzenia (utworów lessopodobnych).  

Gleby części Gorczańskiej (północna część miasta) powstały ze zwietrzeliny fliszu 
magurskiego. Należą one do gleb brunatno kwaśnych, są mało urodzajne, przeważnie 
płytkie, silnie szkieletowe, narażone na procesy erozyjne, zaliczane do V-VI klasy 
bonitacyjnej z niewielkimi enklawami klas IV – głównie w obrębie pogórzy. Gleby 
w większości cechują się niskimi właściwościami produkcyjnymi, natomiast dobrymi walorami 
hydrogeologicznymi.  

Kotlina Nowotarska (południowa oraz centralna część miasta) ma charakter rozległej 
równiny, utworzonej z potężnych stoków rzeczno – lodowcowych, żwirowo – piaszczysto – 
gliniastych, utworzonych w trakcie zlodowacenia Tatr. Pokrywy żwirowe mają tu miąższość 
od kilkudziesięciu do ponad stu metrów i pokryte są glinami i iłami. W związku 
z występowaniem nieprzepuszczalnego podłoża gliniastego, w obrębie zagłębień 
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terenowych znajdują się tam znaczne powierzchnie gleb organicznych, torfowisk i młak, 
których tworzeniu sprzyja wilgotny i chłodny klimat Kotliny.  

Kotlinę Orawsko Nowotarską charakteryzuje duża różnorodność typów gleb. 
Największe powierzchnie zajmują gleby brunatno – kwaśne, gleby pseudobielicowe oraz 
mady. Miejscami występują czarne ziemie, gleby torfowo-mułowe, brunatne deluwialne 
i gleby glejowe. 
 

Warunki klimatyczne. 

Specyfika klimatyczna obszaru opracowania wynika głównie z uwarunkowań 
morfologicznych terenów sąsiadujących, śródkarpackiego położenia oraz wyniesienia nad 
poziom morza. Dno Kotliny Orawsko – Nowotarskiej z uwagi na wyniesienie nad poziom 
morza, znajduje się w umiarkowanie ciepłym piętrze klimatycznym (klasyfikacja wg M. 
Hessa). Jego podstawowymi cechami są:  
1. Kontrastowe warunki termiczne. Średnia roczna temperatura waha się w granicach 

+6°C, zaś temperatura najcieplejszego miesiąca – lipca nie przekracza +15°C. 
Niekorzystnymi zjawiskami termicznymi są silne spadki temperatur w sezonie zimowym 
poniżej -30°C  oraz stosunkowo duża częstotliwość występowania przymrozków 
w okresie późnowiosennym. 
Położenie w zasięgu silnych inwersji termicznych związanych z Kotliną Orawsko – 
Nowotarską (do ok. 60 m nad dno Kotliny). Zjawiska inwersyjne pojawiają się najczęściej 
w okresie jesienno – zimowym, towarzyszy im gwałtowny spadek temperatury 
w godzinach porannych, zwiększenie amplitud dobowych temperatury, zwiększenie 
wilgotności powietrza oraz dłuższe i częstsze występowanie mgieł radiacyjnych. 
Ilość dni ze średnią temperaturą powyżej +5°C, czyli okres wegetacyjny jest relatywnie 
krótki i wynosi ok. 200 dni. Niekorzystne dla upraw są silne spadki temperatur w porze 
zimowej sprzyjające przemarzaniu gruntu oraz późnowiosenne przymrozki. 

2. Stosunki anemometryczne uwarunkowane są ogólną cyrkulacją atmosfery oraz 
ukształtowaniem terenu. Dominującym kierunkiem wiatrów są wiatry o przebiegu 
równoleżnikowym – 60% dni z wiatrem (zachodnie – ok. 22% i wschodnie – ok. 18%). 
Dominują wiatry słabe o prędkościach 1-2 m/s. Rolę kanałów wentylacyjnych pełnią 
szerokie łożyska Czarnego i Białego Dunajca. Średni udział dni z ciszą w ciągu roku 
dochodzi do 25%, co zdecydowanie pogarsza ogólne warunki wentylacyjne 
charakteryzowanego obszaru. Pośrednio sytuacja ta sprzyja koncentracji 
zanieczyszczeń atmosferycznych w przypowierzchniowych warstwach troposfery. 
Otoczenie obszaru opracowania z trzech stron terenami zadrzewionymi, dodatkowo 
pogarsza lokalne warunki mikrowentylacyjne. 

3. Niekorzystnym czynnikiem anemologicznym jest występowanie wiatru fenowego 
(halnego) z kierunku południowego, którego prędkość w porywach może przekraczać 
25 m/s. Najczęściej pojawia się w okresie jesienno – zimowym, jest suchy i ciepły, 
przyczynia się m.in. do gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej, w konsekwencji do 
przemarzania gruntu. Pogarsza również zdecydowanie warunki bioklimatyczne. Średnia 
roczna suma opadów – wynosi około 800 mm, co jest wartością lekko zaniżoną z uwagi 
na położenie w cieniu opadowym. Gwarantuje jednak prawidłowe nawilgocenie gleby. 
Rozkład opadów w ciągu roku jest nierównomierny. Opady o charakterze nawalnym 
występują głównie w okresie letnim (czerwiec – lipiec), co spowodowane jest adwekcją 
deszczonośnych mas powietrza z północy. Sprzyjają one intensyfikacji zjawisk 
erozyjnych i morfodynamicznych. Średnia liczba dni w roku z pokrywą śnieżną wynosi 
110. 

Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne. 

 Obszar Miasta Nowy Targ znajduje się w obrębie następujących jednolitych części 
wód powierzchniowych: 

1. PLRW200014214119 – Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do 
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Białego Dunajca; 
2. PLRW20001421412999 – Biały Dunajec od Porońca do ujścia; 
3. PLRW2000142141399 – Dunajec od Białego Dunajca do Zbiornika Czorsztyn. 

 
 Obszar miasta Nowy Targ znajduje się w granicach jednolitej części wód 
podziemnych PLGW2000165 (JCWPd nr 165). 
 
 Na terenie Miasta Nowy Targ znajdują się fragmenty dwóch Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych: 
� Doliną Czarnego Dunajca i Dunajca przebiega północna granica zasięgu GZWP 440 – 

Dolina kopalna Nowy Targ (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego). Ma on charakter 
porowy, a skałą wodonośną są czwartorzędowe utwory piaszczysto – żwirowe. 
Miąższość utworów wodonośnych waha się od kilku do ponad 100 m, średnia głębokość 
ujęć wynosi 35 m, szacowane zasoby dyspozycyjne wynoszą ok. 86 tys.m³/dobę, 
wydajność pojedynczych studni może dochodzić do 70 m3/h. Jest to najzasobniejszy 
zbiornik czwartorzędowy w regionie, spełniający podstawowe kryteria wydzielenia 
GZWP. Rozciąga się od rejonu jeziora Czorsztyńskiego w kierunku zachodnim do 
granicy państwa. Związany jest z doliną kopalną występującą w obrębie Kotliny 
Nowotarskiej. Specyficzna budowa geologiczna Kotliny Nowotarskiej sprzyja 
przenikaniu ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a tym samym 
skażeniu wód tego zbiornika. 

� W północnej części Miasta przebiega południowa granica zasięgu GZWP 439 – Magura 
– Gorce. Jest to zbiornik wód trzeciorzędowych, występujący w obrębie Karpat 
fliszowych, gdzie skałami zbiornikowymi są gruboławicowe piaskowce i łupki. Woda 
w tych warstwach należy do typu szczelinowego lub szczelinowo – porowego. 
Zasobność tych zbiorników uzależniona jest głównie od ilości i wielkości szczelin, 
stanowiących główne drogi krążenia wód. Zasoby dyspozycyjne GZWP 439 szacuje się  
na 23 tys.m3/dobę, a średnia głębokość ujęć wynosi ok.  80 m. Samo zwierciadło 
charakteryzuje się zróżnicowaną amplitudą wahań. Zasięg głębokości strefy 
wodonośnych spękań jest zmienny, ale szacuje się, że sięga 70-80 m. Obszar 
alimentacyjny znajduje się w najwyższych partiach Gorców. Z uwagi na litologię skał 
zalegających powyżej warstw wodonośnych oraz ich niskie wskaźniki infiltracyjne, wody 
te można uznać za skutecznie izolowane przed przenikaniem ewentualnych 
zanieczyszczeń z powierzchni terenu.  

 

 Nowy Targ położony jest w węźle hydrograficznym górnego biegu Dunajca, 
w miejscu, gdzie zbiegają się górskie potoki: Czarny Dunajec, Biały Dunajec i Kowaniec oraz 
kilka kilometrów powyżej: Lepietnica i Wielki Rogoźnik.  

Dunajec ma swe źródła w Tatrach Zachodnich. Płynie przez Kotlinę Nowotarską 
w kierunku wschodnim, przez Pieniny, Beskid Sądecki, Kotlinę Sądecką, Pogórze 
Rożnowskie i Nizinę Nadwiślańską. Za źródłowy odcinek przyjmuje się Czarny Dunajec, 
który powstaje z połączenia dwóch potoków – Chochołowskiego i Kościeliskiego. W km 
199,2 poniżej centrum Nowego Targu, na wysokości 578 m n.p.m., Czarny Dunajec łączy się 
z Białym Dunajcem i od tego punktu rozpoczyna swój bieg rzeka Dunajec. Całkowita długość 
rzeki wynosi 251 km. Dunajec zasilany jest przez liczne, bystro płynące potoki i górskie rzeki.  

Najwyższe stany notowane są w okresach letnich opadów (od czerwca do sierpnia). 
Historyczne maksima zanotowano w czasie katastrofalnej powodzi w lipcu 1934 r. Drugi, 
choć nie tak wyraźny okres występowania wysokich przepływów obserwujemy na Dunajcu 
w okresie wiosennych odwilży, które przypadają w marcu i kwietniu. Z kolei najniższe 
przepływy obserwujemy głównie w okresie jesienno-zimowym.  

Rzeki Dunajec, Biały Dunajec i Czarny Dunajec są uregulowane i częściowo 
obwałowane, potoki w większości zachowują swój naturalny charakter.  
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Dla rzek: Czarny Dunajec, Biały Dunajec i Dunajec, w granicach Miasta Nowy Targ, 
zostały wyznaczone tereny szczególnego zagrożenia powodziowego (wg map 
zagrożenia powodziowego ISOK). Na załączniku graficznym wykreślono: 
� obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q10%);  
� obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 

na 100 lat (Q 1%); 
� obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest  niskie i wynosi raz 

na 500 lat (Q 0,2%). 
 

 Na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego (ISOK), 
wyznaczono również zasięg zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody – 
całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego, prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi 1% - raz na 100 lat.  
 Tereny położone w zasięgu wezbrań powodziowych Q1% dla potoków: Kowaniec 
i Klikuszówka, zostały określone 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”.  
 Potencjalny zasięg terenów szczególnego zagrożenia powodziowego w terenach 
zainwestowanych (a tym samym retencji dolinowej) jest znacznie ograniczony, na skutek 
realizacji wałów przeciwpowodziowych (na Białym Dunajcu – obustronnie, od mostu 
w ciągu Alei Tysiąclecia do ujścia; na Czarnym Dunajcu – obustronnie, od mostu w ciągu 
Zakopianki do ujścia Białego Dunajca, a dalej (już na Dunajcu) do osiedla Kokoszków; na 
Dunajcu – prawostronnie od osiedla Kokoszków do rejonu oczyszczalni ścieków MZWiK. 
Wał przeciwpowodziowy w tym miejscu otacza część Równi, na której zlokalizowano ww. 
zakład, aż po potok Czerwonka. 
 

Świat biotyczny.   

 Zgodnie z podziałem geobotanicznym (Pawłowski 1977) obszar miasta Nowy Targ 
leży w Prowincji Górskiej, Podprowincji Karpackiej, Dziale Karpat Zachodnich, Okręgu 
Beskidów, Podokręgu Borów Nowotarskich. Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej 
(wg Trampler i in. 1990) badany obszar położony jest w Krainie Karpackiej, Dzielnicy 
Podhala.  

Najlepiej zbadany obszar pod względem przyrodniczym to rezerwat „Bór na 
Czerwonem”, który wraz z otuliną zawiera się w dwóch obszarach naturowych: PLH 120016 
„Torfowiska Orawsko – Nowotarskie” oraz PLB 120007 „Torfowiska Orawsko – 
Nowotarskie”. Przyroda ożywiona rezerwatu pozostaje w ścisłym związku z jego 
usytuowaniem na terenie Karpat. Skład gatunkowy roślin i zwierząt nie odbiega od składu 
gatunkowego występującego w innych częściach Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, tworzącej 
podokręg geobotaniczny Borów Nowotarskich, który od innych podokręgów beskidzkich różni 
się występowaniem licznych gatunków roślin torfowiskowych, a także brakiem wielu 
gatunków drzew, przede wszystkim buka i jodły. Przeprowadzone w rezerwacie „Bór na 
Czerwonem” szczegółowe badania florystyczne, fitosocjologiczne, mikologiczne, 
lichenologiczne, faunistyczne, udowodniły, że jest to obszar o bardzo dużym nagromadzeniu 
cennych roślin i zwierząt, bardzo reprezentatywny dla całej Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, 
choć poza rezerwatem nie jest ona tak bogata a gatunki występujące poza rezerwatem będą 
bardziej pospolite.  

Szczegółowa charakterystyka florystyczna i faunistyczna rezerwatu zawarta jest 
w „Planie ochrony rezerwatu "Bór na Czerwonem" na okres 2015 – 2035 r.” Celem ochrony 
przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych 
i krajobrazowych torfowiska wysokiego z dobrze wykształconą roślinnością oraz naturalnych 
bagiennych i wilgotnych zbiorowisk leśnych występujących w jego otoczeniu, 
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charakterystycznych dla Kotliny Orawsko Nowotarskiej, a także zachowanie sosny 
drzewokosej i lokalnego ekotypu sosny zwyczajnej – rasy podhalańskiej. Rezerwat „Bór na 
Czerwonem” zawdzięcza swą nazwę glonowi Zygonium ericetorum, którego plecha 
w okresie jesieni ma barwę czerwoną. Wyróżniono tu 5 zespołów leśnych oraz 5 zespołów 
nieleśnych. Najbardziej cenny jest zespół leśny boru drzewokosego Pino x rhaeticae-
sphagnetum, z sosną drzewokosą i kosodrzewiną – na kopule torfowiska. Pozostałe zespoły 
leśne to: bór torfowiskowy Ledo-Sphagnetum magellanici, borealna świerczyna na torfie 
w postaci facji z sosną zwyczajną Sphagno girgensohnii-Piceetum, podgórski wilgotny bór 
trzcinnikowy Calamagrostio villosae-Pinetum, sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-
Pinetum. Cennymi zbiorowiskami nieleśnym w rezerwacie są: mszar wełniankowy Eriophoro 
vaginati-Sphagnetum recurvi i zespół przygiełki białej Rhynchosporetum albae. W rezerwacie 
występują następujące siedliska przyrodnicze i gatunki wymienionych w załączniku I i II 
Dyrektywy Siedliskowej, które są przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016: 7110 torfowiska wysokie 
z roślinnością torfotwórczą (siedlisko priorytetowe), 7140 torfowiska przejściowe 
i trzęsawiska, 7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion, 91D0 bory i lasy bagienne (siedlisko priorytetowe), 2001 traszka karpacka 
Lissotriton montandoni, 1193 kumak górski Bombina variegata.   

W rezerwacie jest także chroniona sosna pospolita występująca w rasie 
podhalańskiej, a także kilkanaście gatunków charakterystycznych dla torfowisk wysokich. Na 
terenie rezerwatu zachowało się także kilka rzadkich lub chronionych gatunków roślin: 
podrzeń żebrowiec Blechnum spicant, widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak 
jajowcowaty L. annotinum, urdzik karpacki Soldanella carpatica i inne. Bogactwem 
gatunkowym są również grzyby, liczne są gatunki porostów. Ich bogactwo świadczy, że 
skażenie atmosfery na terenie rezerwatu jest bardzo małe. Na terenie rezerwatu „Bór na 
Czerwonem) zinwentaryzowano szereg osobliwości przyrodniczych. Należą do nich storczyk 
kukułka plamista Dactylorhiza maculata, urdzik karpacki Soldanella carpatica, widłak 
goździsty Lycopodium clavatum, widłak jajowcowaty L. annotinum. Na terenie rezerwatu 
występuje też chroniona rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, oraz podrzeń żebrowiec 
Blechnum spicant. We florze rezerwatu stwierdzono 3 rzadkie gatunki torfowców: brunatnego 
Sphagnum fuscum, brodawkowanego S. papillosum i delikatnego S. tenellum. W rezerwacie 
występuje wiele bardzo rzadkich na terenie Polski glonów np. sinice – Coenochloris 
sphagnicol, Dictyoshaerium sphagnale, Pseudococcomyxa simpleks i Chlorella saccarophila. 
Największą osobliwością było występowanie cietrzewia Lyrurus tetrix, a także obecność 
bocianów czarnych Ciconia nigra, których rewir sięga do południowych granic rezerwatu. 
Ptaki przebywające na terenie rezerwatu należy podzielić na kilka grup, a mianowicie na 
gatunki lęgowe: na samej kopule torfowiska, na okrajku, w lesie otaczającym torfowisko, na 
otaczających rezerwat łąkach oraz na ptaki zalatujące na te tereny,  w tym: 4 gatunki będące 
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007: 
cietrzew (Tetrao tetrix), derkacz (Crex crex), głuszec (Tetrao urogallus) orlik krzykliwy 
(Clanga pomarina). Dla ptaków drapieżnych torfowiska i ich otoczenie stanowią tereny 
łowieckie oraz miejsca lęgowe. W najbliższym otoczeniu rezerwatu lęgi wyprowadza 
myszołów zwyczajny Buteo buteo, jastrząb Accipiter gentilis oraz 2 pary pustułki Falco 
tinunculus. Dla tych ptaków rezerwat jest miejscem żerowania, a gniazda mają w 
otaczającym drzewostanie poza granicami rezerwatu. Poza sezonem lęgowym i w okresie 
zimowym na terenach lotniska oraz okolicznych pół i łąk spotyka się liczne skupienia ptaków 
drapieżnych, głównie myszołowów Buteo buteo i myszołowów włochatych Buteo lagopus. 
Obserwować tu można zalatujące orliki krzykliwe Aquila pomarina, orły przednie Aquila 
chrysaetos czy błotniaki łąkowe Circus pygargus i stawowe Circus aeruginosus  

Z wielu gatunków ssaków wspomnieć trzeba wykazujące przywiązanie do terenów 
podmokłych ryjówkę malutką Sorex minutus oraz rzęsorka rzeczka Neomys fodiens, którego 
istnienie uwarunkowane jest obecnością większych potoków. Z gryzoni jedynie nornik bury 
Microtus agrestis jest nielicznym, lecz stałym mieszkańcem torfowiska. Czasami można 
spotkać na torfowisku pojedyncze osobniki nornika zwyczajnego Microtus arvalis i myszy 
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zaroślowej Apodemus sylvaticus. Na okolicznych polach i łąkach oraz w lasach proporcje 
występowania i liczebność drobnych ssaków są zupełnie inne i w tych miejscach najczęściej 
można spotkać mysz polną Apodemus agrarius, mysz leśną Apodemus tauricus i nornika 
zwyczajnego. W lasach obserwuje się licznie wiewiórkę Sciurus vulgaris, bardzo często 
w ciemnej odmianie. Na dnie lasu żyje jeż wschodni Erinaceus romanicus. Najliczniej 
z większych ssaków na tym terenie występuje zając szarak Lepus europaeus oraz sarna 
Capreolus capreolus, dość często można spotkać lisa Vulpes vulpes. Przechodnie lub 
nieliczne na tym terenie są dziki Sus scrofa i jelenie Cervus elephas. Na terenie torfowiska 
i w jego najbliższym otoczeniu występuje pięć gatunków płazów ogoniastych. Te płazy to 
salamandra plamista Salamadra salamandra oraz traszki: grzebieniasta Triturus cristatus, 
zwyczajna T. vulgaris, górska T. alpestris i karpacka T. montandoni. Z płazów 
bezogonowych najczęściej spotkać można żabę trawną Rana temporaria oraz kumaka 
górski Bombina variegata. Z gadów na omawianym terenie obserwowano występowanie żmii 
zygzakowatej Vipera berus oraz jaszczurki żyworodnej Lacerta vivipara.  

Wśród zagrożeń dla fauny omawianego torfowiska wymienić należy przede 
wszystkim postępujące osuszanie terenu. Jest to zagrożenie, które z czasem może 
doprowadzić do całkowitej likwidacji torfowiska. Na teraz najważniejszym 
niebezpieczeństwem jest kłusownictwo oraz poruszające się po terenie rezerwatu watahy 
biegających luzem psów. Poważnym zagrożeniem w przyszłości może być postępująca 
urbanizacja miasta Nowego Targu oraz konflikt z chwilą realizacji planów rozbudowy 
lotniska.  
Cenne zbiorowiska roślinne w granicach miasta Nowy Targ występują w północnej części 
miasta, w obszarze NATURA 2000 „Ostoja Gorczańska” w którym zawiera się też otulina 
GPN, gdzie zidentyfikowano 5 siedlisk leśnych i nieleśnych oraz Siedlisko 3220 – pionierska 
roślinność na kamieńcach górskich, występująca poza obszarem ”naturowym”, nad potokiem 
Kowaniec. Są nimi:   
1. Górskie bory świerkowe (9410) Gatunkiem dominującym w warstwie drzew jest świerk 

pospolity (picea abies), w niższych położeniach z domieszką jodły. Pospolicie występuje 
jarząb pospolity (Sorbus aucuparia). W warstwie krzewów, obok podrostów świerka 
i jarzębiny, występują m.in. wiciokrzew czarny (Lonicera nigra) i porzeczka skalna (Ribes 
petraeum). Podszyt jest niezbyt bujny, podobnie jak runo. Oprócz wymienionych powyżej 
występują tu m.in.: wietlica alpejska (Athyrium distentifolium), trzcinnik owłosiony 
(Calamagrostis villosa), śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa), nerecznica 
szerokolistna (Dryopteris dilatata), podbiałek alpejski (Homogyne alpina), widłak 
jałowcowaty (Lycopodium annotinum), borówka czarna (Vaccinium myrtillus). Dobrze 
rozwinięta jest też warstwa mszysta. Reprezentatywne gatunki drzew to: świerk pospolity 
(Picea abies), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia); krzewów - wiciokrzew czarny 
(Lonicera nigra), porzeczka skalna (Ribes petraeum); roślin naczyniowych- wietlica 
alpejska (Athyrium di stentifolium), trzcinnik owłosiony (Calamagrostis villosa), borówka 
brusznica (Vaccinium vitis-idaea), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), śmiałek pogięty 
(Deschampsia flexuosa), nerecznica szerokolistna (Dryopteris dilatata), podbiałek alpejski 
(Homogyne alpina), listera sercowata (Listera cordata), kosmatka żółtawa (Luzula 
luzulina), kosmatka leśna (Luzula sylvatica), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), 
borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea); mchów 
i wątrobowców- bagiennik widłakowaty (Barbilophozia lycopoides), biczyka trójwrębna 
(Bazzania trilobata), widłoząb miotlasty (Dicranum scopariu), płonnik strojny 
(Polytrichastrum formosum), płaszczeniec falisty (Plagiothecium undulatum), torfowiec 
(Girgensohna Sphagnum girgensohnii). Siedlisko 9410 - Górskie bory świerkowe sprzyja 
bytowaniu różnych gatunków zwierząt, w tym gatunków z załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej - niedźwiedź brunatny (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx) oraz z załącznika 
I Dyrektywy Ptasiej - włochatka (Aegolius funereus), jarząbek (Bonasa bonasia), dzięcioł 
czarny (Dryocopus martius), dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus), głuszec (Tetrao 
urogallus), puchacz (Bubo bubo). 
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2. Kwaśna buczyna górska  Luzulo luzuloidis – Fagetum (9110) Drzewostan w kwaśnej 
buczynie górskiej jest zdominowany przez buka (Fagus sylvatica), lokalnie może 
występować znaczna domieszka jodły pospolitej (Abies alba), a także świerka pospolitego 
(Picea abies). Sporadycznie może pojawiać się jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewostan 
jest na ogół silnie zwarty. Warstwa krzewów jest słabo rozwinięta lub brak jej zupełnie. 
Roślinność runa leśnego pokrywa zwykle od 20 do 80% powierzchni dna lasu. Wśród 
roślin runa typowym dla tego zbiorowiska gatunkiem jest kosmatka gajowa (Luzula 
luzuloides). Występują tu również m.in.: borówka czernica (Vaccinium myrtillus) i śmiałek 
pogięty (Deschampsia flexuosa), a z mszaków płonnik strojny (Polytrichastrum 
formosum), widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium) oraz Dicranella heteromala. Oprócz 
ww. gatunków acydofilnych w runie kwaśnej buczyny górskiej licznie występują takie 
gatunki, jak: przenęt purpurowy (Prenanthes purpurea), wiechlina gajowa (Poa 
nemoralis), narecznica samcza (Dryopteris filix-mas), trzcinnik leśny (Calamagrostis 
arundinacea), zachyłka trójkątna (Gymnocarpium dryopteris).  Reprezentatywnymi gatunki 
roślin kwiatowych są: kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), borówka czernica (Vaccinium 
myrtillus), śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa), przenęt purpurowy (Prenanthes 
purpurea), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), wiechlina gajowa (Poa 
nemoralis), narecznica samcza (Dryopteris filix-mas), zachyłka trójkątna (Gymnocarpium 
dryopteris), narecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana), jastrzębiec leśny (Hieracium 
murorom), zawilec gajowy (nemone nemorosa), starzec Fuchsa (Senecio ovatus). 
Siedlisko kwaśnej buczyny górskiej sprzyja występowaniu wielu gatunków zwierząt, w tym 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy - ryś (Lynx lynx), niedźwiedź brunatny (Ursus 
arctos), nadobnica alpejska (Rosalia alpina) oraz w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (m.in.: 
dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos), 
dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), 
muchołówka mała (Ficedula parva), jarząbek (Bonasa bonasia); 

3. Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 
i mechowisk (7230). Na charakteryzowanym obszarze występuje w podtypie młak 
górskich. Są to mokre miejsca na zboczach górskich, które wydostają się na powierzchnię 
w postaci wysięków. Napotykając na utrudniony odpływ powodują lokalne zabagnienie 
terenu i wykształcenie się płytkich warstw torfu i gleb torfowych oraz torfowo – glejowych. 
Zajmują niewielkie powierzchnie. W fizjonomii i strukturze zbiorowiska wyróżnia się dwie 
warstwy: zielną i mchy pokrywające podłoże pozostawiając niewielkie luki z widoczną 
między darniami wodą. Warstwę zielną niższą tworzą liście turzyc, kozłków, 
przywrotników, storczykowatych i innych niskich ziół. Warstwę zielną wyższą budują 
wełnianki, skrzypy, sity, wyższe turzyce, pępawa i inne. Reprezentatywnymi gatunkami 
tego siedliska są: turzyca żółta (Carex flava), turzyca prosowata (Carex panicea), 
wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), 
kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata), turzyca Davalla (Carex davalliana), turzyca 
dwupienna (Carex dioica), kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia). Zespoły roślinne 
charakteryzują się dużą zmiennością, w zależności od lokalnych warunków siedliskowych. 
Występują tu również gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: sierpowiec 
błyszczący (Drepanocladus vernicosus) oraz parzęchlin długoszczecinowy (Meesia 
longiseta). 

4. Żyzne buczyny (9130). Na charakteryzowanym obszarze występuje w podtypie 9130-3 
żyzna buczyna górska (Dentario enneaphylli Fagetum i Dentario glandulosae-Fagetum). 
Drzewostan w żyznych buczynach górskich jest zwykle zdominowany przez buka (Fagus 
sylvatica), chociaż na terenie Karpat gatunkiem dominującym może być lokalnie jodła 
pospolita (Abies alba). W roli domieszki występuje głównie świerk pospolity (Picea abies) 
oraz jawor (Acer pseudoplatanus). Wśród roślinności dna lasu charakterystyczną cechą 
jest występowanie żywca gruczołowatego (Dentaria glandulosa). Rozwój naturalnych 
odnowień prowadzi czasem do wykształcenia w warstwy krzewiastej, a czasem dolnego 
piętra drzewostanu. Krzewów jest w tej warstwie niewiele; tworzyć ją mogą takie gatunki, 
jak bez czarny (Sambucus nigra), bez koralowy (Sambucus racemosa), leszczyna 
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(Corylus avellana), a w wyższych położeniach górskich także wiciokrzew czarny (Lonicera 
nigra). Wśród roślin dna lasu charakterystyczną i ważną grupę stanowią wiosenne geofity, 
rozwijające się i kwitnące przed rozwojem liści buka, w tym żywiec gruczołowaty (Dentaria 
glandulosa), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), zawilec gajowy (Anemone 
nemorosa), a w postaci wilgotniejszej kokorycz pusta (Corydalis cava), kokorycz pełna 
(Corydalis solida), żywokost bulwiasty (Symphytum tuberosum). W wyższych położeniach 
górskich znaczny udział w roślinności dna lasu mają paprocie, np. paprotnik kolczasty 
(Polystichum aculeatum) i paprotnik Brauna (Polystichum braunii). Liczniej występują 
również narecznica samcza (Dryopteris filix-mas) czy wietlica samicza (Athyrium filix-
femina). Reprezentatywnymi gatunkami roślin kwiatowych są: żywiec gruczołowaty 
(Dentaria glandulosa), paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum), paprotnik Brauna 
(Polystichum braunii), żywokost sercowaty (Symphytum cordatum),  rzeżucha trójlistkowa 
(Cardamine trifolia), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), szczyr trwały (Mercurialis 
perennis), marzanka wonna (Galium odoratum), kostrzewa górska (Festuca drymeja), 
żywokost bulwiasty (Symphytum tuberosum), kokorycz pusta (Corydalis cava), zdrojówka 
rutewkowata (Isopyrum thalictroides). Reprezentatywne gatunki mszaków i porostów: 
Polytrichastrum formosum, Atrichum undulatum. Wśród cennych gatunków roślin 
charakterystycznych dla tego siedliska, występują tu również gatunki z załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej: obuwik (Cypripedium calceolus), widłoząb zielony (Dicranum 
viride), bezlist okrywkowy (Buxbaumia viridis), niedźwiedź (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx), 
żbik (Felis sylvestris), wilk (Canis lupus), nadobnica alpejska (Rosalia alpina). Gatunki z 
załącznika I Dyrektywy Ptasiej to m.in.: Orzeł przedni (Aquila chrysaetos), puszczyk 
uralski (Strix uralensis), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł białogrzbiety 
(Dendrocopos leucotos), dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus), muchołówka 
białoszyja (Ficedula albicollis), muchołówka mała (Ficedula parva), bocian czarny (Ciconia 
nigra), jarząbek (Bonasa bonasia). 

5. Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (3220). Siedlisko to 
występuje w postaci małych płatów i smug, zwłaszcza w miejscach ujść bocznych 
potoków o dużym spadku oraz na niewysokich wałach otoczaków układających się wzdłuż 
koryta. Na fragmentach z trzcinnikiem szuwarowym i kostrzewą czerwoną 
reprezentatywnymi gatunkami są: trzcinnik szuwarowy (Calamagrostis 
pseudophragmites), kostrzewa czerwona (Festuca rubra subsp), Vulgaris, wierzbówka 
nadrzeczna (Chamaenerion palustre), września pobrzeżna (Myricaria germanica), wierzba 
siwa (Salix eleagnos), kostrzewa czerwona (Festuca rubra subsp. vulgaris), rezeda żółta 
(Reseda lutea), skrzyp pstry (Equisetum variegatum), poziewnik wąskolistny (Galeopsis 
angustifolia), poziewnik polny (Galeopsis ladanum), brodawnik zwyczajny (Leontodon 
hispidus), lnica zwyczajna (Linaria vulgaris), lniczka mała (Chaenorhinum minor), 
wiechlina granitowa (Poa granitica), szczaw tarczolistny (Rumex scutatus), lepnica 
rozdęta (Silene vulgaris subsp. prostrata), podbiał pospolity (Tussilago farfara). Dla tego 
siedliska brak jest charakterystycznych, rzadkich lub zagrożonych gatunków flory lub 
fauny. Mogą tu pojawiać się gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - biegacz 
urozmaicony (Carabus variolosus), siedlisko może stanowić część terytorium i być 
odwiedzane przez wydrę (Lutra lutra)  
W granicach administracyjnych miasta Nowy Targ, według Planu Zadań Ochronnych dla 
obszaru NATURA 2000 PLH 120086 Górny Dunajec znajduje się tylko jeden rodzaj 
siedliska -  pionierska roślinność na kamieńcach (3220), które występuje tu w 7-miu 
płatach. W obrębie tych płatów funkcjonują 3 stanowiska obserwacyjne. W wodach 
Czarnego Dunajca i Dunajca obserwowano brzankę Barbus meridionalis (1138) oraz  
głowacza  białopłetwego Cottus gobio  (1163).   

Walory krajobrazowe 

W krajobrazie miasta Nowy Targ ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu wyróżnić 
można część gorczańską (zajmującą około 45% powierzchni miasta), związaną z masywem 
górskim Gorców oraz część kotlinną (zajmującą około 55% powierzchni miasta – centralna 
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i południową część miasta) związaną z warunkami przyrodniczymi rozległej kotliny 
śródgórskiej, będącej pod wpływem otaczających masywów górskich. 
Część gorczańska obejmuje północną część miasta (ok. 45% powierzchni miasta), w której 
należy wyróżnić część niższą, typowo podgórską (ok. 15% powierzchni miasta) obejmującą 
występujące głównie na północ od Dunajca pogórze średnie i niskie oraz część wyższą 
typowo górską (ok. 30% powierzchni miasta) położoną na północ od osiedla Zadział 
i os. Oleksówki.  
Część kotlinna obejmuje centralną i południową część miasta (ok. 55%). Znajduje się 
w centralnej części Kotliny Nowotarskiej na wysokości w granicach 570-640 m npm. 
W kotlinnej części miasta schodzą się rzeki górskie: Czarny Dunajec, Biały Dunajec, 
Kowaniec i Kilkuszówka, a w pobliżu granic miasta Wielki Rogoźnik i Mały Rogoźnik. 
Niewątpliwie doliny rzek wijące się wśród wzniesień tworzą w krajobrazie szczególne walory 
widokowe. Kotlinna część miasta posiada rozległe wnętrze krajobrazowe o wysokich 
walorach widokowych w stosunku do otaczających go masywów górskich – zwłaszcza 
roztacza się piękny rozległy widok na Tatry. Centralna część kotliny stanowiąca niszę 
osadniczą obszaru miasta - jest zurbanizowana o intensywnej zabudowie, z dominacją 
elementów kulturowych. W pejzażu miasta dominują osiedla mieszkaniowe na Równi 
Szaflarskiej i Borze. Część druga, która obejmuje zachodnią, wschodnią i południową część 
miasta w obrębie Kotliny Nowotarskiej, stanowi otwartą przestrzeń przyrodniczą, leśno -
torfowiskowo-rolną. Na południu miasta rozciąga się rezerwat torfowiskowy „Bór na 
Czerwonem” o bogatych walorach przyrodniczych. Położenie miasta sprzyja pełnieniu roli 
centrum turystycznego Podhala. Tu krzyżują się trasy wiodące w Tatry, Pieniny, Gorce i nad 
Jezioro Czorsztyńskie. Przez miasto przebiegają atrakcyjne szlaki turystyczne, między 
innymi na Turbacz czy Stare Wierchy.  

 

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

 

W granicach administracyjnych miasta Nowy Targ funkcjonują: 
 
1. Otulina Gorczańskiego Parku Narodowego (Rozp. Rady Ministrów z dnia 9.01.1997 r. - 

Dz.U.1997 nr 5, poz. 26) - północna część Miasta. Mimo iż nie jest ona formą ochrony 
przyrody, jest istotnym elementem systemu ochrony przyrody na terenie miasta. Celem 
utworzenia otuliny parku narodowego jest zabezpieczenie Parku przed zagrożeniami 
zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Dla ww. obszaru zgodnie 
z projektem Planu Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego na lata 2015-2034 
wprowadzono następujące ustalenia: 

 a) w zakresie gospodarki rolnej, leśnej oraz gospodarowania wodami na terenie 

otuliny Parku ustala się m.in.:  

• utrzymywanie czynnej gospodarki pastwiskowej i łąkarskiej na terenach nieleśnych; 

• ograniczanie zalesiania terenów otwartych, na których występują nieleśne siedliska 
przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt 
związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsc pełniących funkcje punktów 
i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych; 

• utrzymywanie cieków w stanie naturalnym; w przypadku konieczności prowadzenia 
prac hydrotechnicznych, stosowanie rozwiązań umożliwiających migrację zwierząt;  

• sukcesywne wyposażanie wszystkich terenów zainwestowanych w zbiorcze, grupowe 
lub indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych; 

 b) W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów:  

• ograniczanie rozpraszania zabudowy na terenach otwartych;  

• ograniczanie zabudowy na terenach podmokłych, zalewowych oraz w strefie 
ekotonowej (min. 20 m) wzdłuż cieków wodnych; 
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• ograniczanie lokalizacji nowych obiektów infrastruktury narciarskiej w odległości do 
200 m w linii prostej od granic Parku; dopuszczenie modernizacji, przebudowy 
i rozbudowy istniejącej infrastruktury narciarskiej;  

• wykluczanie działań, które mogłyby doprowadzić do uruchomienia procesów 
morfologicznych, w tym w szczególności erozji na stromych stokach oraz w obrębie 
dolin rzecznych. 

 
2. Rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem” wraz z otuliną (Zarz. Nr 488 Min. Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dn. 27.11.1956 r. - M.P.1956, Nr 103, poz.1194; Rozp. Nr 3/03 
Woj. Małop. z dn. 29.01.2003 r. - Dz. Urz. Woj. Małop.2003, Nr 45, poz.597; Rozp. Nr 14 
Woj. Małop. z dn. 30.04.2003 r. - Dz. Urz. Woj. Małop.2003, Nr 114, poz.1462; Obw. Woj. 
Małop. z dn.10.05.2003 r. - Dz. Urz. Woj. Małop. 2003, Nr 114, poz.1464). Dla rezerwatu 
obowiązuje Plan Ochrony na lata 2015-2035 (Zarz. RDOŚ w Krakowie, z dn. 3.12.2015 
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem – 
Dz.Urz.Woj.Małop. dn. 7 grudnia 2015 r. poz.7499). Obszar rezerwatu jest w całości 
objęty ochroną czynną. Obejmuje obszary Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony 
ptaków Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007 oraz obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016. Rezerwat i jego otulina 
położone są w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
3. Obszary NATURA 2000: 

a. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120018 „Ostoja Gorczańska” - 
północna część Miasta. Ostoja obejmuje całe pasmo Gorców wraz z dolinami 
potoków Jaszcze i Jamne na południu oraz pasmem Mogielicy (fragmentem Beskidu 
Wyspowego) na północnym wschodzie i zajmuje obszar 17 998 ha. Dla ww. obszaru 
nie ma aktualnego Planu Zadań Ochronnych.  

 
b. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120086 „Górny Dunajec” - wzdłuż rzeki 

Czarny Dunajec (zachodnia część Miasta) oraz rzeki Dunajec (wschodnia część 
Miasta). Ostoję „Górny Dunajec” z dopływami tworzą: rzeka Dunajec na odcinku od 
ujścia Białego Dunajca do mostu na trasie Harklowa – Knurów oraz rzeka Czarny 
Dunajec od północnej granicy Obszaru NATURA 2000 Torfowiska Orawsko – 
Nowotarskie do ujścia do Dunajca wraz z potokiem Lepietnica (od mostu w 
miejscowości Trute). Obszar Natura 2000 OZW Górny Dunajec PLH120086 posiada 
Plan Zadań Ochronnych - Zarządzenie RDOŚ w Krakowie z 10 marca 2017 r.  

 
c. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120016 „Torfowiska Orawsko – 

Nowotarskie” - południowa część Miasta (granice obszaru PLH 120016 pokrywają 
się z granicami obszaru PLB 120007). Obszar położony jest na terenie gmin: Czarny 
Dunajec, Jabłonka, Nowy Targ (gmina miejska i wiejska). Obszar Natura 2000 PLH 
120016  nie posiada Planu Zadań Ochronnych, a większość jego obszaru na terenie 
miasta objęta jest ochroną czynną jako rezerwat "Bór na Czerwonem". 

 
d. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 120007 „Torfowiska Orawsko – 

Nowotarskie” - południowa część Miasta (granice obszaru PLH 120016 pokrywają 
się z granicami obszaru PLB 120007). Obszar położony jest na terenie gmin: Czarny 
Dunajec, Jabłonka, Nowy Targ (gmina miejska i wiejska). Ponad połowa areału zajęta 
jest przez użytki rolne, w większości łąki (2500 ha). Obszar Natura 2000 PLB 120007  
nie posiada Planu Zadań Ochronnych, a większość jego obszaru na terenie miasta 
objęta jest ochroną czynną jako rezerwat "Bór na Czerwonem". 

 
4. Pomniki przyrody:  

a. grupa drzew (lipa drobnolistna  Tilia cordata – 2 szt; lipa szerokolistna  Tilia 
platyphyllos – 2 szt.), o obwodach 240 - 380 cm, wokół zabytkowego Kościoła Św. 
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Anny w Nowym Targu, na terenie Cmentarza Komunalnego; 
b. aleja drzew  (modrzew europejski Larix decidua – 16 szt.), o obwodach130 - 255 cm, 

wysokościach 10 - 19 m, wzdłuż ul. Waksmundzkiej, od pętli autobusowej do 
skrzyżowania z drogą w kierunku Szczawnicy. 

 
5. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu – południowa część Miasta. 

Ustanowiony został w celu zachowania wysokich wartości biotycznych, ekologicznych 
i krajobrazowych. Na obszarze obowiązują ustalenia dotyczące czynnej ochrony 
ekosystemów leśnych i nieleśnych oraz zakazy wprowadzone Uchwalą Nr XVIII/299/12 
Sejmiku Woj. Małop. z dn. 27.02.2012 r. - Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1194, zmienioną 
Uchwalą Nr XXXIV/578/13 Sejmiku Woj. Małop. z dn. 25.03.2013 r. - Dz. Urz. Woj. Małop. 
poz. 3130.   

 
6.   Korytarze ekologiczne łączące Europejską Sieć Obszarów NATURA 2000 

w Polsce: 
a. Korytarz Południowy (Kpd), funkcjonujący w północnej i północno – wschodniej 

części Miasta, w terenach leśnych, przyleśnych, terenach rolnych o niewielkim 
wskaźniku zabudowy. Obejmuje część obszaru NATURA 2000 „Ostoja Gorczańska”. 
Korytarz Południowy jest głównym korytarzem karpackim, który łączy najważniejsze 
ostoje dużych ssaków kopytnych oraz dużych drapieżników, umożliwiając im migrację 
i wymianę osobników między poszczególnymi subpopulacjami („Korytarze 
ekologiczne w Małopolsce”- Kraków 2005 r.); 

b. Korytarz Uzupełniający (dla Kpd) funkcjonujący w południowej części Miasta. 
W jego strefie znajduje się m.in. rezerwat „Bór na Czerwonem”. Obejmuje obszary 
NATURA 2000 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie”, tereny leśne, tereny 
użytkowane rolniczo, obszary złoża kopalin, częściowo teren lotniska Aeroklubu 
Nowy Targ oraz tereny ekstensywnie zabudowane. Jego funkcjonowanie jest 
ograniczone z uwagi na realizację trwałych barier (głównie „Zakopianka” oddzielająca 
„Bór na Czerwonem” od pozostałych torfowisk). 

 
7. Udokumentowane złoża:  

• KN 5847 „Niwa” - złoże żwirów o powierzchni udokumentowanego złoża 2,206 ha, 
średniej miąższości złoża 3,8 m, przy średniej miąższości nadkładu 0,2 m. Jest to 
złoże rozpoznane szczegółowo. Zasoby geologiczne zatwierdzone 
decyzją/zawiadomieniem nr OS.V.7513-B/1/91 wg stanu na 01.04.1991 r. Złoże 
udokumentowane w dwóch polach: pole A (1,19ha) – 74290 t, pole B (1,016 ha) – 
65633 t. Nie ma wyznaczonych obszarów górniczych. Nie eksploatowane. 

• IB 2141 „Nowy Targ II” - złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, 
o powierzchni 52,69 ha, średniej miąższości złoża 3,2 m i średniej miąższości 
nadkładu 0,4 m. Zasoby geologiczne zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr 
OS.7513-B/4/94 wg stanu na 29.06.1994 r. Projekt zagospodarowania złoża wydany 
przez Wojewodę - UW w Nowym Sączu 21.07.1998 r. (nr decyzji: OS.V.7515/2/98 
(21.07.1998 r.). Data rozpoczęcia eksploatacji – 01.01.1970 r. Obecny stan 
zagospodarowania – eksploatacja złoża zaniechana. Decyzją Marszałka 
Województwa Małopolskiego Z1:SR-IX.7422.2.27.2015MR zlikwidowano obszar 
górniczy i teren górniczy. Złoże to znajduje się częściowo na terenie miasta Nowy 
Targ, a częściowo na terenie gminy wiejskiej Nowy Targ. 

 
8. Udokumentowane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: 

• GZWP 440 – Dolina Kopalna Nowy Targ, obejmujący południową cześć miasta, 
a jego granica przebiega Doliną Czarnego Dunajca i Dunajca; 

• GZWP 439 – Magura – Gorce, obejmujący północną część miasta. 
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Dla ww. zbiorników nie zostały utworzone obszary ochronne, w których wprowadzone 
byłyby obowiązujące zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów 
lub korzystania z wody.  

 
9. Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną dóbr kultury poprzez 

wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obejmują one wpisany do rej. zabytków: zespół 
Kościoła Parafialnego P. W. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Kościelna – nr rej. A-40 
z 22.01.1970 r. (kościół, dzwonnica, ogrodzenie), Zespół Kościoła Cmentarnego P. W. 
Św. Anny, ul Zacisze – nr rej. A-39 z 11.03.1930 r. (Kościół, ogrodzenie) Gimnazjum, ob. 
I LO im. Goszczyńskiego, Pl. Krasińskiego 1 – nr rej. A-851 z 28.12.1998 r., Dawna bursa 
gimnazjalna, ul. Nadwodnia 5 – nr rej. A-1501/M z 07.06.2018 r. oraz obiekty wpisane do 
ewidencji zabytków przyjętej Zarządzeniem nr 0050.Z.108.2018 Burmistrza Miasta Nowy 
Targ z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

 

Na obszarze opracowania ochronie prawnej podlegają również : 

� gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska, z dnia 9 października 2014 r. - Dz. U. z dnia 16.10.2014, poz.1409); 

� gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska, z dnia 9 października 2014 r. - Dz. U. z dnia 16.10.2014, poz.1408); 

� gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska, z dnia 6 października 2014 r.. - Dz. U. z dnia 7.10.2014, poz.1348). 
  

 Projekt zmiany studium uwzględnia ww. cele ochrony poprzez uwzględnienie 
wniosków wynikających z przyrodniczych predyspozycji terenu określonych w opracowaniu 
ekofizjograficznym. W zmianie studium wprowadzono też w części graficznej korekty 
w przebiegu granic obszarów objętych ochroną. W tekście i na rysunku studium wskazano 
obszary objęte formami ochrony przyrody i dóbr kultury, których sposób zagospodarowania 
i kryteria ich ochrony wynikają z przepisów odrębnych. Zgodnie z projektem zmiany studium, 
kierunki kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarze miasta, winny zmierzać do  
zachowania i wzmocnienia osnowy ekologicznej miasta, jako podstawy racjonalnego 
wykorzystania potencjału środowiska i kształtowania równowagi ekologicznej obszaru 
Nowego Targu, a polityka w stosunku do przyrodniczych obszarów i obiektów chronionych 
oraz obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego, prowadzona przez władze samorządowe 
będzie uwzględniać: 

• kontynuowanie ścisłej ochrony rezerwatowej torfowiska „Bór na Czerwonem”; 

• ochronę obszarów Natura 2000;  

• utworzenie stanowiska dokumentacyjnego „Samorody” w Kokoszkowie, z uwagi na 
atrakcyjne odsłonięcie najmłodszych ogniw fliszu magurskiego na stromym brzegu 
Dunajca; 

• zapewnienie ochrony zachowawczej pomnikom przyrody, tj. grupie drzew (4 lipy koło 
Kościoła św. Anny) oraz alei drzew (16 drzew przy ul. Waksmundzkiej), a także 
objęcie ochroną pomnikową grupy 3 - ech drzew k. kapliczki w przysiółku Buflak. 

• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków, 
chronionych z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

• wyznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego stref ochrony 
konserwatorskiej w obrębie wyznaczonych na rysunku Studium stref: ochrony 
zespołu staromiejskiego, ochrony d. przedmieść, ochrony archeologicznej 
(stanowiska archeologiczne nr: 9, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22); 

• ochronę historycznego tła krajobrazowego, zwłaszcza stoków gorczańskich 
z utrzymaniem charakteru ich zabudowy (przysiółki), poprzez ograniczanie 
rozpraszania zabudowy. 
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Ponadto w zmianie studium zamieszczono zapis o zakazie poszerzania terenów 
budowlanych, położonych na ciągach ekologicznych oraz w otulinie GPN. Dopuszczoną 
w obowiązującym studium w terenach RM możliwość wyznaczenia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego terenów dla lokalizacji zespołów budownictwa rekreacji 
indywidualnej (do 5 budynków) nie wyznaczonych na rysunku studium,  ograniczono poprzez 
wyłączenie z ww. dopuszczenia terenów położonych na ciągach ekologicznych i w otulinie 
GPN. 
 

VIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM. 

 
 Na obszarze opracowania monitoring jakości elementów środowiska przyrodniczego, 
w tym jakości wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego oraz hałasu, prowadzi 
WIOŚ w Krakowie. Przytoczona poniżej ocena stanu jakości poszczególnych elementów 
środowiska dokonana została w oparciu o dane dla powiatu nowotarskiego i miasta Nowy 
Targ pochodzące z „Raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2012 
oraz latach 2013-2016” - WIOŚ Kraków. 
 

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE: 
� emisja pyłów ze źródeł punktowych: poniżej 50 Mg/rok; 

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

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

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

� emisja Nox:: poniżej 100 Mg/rok; 

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

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

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

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

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

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

 

Ocena jakości powietrza w tej strefie wypada niekorzystnie, a ten stan rzeczy determinuje 
zawartość takich substancji w powietrzu jak: pył PM 10 (pył o stopniu uziarnienia do 10 µm), 
PM 2,5 (pył o stopniu uziarnienia do 2,5 µm), B(α)P (benzαpiren) oraz O3 (ozon).  
Aktualna klasyfikacja strefy małopolskiej (w tym Miasta Nowy Targ), zgodnie z dokonaną 
klasyfikacją przez WIOŚ w Krakowie: 

� klasa C/D2, ze względu na ochronę zdrowia (przekroczone wartości normatywne: 

B(α)P- rok, PM10 24-godz., PM10 – rok, PM2,5 – rok, O3 – max 8-godz.); 
� klasa C/D2, ze względu na ochronę roślin (przekroczone wartości normatywne: O3 

– indeks AOT40). 

Od marca 2016 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 
Małopolskiego funkcjonuje stacja pomiarowa monitoringu powietrza (Nowy Targ - pl. 
Słowackiego), na której dokonywane są pomiary zawartości w powietrzu: PM10, SO2 , B(α)P 
(benzαpiren). Na podstawie uzyskanych danych można przypuszczać, że wartości 
normatywne dla SO2 mogą być dotrzymywane, natomiast dla wskaźnika PM10 wartości 
normatywne (dla okresu całego roku) nie będą dotrzymywane.  
 Podstawowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie 
Nowego Targu są: 
� emisja związana z energetyką cieplną na potrzeby grzewcze, szczególnie w sezonie 

zimowym. Jest to emisja niska, ma charakter lokalny, wytwarzana jest na obszarze 
Miasta (indywidualne paleniska domowe, lokalne kotłownie, kotłownia MPEC). 
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Niskotemperaturowe spalanie paliw stałych, wykorzystanie zasiarczonego węgla 
powoduje m.in. emisję szkodliwego benzαpirenu. Szacuje się, że udział tej emisji 
kształtuje się na poziomie ok. 80% udziału w emisji całkowitej. Ten rodzaj emisji jest 
największym zagrożeniem dla Nowego Targu, szczególnie w kwestii przekraczania 
wartości dopuszczalnych przewidzianych dla ochrony zdrowia;  

� emisja substancji z pojazdów samochodowych napędzanych silnikami spalinowymi 
(emisja komunikacyjna – emisja liniowa). Nabiera coraz większego znaczenia ze względu 
na coraz większą ilość poruszających się pojazdów i związane z tym natężenie ruchu 
oraz zmniejszenie jego płynności w ujęciu lokalnym (teren Miasta Nowy Targ) oraz 
tranzytowym (przez teren Miasta przebiegają ważne trasy komunikacyjne: drogi krajowe 
nr 47 i 49, drogi wojewódzkie nr 969 i 957 i. in.); 

� napływ zanieczyszczonych mas powietrza (znad bardziej uprzemysłowionych części 
województwa małopolskiego, województwa śląskiego oraz zanieczyszczeń 
transgranicznych). Wraz z opadami atmosferycznymi, na obszar powiatu nowotarskiego 
wnoszone są ładunki zanieczyszczeń (2015):   
� azot amonowy: 4,14 – 4,73 kg/ha; 
� jon wodorowy: 0,0201 – 0,0335 kg/ha; 
� kadm: 0,00122 – 0,00182 kg/ha; 
� ołów: 0,0105 – 0,0187 kg/ha. 

� emisja niezorganizowana, której potencjalnymi źródłami mogą być składy materiałów 
sypkich, powierzchnie terenu nie pokryte roślinnością (erozja wietrzna), czy wtórne 
zanieczyszczenie powietrza pochodzące z utwardzonych placów, parkingów czy dróg. 

  
Dodatkowo, położenie Miasta w Kotlinie Orawsko – Nowotarskiej, charakteryzującej się 
niekorzystnymi warunkami wentylacyjnymi, tendencją do tworzenia zastoisk chłodnego 
powietrza, sprzyja koncentracji ww. zanieczyszczeń.   
 

Działania ochronne, które mogą wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych, zaproponowane zostały m.in. w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023, Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasto Nowy Targ. Zadania i działania w nim określone wpisują się w Program ochrony 
powietrza dla Województwa Małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze (Zał. nr 1 do 
Uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Woj. Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.). W ramach 
tego programu dokonano inwentaryzacji źródeł emisji, opisano stan istniejących urządzeń 
grzewczych, zaproponowano potencjalne wariantowe rozwiązania modernizacyjne urządzeń 
grzewczych i sieci ciepłowniczej oraz określono prawdopodobne efekty ekologiczne 
osiągnięcia wymaganych standardów.  
 
Kierunki działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w ramach Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej to:  

a) redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym podniesienie efektywności 
energetycznej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych,  

b) poprawa jakości powietrza, a w szczególności likwidację palenisk węglowych, 
ograniczenie emisji z transportu, niskoemisyjne zarządzanie miastem,  

c) prowadzenie systematycznej oceny jakości stanu powietrza, 
d) działania powodujące eliminację spalania odpadów na powierzchni ziemi 

i paleniskach domowych oraz wypalania traw.  
Jako główne działania wskazano następujące przedsięwzięcia:  

� wymiana starych źródeł węglowych na niskoemisyjne na paliwa stałe (kotły na węgiel 
oraz biomasę o sprawności energetycznej odpowiadające klasie 5 wg normy PN-EN 
303-5; 

� wymiana starych źródeł węglowych i opalanych drewnem na kotły olejowe, gazowe 
oraz na energię elektryczną; 

� zastosowanie pomp ciepła; 
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� przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (o ile to możliwe).  
Dodatkowo, jako wspierające kierunki działań ograniczających niską emisję, uznano:  

� edukację ekologiczną mieszkańców; 
� wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości 

roślinnych na powierzchni ziemi; 
� utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję poprzez regularne remonty, 

mycie i poprawę jakości dróg; 
� rozwój komunikacji rowerowej; 
� poprawę warunków przewietrzania miasta; 
� spójną politykę na szczeblu lokalnym uwzględniającą priorytety poprawy jakości 

powietrza; 
� rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 

rozwiązań w transporcie publicznym; 
� rozbudowę sieci gazowej zapewniającej podłączanie nowych użytkowników;  
� rozbudowę sieci ciepłowniczej zapewniającej podłączanie nowych użytkowników 

(w miarę możliwości technicznych i finansowych). 
  
 Prognoza w zakresie możliwości ograniczenia emisji komunikacyjnych jest 
niekorzystna, z uwagi m.in. na ciągły wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego, co w 
przypadku większości ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta, przekłada się 
bezpośrednio na zmniejszenie jego płynności. 
  
WODY POWIERZCHNIOWE I WODY PODZIEMNE 

 Charakteryzowany teren znajduje się w obrębie trzech jcwp: 
• Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca 

PLRW200014214119; 

• Dunajec od Białego Dunajca do Zb. Czorsztyn PLRW2000142141399; 

• Biały Dunajec od Porońca do ujścia  PLRW20001421412999.  
 
Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca 
PLRW200014214119; 
europejski kod JCWP – 200014214119,  
nazwa JCWP – Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca,  
typ JCWP – 14 (mała rzeka fliszowa),  
Status JCW: SZCW – silnie zmieniona część wód,  
Aktualny stan lub potencjał JCW: zły,  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,  
Cele środowiskowe: - stan lub potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny, - stan 
chemiczny: dobry stan chemiczny,  
Odstępstwa: nie,  
Typ odstępstwa: nie dotyczy,  
Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015,  
Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy.  
Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego (2015): 
� silnie zmieniona jcw – tak; 
� klasa elementów biologicznych – klasa I; 
� klasa elementów hydromorfologicznych – klasa II; 
� klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) – klasa I; 
� klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne – bd; 
� stan/potencjał ekologiczny – dobry;  
� stan chemiczny – bd; 
� stan – bd. 
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Dunajec od Białego Dunajca do Zb. Czorsztyn PLRW2000142141399; 
europejski kod JCWP – 2000142141399,  
nazwa JCWP – Dunajec od Białego Dunajca do Zbiornika Czorsztyn,  
typ JCWP – 14 (mała rzeka fliszowa),  
Status JCW: naturalna,  
Aktualny stan lub potencjał JCW: dobry,  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,  
Cele środowiskowe: - stan lub potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny, - stan 
chemiczny: dobry stan chemiczny,  
Odstępstwa: nie,  
Typ odstępstwa: nie dotyczy,  
Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015,  
Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy.  
Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego (2015).  
� silnie zmieniona jcw – tak; 
� klasa elementów biologicznych – klasa II; 
� klasa elementów hydromorfologicznych – klasa II; 
� klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) – klasa I; 
� klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i 

niesyntetyczne – II; 
� stan/potencjał ekologiczny – dobry;  
� stan chemiczny – dobry 
� stan – dobry.  
Biały Dunajec od Porońca do ujścia  PLRW20001421412999 

� europejski kod JCWP – 20001421412999,  
� nazwa JCWP – Biały Dunajec od Porońca do ujścia,  
� typ JCWP – 14 (mała rzeka fliszowa), Status JCW: SZCW – silnie zmieniona część wód, 
� Aktualny stan lub potencjał JCW: dobry,  
� Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,  
� Cele środowiskowe: - stan lub potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny, - stan 

chemiczny: dobry stan chemiczny,  
� Odstępstwa: nie,  
� Typ odstępstwa: nie dotyczy,  
� Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015,  
� Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy.   
Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego (2015) 
� silnie zmieniona jcw – tak; 
� klasa elementów biologicznych – klasa III; 
� klasa elementów hydromorfologicznych – klasa II; 
� klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) – klasa PPD 
� klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne – brak; 
� stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany;  
� stan chemiczny – brak 
� stan – zły. 
 
W ostatnich 10-ciu latach  obserwuje się poprawę jakości wód rejonu Nowego Targu, 
a w szczególności wód Czarnego Dunajca.  
Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń wód rzek i potoków na obszarze opracowania 
(pochodzące również spoza charakteryzowanego obszaru) mogą być m.in.:  
� ścieki komunalne i przemysłowe; 
� nieefektywne nawożenie w rolnictwie, spływ związków biogennych z terenów 

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

powierzchniowy i śródpokrywowy); 
� substancje ropopochodne; 
� dzikie wysypiska w korytach rzek i potoków oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Obszar Miasta Nowy Targ znajduje się w granicach JCWPd PLGW2000165 (JCWPd nr 
165).  
Charakterystyka  JCWPd nr 165: 
� Nr JCWPd: 165  
� Powierzchnia: 929,2 km2  
� Prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym  
�  Województwo: małopolskie  
� Powiaty: tatrzański, nowotarski, limanowski  
� Dorzecze: Wisły Region wodny: Górnej Wisły  
� Główna zlewnia w obrębie JCWPd Dunajec (II)  
� Obszar bilansowy: K-04 Dunajec  
� Zasoby: 107 634 (m3 /d) % wykorzystania zasobów 7,5  
� Ocena stanu wód: stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry,  
� Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,  
� Cel środowiskowy – stan chemiczny: dobry stan chemiczny,  
� Cel środowiskowy - stan ilościowy: dobry stan ilościowy.  
� Presja na stan ilościowy: Ujęcia wód podziemnych; oddziaływania lokalne; złoża kruszyw 

naturalnych w dolinie Dunajca (m.in. Krempachy-Frydman, Łopuszna), kamieni 
drogowych i budowlanych (m.in. Klikuszowa),  

� Presja na stan chemiczny: Miasta - Nowy Targ: zanieczyszczenia lokalne; rolnictwo 
(niezbyt intensywne); przemysł - zakłady przemysłowe: przemysł skórzany (Wojas S.A. 
w Nowym Targu i Demar); brak kanalizacji na obszarach wiejskich; potencjalne źródła 
zanieczyszczeń wód podziemnych - wysypiska śmieci (np. Nowa Biała, Nowy Targ - 
Waksmund).  

 
 Stan ilościowy i chemiczny wód charakteryzowanego JCWPd jest zadowalający. 
Potwierdzają ten stan wyniki badań monitoringu wód podziemnych za 2016 r. (WIOŚ 
Kraków), gdzie badano wody podziemne w rejonie Nowego Targu (punkty kontrolno – 
pomiarowe w Dębnie, Szaflarach i Łapszach Niżnych). Uzyskane wartości wskaźników 
osiągnęły wartości dla wskaźników fizykochemicznych klasyfikujące te wody do dobrej 
i zadowalającej jakości (klasa II i III). Zatem wody te są dobrej jakości – klasyfikacja 
końcowa w skali - dobra, słaba jakość wód.  
 

Realizacja działań dotyczących ochrony zasobów wodnych oraz ich jakości, 
zawartych w Programie Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 
2017-2020,  może wpłynąć pozytywnie na środowisko gruntowo – wodne. Główne kierunki 
określonych zadań to: 
� modernizacja istniejących komunalnych ujęć wody oraz ich utrzymywanie w gotowości;  
� podniesienie stopnia niezawodności działania systemu zaopatrzenia w wodę, 

sukcesywna wymiana i modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci oraz budowa 
nowych odcinków sieci wodociągowej;  

� budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz sukcesywna modernizacja 
istniejącej sieci, 

� utrzymanie i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków;  
� prowadzenie kontroli częstotliwości opróżniania szamb i likwidacja szamb tam, gdzie 

istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej; 
� utrzymanie istniejącej na terenie miasta kanalizacji deszczowej; 
� optymalizacja zużycia wody do celów gospodarczych; 
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� utrzymanie/poprawa jakości wód będących podstawowymi źródłami wody pitnej dla 
miasta Nowy Targ (ujęcia wód podziemnych; ujęcie wody powierzchniowej na Białym 
Dunajcu w Szaflarach). 

 

KLIMAT AKUSTYCZNY 

 Na terenie Miasta Nowy Targ nie prowadzi się stałego monitoringu klimatu 
akustycznego. Podstawowe rodzaje hałasu źródłami na charakteryzowanym terenie: 

� przemysłowy i komunalny; 
� komunikacyjny (drogowy, kolejowy); 
� od linii energetycznych (na terenie Nowego Targu nie występuje gdyż nie przebiegają 

tu linie elektroenergetyczne najwyższych napięć.  
  
Hałas przemysłowy i komunalny 
 Ma charakter lokalny, zasięgiem obejmuje niewielkie tereny zlokalizowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie emitorów (zakłady przemysłowe, hale produkcyjne, instalacje 
przemysłowe, transport technologiczny, duże centra handlowe, podmioty gospodarcze 
zajmujące się drobną wytwórczością, obiekty użyteczności publicznej z parkingami, źródła 
punktowe w otwartej przestrzeni). W zakresie tego rodzaju hałasu istnieją duże możliwości 
ograniczenia ewentualnej ponadnormatywnej emisji hałasu do wartości normatywnych (m.in. 
działania kontrolne organów inspekcji środowiska i instytucja ocen oddziaływania na 
środowisko).   
 
Hałas drogowy 
 Generowany jest w szczególności przez samochody, w tym pojazdy wielkotonażowe. 
Przez teren Miasta przebiegają drogi krajowe nr 47 i 49 oraz drogi wojewódzkie nr 969 i 957, 
na których występuje znaczne natężenie ruchu pojazdów. Ciągami komunikacyjnymi 
o największym natężeniu ruchu w Nowym Targu są ciąg komunikacyjny ul. Szaflarska – ul. 
Kościuszki oraz ciąg al. Tysiąclecia - ul. Ludźmierska - ul. Krakowska (DK 47) - ul. 
Waksmundzka (w dni targowe). Mimo tego, że na terenie Nowego Targu nie prowadzi się 
systematycznych pomiarów tego rodzaju hałasu, należy z dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, że w bezpośrednim sąsiedztwie ww. tras komunikacyjnych klimat 
akustyczny (hałas) jest niezadowalający i może stanowić zagrożenie dla zdrowia.  
Okresowe pomiary hałasu wykonane w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska 
Przed Hałasem dla Województwa Małopolskiego, wykonane przy drogach krajowych nr 47 
i 49 wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach 
mieszkalnych, w pierwszej linii zabudowy o 11 dB w porze dziennej. Zapewne podobny 
dyskomfort klimatu akustycznego będzie miał miejsce na innych ulicach miasta o znacznym 
natężeniu ruchu pojazdów, m.in. wymienionych powyżej. Należy zatem stwierdzić, że 
znaczna część mieszkańców Miasta jest narażona na zagrożenie ponadnormatywnym 
hałasem komunikacyjnym pochodzącym od ruchu drogowego.  
 
Hałas kolejowy  
 Powstaje w wyniku eksploatacji linii kolejowej na trasie Kraków – Zakopane. Lokalnie 
w przypadku lokalizacji trasy kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej oraz przy dużym natężeniu ruchu po trakcji kolejowej może powodować 
niekorzystne zmiany klimatu akustycznego w środowisku w pobliżu tej trasy komunikacyjnej. 
Dotychczas nie prowadzono w tym względzie żadnych badań i pomiarów.   
 
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

 W punkcie pomiarowym położonym w Nowym Targu, przyjmuje ono wartości nie 
przekraczające dopuszczalnych norm.  
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IX. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU. 

 
 Głównym problemem ochrony środowiska na terenie miasta jest emisja 
zanieczyszczeń atmosferycznych związana z ogrzewaniem obiektów kubaturowych. Wzrost 
zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz pochodzących z palenisk domowych, jest szczególnie 
uciążliwy w okresie jesienno-zimowym, w którym udział cisz wiatrowych jest największy. 
Pogarszanie się jakości powietrza atmosferycznego będzie następowało w obrębie Kotliny, 
w najniższych partiach stoku oraz w dolinkach większych potoków (tereny o ograniczonej 
przewietrzalności i tendencji do tworzenia zastoisk powietrza), w wypadku wzrostu emisji lub 
zwiększenia się liczby jej źródeł. Na pozostałym obszarze miasta, gdzie warunki 
wentylacyjne są korzystniejsze, jakość powietrza nie powinna ulec znaczącemu pogorszeniu. 
Problemem jest również: 
• pogarszanie się stanu jakości wód potoków (w terenach osiedleńczych), co wynika 

zarówno z ich małej zdolności do samooczyszczania się (strefa dolinna), narażenia na 
spływy związków biogennych i nitrogennych z obszarów rolniczych oraz obecności 
dzikich wysypisk śmieci, 

• wzrost wskaźnika spływu powierzchniowego (kosztem naturalnej retencji), na skutek 
m.in. realizacji odwodnień w obrębie stoku i w terenach podstokowych, utwardzania 
powierzchni biologicznie czynnych, co w konsekwencji może powodować zmiany 
warunków hydrologicznych potoków i rzeki Dunajec, głównie zwiększenie amplitudy 
wielkości przepływów, 

• zmniejszanie się powierzchni biologicznie czynnych, w tym łąk i pastwisk, głównie na 
skutek poszerzania się terenów budowlanych, powszechnego betonowania i asfaltownia 
powierzchni przydomowych, co w połączeniu z realizacją odwodnień, osuszaniem 
siedlisk wilgotnych, skutkować będzie dalszym zwiększaniem wskaźnika spływu 
powierzchniowego 

  

X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY W 
JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W ZMIANIE STUDIUM. 

  
 Cele ochrony środowiska formułowane na szczeblu międzynarodowym 
i wspólnotowym realizowane są w Polsce już w trakcie egzekwowania odpowiednich aktów 
prawnych, które stanowią bezpośrednie wdrożenie dyrektyw Wspólnot Europejskich lub 
opracowane zostały zgodnie z zaleceniami lub postanowieniami międzynarodowych 
konwencji. Takim aktem prawnym jest m.in. ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie której sporządzona 
została niniejsza prognoza. Tak więc już samo przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko jest realizacją celów określonych w Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. i Dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
Właściwie wszystkie akty prawne dotyczące ochrony środowiska, których wymogi są 
uwzględniane przy opracowaniu studium, wdrażają dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 
w zakresie swoich regulacji. Podstawowymi dokumentami określającymi zasady 
zrównoważonego rozwoju oraz traktującymi o szeroko pojętej ochronie środowiska, są:  
1) na szczeblu krajowym:  

a) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 r.,  
b) Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000 r.),  
c) Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;  

2) na szczeblu regionalnym:  
a) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (2018 r.) 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, dla projektu 

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ 
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – BIURO URBANISTYCZNE MARIA MODZELEWSKA 

 

b) Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego  na lata 2011-2020. 
 
Na obszarze Nowego Targu, cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym 
i międzynarodowym zostały ustanowione poprzez wyznaczenie obszarów Natura 2000: PLH 
120018 „Ostoja Gorczańska”, PLH 120086 „Górny Dunajec”, PLH 120016 „Torfowiska 
Orawsko – Nowotarskie” i PLB 120007 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie”. Celem 
utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, jak i typowych siedlisk 
charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. Celem ochrony – indywidualnym na 
każdym z obszarów są gatunki roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków, dla których wyznacza 
się Obszary Specjalnej Ochrony - OSO) oraz typy siedlisk spełniające kryteria określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). 
 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium ze względu na skalę i rodzaj 
wprowadzanych zmian nie stanowi zagrożenia dla celów ochrony środowiska 
ustanowionych dla obszarów Natura 2000, nie stanowi też zagrożenia dla integralności 
ww. obszarów Natura 2000. Na ww. obszarach w studium uwzględniono w kierunkach 
zagospodarowania terenów cele ochrony oraz ustalania zawarte w planach zadań 
ochronnych i projektach ww. planów sporządzonych dla obszarów Natura 2000. 
W przyjętych w projekcie zmiany studium kierunkach zagospodarowania przestrzennego 
obszary Natura 2000 wskazane zostały jako elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej 
o szczególnych rygorach w zakresie zagospodarowania. Ponadto w zmianie studium nie 
wprowadza się zmian do kierunkach zagospodarowania przestrzennego terenów 
w granicach obszarów Natura 2000, ustalonych w dokumencie obowiązującego 
studium. 
 
Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym na obszarze miasta ustanowione są 
poprzez utworzenie Rezerwatu przyrody „Bór Na Czerwonem” wraz z otuliną oraz 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla rezerwatu obowiązuje Plan 
Ochrony na lata 2015-2035 (Zarz. RDOŚ w Krakowie, z dn. 3.12.2015 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem – Dz. Urz. Woj. 
Małop. z dn. 07.12.2015 r. poz.7499). Obszar rezerwatu jest w całości objęty ochroną 
czynną. Obejmuje on obszary Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Torfowiska 
Orawsko-Nowotarskie PLB120007 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Torfowiska 
Orawsko-Nowotarskie PLH120016. Rezerwat i jego otulina położone są w granicach 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wymienione w Planie 
Ochrony ustalenia dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych dla rezerwatu, które wprowadzić należy do Studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uwzględnione zostały 
w projekcie zmiany studium poprzez pozostawienie rezerwatu w obszarach 
wyłączonych z zabudowy (tereny lasów ochronnych 1ZL) oraz kierunków 
zagospodarowania przestrzennego terenów otuliny rezerwatu ustalonych 
w dokumencie dotychczas obowiązującym.  
 
 Zgodnie z § 2 Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącego 
Poludniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na jego obszarze ustalone 
zostały następujące cele ochrony: 
1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,  
2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;  
3) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności;  
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4) utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;  

5) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie 
przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów na których występują nieleśne 
siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów 
i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje 
punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych;  

6) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew 
obumarłych, aż do całkowitego ich rozkładu;  

7) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw 
kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności;  

8) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych 
i bagiennych;  

9) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;  
10) działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów. 
 
Na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką 
i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz w ocenach 
oddziaływania na środowisko. Zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny 
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę 
przyrody Obszaru lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości (...); 
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym oraz 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 

7) likwidacji naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek (...) 

z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. 

 
Na obszarze miasta w granicach POChK znajduje się jedynie południowa część miasta, 
która w obowiązującym studium wskazana została dla:  

• obszarów wyłączonych z zabudowy obejmujących tereny lasów (1ZL) w tym  ochronnych 
oraz objętych ochroną jako rezerwat "Bor na Czerwonem"; 

• obszarów wyłączonych z zabudowy obejmujących tereny do zalesień i zadrzewień (2ZL); 

• obszarów wyłączonych z zabudowy obejmujących tereny zadrzewień (Lz) - zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego studium, które w zmianie studium zostają utrzymane 
w terenach Lz dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie obszaru pomiędzy 
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rezerwatem Bór Na Czerwonem a tzw. „zakopianką”, poprzez lokalizację terenów ciągów 
spacerowych i szlaków i ścieżek rowerowych; 

• obszarów wyłączonych z zabudowy obejmujących tereny wód powierzchniowych - rzeka 
Biały Dunajec (1W) 

• terenów rolnych bez prawa do zabudowy(RP); 

• terenów sportu i rekreacji (US); 

• terenów usług komercyjnych (U) - zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium, które 
w zmianie studium zostają utrzymane w terenach usług zlokalizowanych w otulinie 
rezerwatu „Bór na Czerwonem” (teren oznaczony symbolem U znajdujący się również 
w granicach obszaru Natura 2000 PLH 120016 i PLB 120007), obowiązuje zakaz 
zwiększania intensywności zabudowy w stosunku do stanu istniejącego oraz nakaz 
poprawy standardu istniejących usług turystycznych; 

• terenów usług komercyjnych (UC), w których obowiązuje zakaz realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, natomiast dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2; 

• terenów istniejącego lotniska sportowo- usługowego (1KL); 

• terenów ulicy głównej ruchu przyspieszonego (GP) w ciągu drogi krajowej 47 Rabka - 
Nowy Targ - Zakopane - zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium, które w zmianie 
studium zostają utrzymane, realizacja fragmentu drogi w terenach lasów państwowych 
wymaga uwzględnienia, istniejących w tym terenie Wyłączonych Drzewostanów 
Nasiennych Sosny pospolitej rasy podhalańskiej (centralny rejestr WDN z 1961 r.) oraz 
ciągu migracji zwierząt. 

 
W zmianie studium nie zmienia się wskazanych w dotychczas obowiązującym studium 
kierunków zagospodarowania ww. terenów, ani też wskazanego w obowiązującym 
studium ich zasięgu. W związku z powyższym nie zostaną złamane zakazy wymienione 
w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego.  
 
Cele ochrony środowiska zostały również ustanowione na obszarze objętym opracowaniem 
poprzez przyjęcie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nowy Targ  
położony jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych:   

• Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca 
PLRW200014214119 - stanowiąca silnie zmienioną część wód, stan zły, 
niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych; 

• Dunajec od Białego Dunajca do Zb. Czorsztyn PLRW2000142141399 - stanowiąca 

naturalną część wód, stan dobry, niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych; 
• Biały Dunajec od Porońca do ujścia  PLRW20001421412999 - stanowiąca silnie 

zmienioną część wód, stan dobry, niezagrożona osiągnięciem celów 
środowiskowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano 
pod uwagę aktualny stan JCWP, w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem 
niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym 
stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego 
stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, 
a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem 
będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla silnie zmienionych 
i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, 
w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.  
Ochronę zasobów wodnych oraz ich jakości uwzględniono w studium w ustaleniach 
dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, które 
uwzględniają Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 
2017-2020  i działania w nim określone.  
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XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARU NATURA 2000. 

 

 W granicach administracyjnych miasta Nowy Targ funkcjonują fragmenty czterech 
obszarów NATURA 2000: 
 
1. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120018 „Ostoja Gorczańska”. Zgodnie 

z projektem planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego, staje się on 
równocześnie planem ochrony dla części specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja 
Gorczańska”, pokrywającej się z granicami Parku. W granicach miasta Nowy Targ 
występują jedynie siedliska:  
- 9410 Górskie bory świerkowe(Piceion abietis, część – zbiorowiska górskie),  
- 9110 Kwaśne buczyny(Luzulo-Fagetum), 
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk, 
- 9130 Żyzne buczyny(Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion),  
- 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie), 
- 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków (poza obszarem Natura 

2000). 
W granicach miasta Nowy Targ w obszarze „Ostoja Gorczańska” nie stwierdzono ostoi 
gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 

 

Zagrożenia leśnych siedlisk przyrodniczych „Ostoi Gorczańskiej” (występujących na terenie Nowego Targu) wg Planu Zadań 
Ochronnych. 
 

Kod i nazwa 
siedliska 

Zagrożenie 

9110 Kwaśne 
buczyny(Luzulo-
Fagetum) 

Zagrożenia dotyczą głownie dolnoreglowych lasów jodłowych, a są nimi: nieoptymalne zagospodarowanie, 
w szczególności utrzymywanie drzewostanów w silnym zwarciu oraz stosowanie zbyt krótkiego okresu 
odnowienia w niektórych fragmentach presja zwierzyny płowej. W przypadku kwaśnych buczyn – zbyt 
intensywne cięcia rębne. Skrócenie koron drzew i obniżenie ich żywotności. Protegowanie gatunków 
szybkorosnących: buk, świerk. Uszkodzenia pędów wierzchołkowych i uszkodzenia strzał sprzyjające 
patogenom, obniżające wytrzymałość pni. W kwaśnych buczynach zaburzenia funkcji i struktury drzewostanu.  

9130 Żyzne 
buczyny(Dentario 
glandulosae 
Fagenion, Galio 
odorati-Fagenion)  

Zbyt intensywne cięcia rębne, wykonywane niekiedy przy niepełnym pokryciu odnowieniem naturalnym (zbyt 
krótki okres odnowienia); Presja jeleniowatych na nowe pokolenia lasu (szczególnie odnowienie jodłowe); 
Tworzenie sieci szlaków zrywkowych i dróg leśnych bez należytego zabezpieczenia przed erozją;  
Po cięciach znaczna część powierzchni bez odnowienia naturalnego, uzupełniana odnowieniem sztucznym; 
opanowywanie otwartych fragmentów przez Rubus hirtus i R. idaeus, oraz Calamagrostis sp.; Liczne 
uszkodzenia odnowienia naturalnego (i sztucznego), obniżenie jakości hodowlanej i zdrowotnej. Erozja gleby na 
szlakach i drogach, znaczne obniżenie retencji gleb leśnych.  

9410 Górskie bory 
świerkowe (Piceion 
abietis, część – 
zbiorowiska 
górskie)  

Intensywne cięcia wydzielającego się posuszu kornikowego; usuwanie z wnętrza borów zbyt dużej ilości drewna, 
nawet martwego, mającego znaczenie w procesie odnawiania się lasu (głównie borów górnoreglowych). 
Tworzenie sieci szlaków zrywkowych i dróg leśnych bez należytego zabezpieczenia przed erozją, fragmentami 
niszczenie siedlisk (roślinności dna lasu). W niektórych fragmentach (S-W zbocza górskie) presja jeleniowatych 
na powstające odnowienie. Zubażanie siedlisk, w szczególności borów górnoreglowych; w drzewostanach brak 
martwego drewna będącego miejscem do powstawania odnowienia naturalnego (w przypadku drzew leżących) 
oraz stanowiącego osłonę (drzewa stojące) dla powstałego odnowienia. Erozja gleby na szlakach i drogach, 
znaczne obniżenie retencji gleb leśnych. Uszkodzenia odnowienia naturalnego (i sztucznego), głownie jodły 
i buka w borach dolnoreglowych, a także w niższej strefie borów górnoreglowych. 

7230 Górskie i 
nizinne torfowiska 
zasadowe o 
charakterze młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Nadmierny odpływ wody rowami powodujący pogorszenie warunków wodnych torfowiska, przyspieszenie 
procesu sukcesji, zubożenie składu gatunkowego, pojawianie się gatunków niepożądanych (np. wrzos). 
Zalesianie terenów otwartych, które powoduje zmianę struktury siedliska. 

*6230 Górskie i 
niżowe murawy 
bliźniczkowe 
(Nardion – płaty 
bogate 
florystycznie) 

Zaniechanie użytkowania kośnego i pasterskiego, które powoduje zmianę składu gatunkowego siedliska oraz 
sukcesje wysokich bylin, krzewów i drzew. Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych, które konkurują o miejsce, 
składniki odżywcze i światło z gatunkami rodzimymi – typowymi dla siedliska. Również zmiana sposobu uprawy 
(zbyt intensywne użytkowanie, nasadzanie drzew, zbyt intensywne nawożenie mogą doprowadzić do 
przekształcenia lub zniszczenia siedliska. 
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3220 Pionierska 
roślinność na 
kamieńcach 
górskich potoków 
(poza obszarem 
Natura 2000). 

Rozjeżdżanie koryta potoków drogami w poprzek doliny. Wywożenie odpadów domowych i gruzu do siedlisk 
nadrzecznych, przyczynia się m.in. do zanieczyszczenia wody szkodliwymi substancjami chemicznych. Odpady 
z przydomowych ogródków mogą stanowić źródła wnikania gatunków inwazyjnych. Regulowanie koryta, 
działania z zakresu zabezpieczenia p/erozyjnego, prowadzą do niszczenia mechanicznego odsypisk 
i uniemożliwiają naturalny przebieg procesów formujących morfologię koryta. Ścieki z gospodarstw domowych 
pogarszają jakość wody i podnoszą jej poziom żyzności – skutkujące m.in. ekspansją roślin zielnych. Pojawienie 
się gatunków obcych, inwazyjnych (w tym m.in. barszczu Sosnowskiego  (Heracleum sosnowskyi) 

 

W zmianie studium w granicach Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 120018 „Ostoja 
Gorczańska” w stosunku do dokumentu obowiązującego, nie zmienia się kierunków 
przeznaczenia terenów. Tereny w obrębie obszaru Natura 2000 PLH 1200818 
zakwalifikowane są w zmianie studium do: 

• obszarów wyłączonych z zabudowy obejmujących tereny lasów oraz polan śródleśnych, 
w strefie wybitnie górskiej (3 ZL); 

• obszarów chronionych przed zabudową obejmujących tereny rolne w strefie wybitnie 
górskiej, bez prawa do nowej zabudowy (RM). 

 

2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120086 „Górny Dunajec”. 
 Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich 
i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym. Występują tu 2 gatunki ryb 
z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – 1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio (= Cottus 
microstomus ); 2503 Brzanka Barbus meridionalis (= Barbus carpathicus) oraz prymitywny 
kręgowiec wodny z załącznika II Dyrektywy 1096 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri). 
Jest to również ważny obszar występowania siedlisk z załącznika I Dyrektywy: Pionierska 
roślinność na kamieńcach górskich potoków – 3220; Zarośla wrześni na kamieńcach 
i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum, część z przewagą wrześni) – 3230; 
Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum, 
część z przewagą wierzby) – 3240; Łęgi wierzbowe, topolowe i jesionowe (Salisetum albae, 
Populaetum albae, Alnenion glutinoso – incanae i olsy źródliskowe) – 91E0. 
W granicach miasta Nowy Targ, zgodnie z Planem zadań ochronnych występuje jedynie 
siedlisko pionierskiej roślinności na kamieńcach górskich potoków (3220). W skład 
siedliska wchodzą pionierskie zbiorowiska roślinne z dużym udziałem gatunków górskich, 
aczkolwiek skład gatunkowy jest silnie zróżnicowany i często przypadkowy. Zwarcie 
roślinności jest niewielkie, zwykle 5-30%. Kamieńce i żwirowiska podlegają okresowym 
zalewom i zmianom poziomu wody, nasłonecznienie jest duże, podłoże niestabilne o różnej 
średnicy ziarna. Siedlisko w obszarze Natura 2000 Górny Dunajec PLH120086 występuje we 
wszystkich jego fragmentach, zarówno na odcinku Czarnego Dunajca, Lepietnicy i Dunajca. 
Najczęściej są to pasma ciągnące się wzdłuż brzegu rzeki, ale również łachy usytuowane 
pośrodku koryta. Reprezentatywność siedliska przyrodniczego w obszarze oceniono na A 
(doskonała), stan zachowania na B (dobry). 
Największym zagrożeniem dla ww. siedliska na obszarze miasta jest duża liczba osób 
plażujących nad wodą i związane z tym zaśmiecanie oraz wydeptywanie. Zaobserwowano 
także ślady nielegalnego wybierania żwiru i kamieni, z którym to działaniem związane jest 
ciągłe penetrowanie siedliska (utworzono kilka wjazdów na jego teren). Kolejnym 
zagrożeniem jest zaśmiecanie stanowiska, a także dalsza rozbudowa znajdujących się 
w okolicy osiedli mieszkaniowych.  
 
Zagrożenia istniejące i potencjalne dla gatunków zwierząt oraz ich siedlisk  obszaru „Górny Dunajec” wg. Planu Zadań 
Ochronnych 
 

Przedmiot ochrony Zagrożenia Opis zagrożenia 

 Zagrożenia istniejące 

 Zagrożenia potencjalne 

1163 Głowacz Zagrożenia istniejące 
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C01.01. Wydobywanie 
piasku i żwiru 

Niszczenie tarlisk i miejsc życia (zniszczenie bezpośrednie oraz ograniczanie 
dostępności substratu tarłowego, zwiększone zamulenia) wskutek pobory żwiru 
z koryt cieków i kamieńców. Żwir jest wybierany z koryta w miejscach 
zapewniających dogodny dojazd – w sąsiedztwie dróg i mostów, zwykle w obrębie 
lub poniżej miejscowości. 

H001.08. Rozproszenie 
zanieczyszczonych wód 
powierzchniowych z 
powodu ścieków z 
gospodarstw domowych 

Zagrożenie dotyczy obszaru Natura 2000, ale pochodzi z całej zlewni i związane 
jest z niewystarczającym stopniem skanalizowania gmin w zlewni górnego 
Dunajca. Pogorszenie jakości wody i podniesienie poziomu żyzności cieków na 
skutek odprowadzania do nich nieoczyszczonych ścieków bytowych i wyrzucania 
odpadów z gospodarstw domowych, powoduje osłabienie kondycji osobników, 
redukcję sukcesu reprodukcyjnego, zatruwanie oraz ograniczenie bazy 
pokarmowej, co prowadzi do stopniowego zaniku populacji. W razie 
odprowadzenia większej ilości ścieków o działaniu trującym (substancje 
toksyczne) lub wiążących tlen rozpuszczony w wodzie (zanieczyszczenia 
organiczne) dochodzi do zagłady części populacji znajdującej się w odcinku cieku, 
pozostającym pod wpływem ścieków przed ich rozcieńczeniem lub neutralizacją 
zachodzącą w procesie samooczyszczania. Jeżeli takie zdarzenia powtarzają się 
lub powodują akumulację szkodliwych odpadów w korycie, to potencjalny obszar 
zasięgu gatunku zostaje trwale zmniejszony. 

J02.05.05. Niewielkie 
projekty hydrotechniczne, 
jazy 
J03.02. Antropogeniczne 
zmniejszenie spójności 
siedlisk 

Przerywanie ciągłości potoków i rzek. Zagrożenie dotyczy obszaru Natura 2000, 
ale pochodzi z całej zlewni. Przeszkody migracyjne (którymi dla minoga 
strumieniowego, brzanki i głowacza białopłetwego są wszystkie, nawet niskie 
progi) powodujące fragmentację obszaru zasięgu populacji, co zwiększa 
prawdopodobieństwa wyginięcia odizolowanych części populacji na skutek 
lokalnego występowania losowych zjawisk uniemożliwiających przetrwanie. 
W granicach obszaru Natura 2000 znajdują się 2 bariery uniemożliwiające bądź 
utrudniające migrację ichtiofauny. Kolejne bariery zlokalizowane są na odcinkach 
Dunajca i Czarnego Dunajca nie włączonych w granice obszaru Natura 2000 oraz 
na dopływach. 

J02.03.02. Regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych 
J03.01. Zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 
siedliskach 
J03.03. Zmniejszenie, brak 
lub zapobieganie erozji 
K01.02 Zamulenie 

Utrata siedlisk i zmniejszenie ich bioróżnorodności będące następstwem 
prowadzenia prac hydrotechnicznych, które zmieniają geometrię koryta, zmieniają 
strukturę podłoża, likwidują naturalne formy erozyjne i odsypiskowe, modyfikują 
przepływ wody w korycie, zmieniają stan brzegów i uniemożliwiają naturalny 
przebieg procesów formujących morfologię koryta; powodują również okresowe, 
silne mętnienie wód – zamulanie tarlisk i innych mikrosiedlisk. Wszelkie prace 
mające na celu ograniczenie erozji bocznej (umocnienia brzegów) skutkują 
ograniczeniem dostaw żwiru do koryta, a tym samym pogorszeniem warunków 
siedliskowych dla minoga strumieniowego, brzanki i głowacza białopłetwego. 
Negatywny wpływ ma również usuwanie rumoszu skalnego i drzewnego z koryt 
cieków. 

G05.07. Niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

Niewłaściwie poprowadzone granice obszaru Natura 2000 - zbyt wąskie 
wyznaczenie granic powoduje, że miejscami koryta cieków zlokalizowane są poza 
granicami obszaru. Ponadto podział obszaru na fragmenty utrudnia prowadzenie 
skutecznej ochrony gatunków ryb i minogów. 

Zagrożenia potencjalne 

F02.03. Wędkarstwo Istnieje możliwość fizycznego niszczenia ichtiofauny przez wędkarzy (zwłaszcza 
muchowych) brodzących po dnie rzeki. Potencjalnym zagrożeniem mogą być 
także próby podniesienia atrakcyjności łowisk na górnym Dunajcu przez 
zarybianie dużymi dawkami zarybieniowymi pstrąga potokowego (Salmo trutta 
m.faria) lub innych ryb drapieżnych, które mogą żerować na chronionych 
gatunkach 

białopłetwy (Cottus 
gobio) 
2503 Brzanka 
(Barbus carpathicus) 
1096 Minóg 
strumieniowy 
(Lampetra planeri) 

A02.05.04.Zbiorniki wodne 
J02.12.02. Tama i ochrona 
p/powodziowa w śródl. 
syst. wodnych 

Ewentualna realizacja zbiorników p/powodziowych na Dunajcu, Czarnym Dunajcu 
i ich dopływach może przyczynić się do przerwania ciągłości cieku dla migracji 
minoga strumieniowego, brzanki i głowacza białopłetwego oraz zniszczenia 
siedlisk tych gatunków 

 

 
W zmianie studium w granicach Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 120086 „Górny 
Dunajec”, w stosunku do dokumentu obowiązującego, nie zmienia się kierunków 
przeznaczenia terenów. Tereny w obrębie obszaru Natura 2000 PLH 120086 
zakwalifikowane są do: 

• obszarów wyłączonych z zabudowy obejmujących tereny wód powierzchniowych (1W)  
i tereny lasów (1ZL); 

• terenów sportu i rekreacji (US) zlokalizowanych w zasięgu obszarów chronionych przed 
zabudową z uwagi na położenie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 
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3. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120016 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie”,  
którego granica pokrywa się z granicą Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 120007 
„Torfowiska Orawsko – Nowotarskie”. Większość ww. obszaru objęta jest ochroną 
czynną jako rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem”, dla którego obowiązuje Plan 
Ochrony na lata 2015-2035. 
Najcenniejsze siedliska przyrodnicze, będące podstawą wyznaczenia obszaru PLH 
120016 „Torfowiska Orawsko – Nowotarskie” to torfowiska wysokie, tworzące rozległy 
kompleks z innymi siedliskami torfowiskowymi, łąkami oraz zbiorowiskami leśnymi, w tym 
dużym areałem borów bagiennych. Na obszarze Nowego Targu występuje enklawa ww. – 
Bór na Czerwonem, która tworzy wprawdzie izolowany, ale spójny wewnętrznie układ 
torfowiska wysokiego z otaczającym je okrajkiem i borem bagiennym, przechodzącym 
stopniowo w bór wilgotny i świeży. Wg projektu planu zadań ochronnych na ww. obszarze 
ustalono następujące przedmioty ochrony:  

• 12 siedlisk przyrodniczych:  
- 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków;  
- 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-

Myricarietum część - z przewagą wrześni); 
- 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-

Myricarietum) część - z przewagą wierzby; 
- *6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie); 
- 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium 
- 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris); 
- 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 
- 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji; 
- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z Scheuchzerio-Caricetea); 
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk); 
- 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum 
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne); 

- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

• 5 gatunków zwierząt:  
- 1193 Kumak górski (Bombina variegata); 
- 2001 Traszka karpacka (Triturus montandoni); 
- 1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus)  - gatunek wymieniony w Załącznikach 

II i IV Dyrektywy Siedliskowej; 
- 1014 Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior); 
- 1013 Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri) 

 

Zagrożenia (istniejące i potencjalne) dla siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt oraz ich siedlisk w obszarze PLH 120016 
wg proj. Planu Zadań Ochronnych. 
 

Zagrożenia Przedmiot ochrony 

Istniejące Opis zagrożenia 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach 
górskich potoków 
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i 
żwirowiska górskich potoków (Salici -
Myricarietum część z przewagą wrześni) 

C01.01 Wydobywanie 
piasku i żwiru 

Niszczenie siedlisk wskutek wydobywania osadów – poboru 
żwiru i kamieni z koryta rzeki Czarny Dunajec. Pobór żwiru i 
i kamieni stanowi zagrożenie dla trwałości siedliska ze 
względu na naruszenie równowagi w korycie i zwiększenie 
erozji 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, dla projektu 

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ 
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – BIURO URBANISTYCZNE MARIA MODZELEWSKA 

 

I.01. Obce gatunki 
inwazyjne 
K04.01  

Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych, które konkurują 
o miejsce, składniki odżywcze i światło z gatunkami 
rodzimymi – typowymi dla siedliska 

Potencjalne Opis zagrożenia 

J02.03.02 Regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych 

Niszczenie siedliska wskutek prowadzenie prac 
hydrotechnicznych związanych z ochrona p/powodziową, 
które zmieniają geometrię koryta, zmieniają strukturę 
podłoża, likwidują naturalne formy erozyjne i odsypiskowe 
(np. łachy), modyfikują przepływ wody w korycie, zmieniają 
stan brzegów i uniemożliwiają naturalny przebieg procesów 
formujących morfologię koryta 

Istniejące Opis zagrożenia 

I.01 Obce gatunki 
inwazyjne 
K04.01 międzygatunkowe 
interakcje wśród roślin - 
konkurencja 

Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych, które konkurują 
o miejsce, składniki odżywcze i światło z gatunkami 
rodzimymi – typowymi dla siedliska 

Potencjalne Opis zagrożenia 

3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach 
i żwirowiskach górskich potoków (Salici – 
Myricarietum część z przewagą wierzby 

J02.03.02 Regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych 

Niszczenie siedliska wskutek prowadzenia prac 
hydrotechnicznych związanych z ochroną p/powodziową, 
które zmieniają geometrię koryta, zmieniają strukturę 
podłoża, likwidują naturalne formy erozyjne i odsypiskowe 
(np. łachy), modyfikują przepływ wody w korycie, zmieniają 
stan brzegów i uniemożliwiają naturalny przebieg procesów 
formujących morfologię koryta 

Istniejące Opis zagrożenia 

A03.03 Zaniechanie/brak 
koszenia 
A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 
K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 
I.01. Obce gatunki 
inwazyjne 
K04.01 międzygatunkowe 
interakcje wśród roślin - 
konkurencja 

Zaniechanie użytkowania kośnego i pasterskiego powoduje 
zmianę składu gatunkowego siedliska oraz sukcesję 
wysokich bylin, krzewów i drzew. 
Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych, które konkurują 
o miejsce, składniki odżywcze i światło z gatunkami 
rodzimymi – typowymi dla siedliska. 

Potencjalne  Opis zagrożenia 

*6230 Górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate 
florystycznie) 

A02. Zmiana sposobu 
uprawy 

Niekorzystne dla siedliska zmiany w sposobie użytkowania, 
takie jak: zbyt intensywne użytkowanie, nasadzenie drzew, 
zbyt intensywne nawożenie mogą doprowadzić do 
przekształcenia lub zniszczenia siedliska 

Istniejące Opis zagrożenia 

A03.03. Zaniechanie/ brak 
koszenia 
A04.03 Zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 
K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja)  

Zaniechanie użytkowania kośnego i pasterskiego powoduje 
zmianę składu gatunkowego siedliska oraz sukcesję 
wysokich bylin, krzewów i drzew. 

Potencjalne Opis zagrożenia 

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane 
ekstensywnie (Polygono - Trisetion) 

A02 Zmiana sposobu 
uprawy  

Niekorzystne dla siedliska zmiany w sposobie użytkowania, 
takie jak: zbyt intensywne użytkowanie, nasadzenie drzew, 
zbyt intensywne nawożenie mogą doprowadzić do 
przekształcenia lub zniszczenia siedliska 

istniejące Opis zagrożenia 

J02.01.02 Zasypywanie 
terenu, melioracje i 
osuszanie - ogólnie 

Nadmierny odpływ wody rowami powodujący [pogorszenie 
warunków wodnych torfowisk, przyspieszenie procesu 
sukcesji, zubożenie składu gatunkowego, pojawianie się 
gatunków niepożądanych (np. wrzos) 

K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Zarastanie kopuły torfowisk przez drzewa, krzewy, 
niepożądane gatunki naczyniowe 

*7110 Torfowiska wysokie z roślinnością 
torfotwórczą (żywe) 
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane 
lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 
regeneracji 

C01.03 Wydobywanie torfu Mechaniczne niszczenie torfowisk negatywnie wpływające 
na strukturę siedliska 
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potencjalne Opis zagrożenia 

B01 Zalesienia terenów 
otwartych 

Zalesianie torfowisk powodujące zmianę struktury siedliska 

L09 Pożar (naturalny) Pożar powodujący całkowitą degradację siedliska 

Istniejące  Opis zagrożenia 

J02.01.02. Osuszanie 
terenów bagiennych 

Nadmierny odpływ wody rowami powodujący pogorszenie 
warunków wodnych torfowisk, przyspieszenie procesu 
sukcesji, zubożenie składu gatunkowego, pojawianie się 
gatunków niepożądanych (np. wrzos) 

K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Zarastanie kopuły torfowisk przez drzewa, krzewy, 
niepożądane gatunki naczyniowe 

Potencjalne  Opis zagrożenia 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio - 
Caricetea) 
7150 Obniżenia na podłożu torfowym z 
roślinnością ze związku Rhynchosporion 
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, turzycowisk 
i mechowisk 

B01 Zalesianie terenów 
otwartych 

Zalesianie torfowisk powodujące zmianę struktury siedliska 

Istniejące Opis zagrożenia *91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio 
uliginosi – Betuletum pubescentis, Vaccinio 
uliginosi – Pinetum, Pino mugo – 
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii – 
Piceetum i brzozowo – sosnowe bagienne 
lasy borealne) 

J02.01.02. Osuszanie 
terenów bagiennych  

Nadmierny odpływ wody rowami powodujący pogorszenie 
warunków wodnych siedliska. 

Istniejące Opis zagrożenia 

I.01. Obce gatunki 
inwazyjne 
K04.01. Międzygatunkowe 
interakcje wśród roślin - 
konkurencja 

Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych, które konkurują 
o miejsce, składniki odżywcze i światło z gatunkami 
rodzimymi – typowymi dla siedliska 

Potencjalne Opis zagrożenia 

B02.02. Wycinka lasu Wycinka lasu, zadrzewień lub zmiana przeznaczenia 
gruntów 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Saliceutum albo-fragilis, 
populetum albae,Alnenion glutinoso – 
incanae, olsy źródliskowe) 

B02.01 odnawianie lasu po 
wycince (nasadzenia) 

Podsadzanie gatunków nierodzimych lub niezgodnych 
z siedliskiem 

Istniejące Opis zagrożenia 1193 Kumak górski (Bombina variegata), 

U – nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

Nie dokonano identyfikacji zagrożeń dla gatunku 

Istniejące Opis zagrożenia 2001 Traszka karpacka (Triturus 
montandoni),  

U – nieznane zagrożenie 
lub nacisk 

Nie dokonano identyfikacji zagrożeń dla gatunku 

Istniejące Opis zagrożenia 

M02.01. Przesunięcie i 
zmiana siedlisk 

Niszczenie lokalnych stanowisk skójki na skutek wezbrań 
powodziowych, silnie modelujących koryto 

1032 Skójka gruboskorupowa (Unio 
crassus),  

M02.03. Zmniejszenie 
populacji lub wyginięcie 
gatunku 

Izolacja oraz niska liczebność populacji gatunku, z uwagi 
na występowanie na skraju wysokościowego zasięgu oraz 
istnienia zapory, która stanowi barierę dla migracji ryb, 
żywicieli stadiów larwalnych skójki. Może to w przyszłości 
doprowadzić do wyginięcia lokalnej populacji.  

Istniejące Opis zagrożenia 

J02.01.02 Nadmierny odpływ wody rowami powodujący pogorszenie 
warunków wodnych torfowisk, przyspieszenie procesu 
sukcesji, zubożenie składu gatunkowego, pojawianie się 
gatunków niepożądanych (np. wrzos) 

K02.01. Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Zarastanie kopuły torfowisk przez drzewa, krzewy, 
niepożądane rośliny naczyniowe, powodujące zacienienie 
stanowisk gatunków 

Potencjalne Opis zagrożenia 

1013 Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri).  
1014 Poczwarówka zwężona (Vertigo 
angustior),  

B01. Zalesianie terenów 
otwartych 

Zalesianie torfowisk powoduje zmianę struktury siedliska, 
zacienianie stanowisk gatunków. 
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Zgodnie z aktualnym Standardowym Formularzem Danych obszaru Natura 2000 
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007, przedmiotami jego ochrony są: − cietrzew 
(Tetrao tetrix) − derkacz (Crex crex) − głuszec (Tetrao urogallus) − orlik krzykliwy (Clanga 
pomarina). Ponadto, w SDF obszaru wymieniono inne gatunki ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej z informacją, że obszar nie ma istotnego znaczenia dla ich ochrony 
w skali kraju (ocena D). Są nimi: włochatka (Aegolius funereus), zimorodek (Alcedo 
atthis), świergotek polny (Anthus campestris), jarząbek (Bonasia bonasia), puchacz (Bubo 
bubo), bocian czarny (Ciconia nigra), pluszcz (Cinclus cinclus), błotniak stawowy (Circus 
aeruginosus), błotniak łąkowy (Circus pygargus), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), 
żuraw (Grus grus), gąsiorek (Lanius collurio), pliszka górska (Motacilla cinerea), 
trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus), drozd obrożny (Turdus torquatus). 

 

Zagrożenia istniejące i potencjalne dla gatunków ptaków i ich siedlisk w obszarze PLB 120007 wg proj. Planu Zadań 
Ochronnych. 
 

Zagrożenia Przedmiot 
ochrony 

Istniejące Opis zagrożenia 

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie 

Zmiana stosunków wodnych oraz zmiany struktury i funkcji siedlisk cietrzewia 
związane z nadmiernym przesuszaniem terenu 

A04.03 Zarzucenia pasterstwa, 
brak wypasu 

Brak lub zaniechanie użytkowania pasterskiego prowadzący do sukcesji krzewów 
i drzew, a także gatunków roślin inwazyjnych (m.in. nawłoci) oraz zarastania 
siedlisk cietrzewia. 

A03.03. Zaniechanie/brak 
koszenia 

Brak lub zaniechanie użytkowania kośnego prowadzący do sukcesji krzewów 
i drzew, a także gatunków roślin inwazyjnych (m.in. nawłoci) oraz zarastania 
siedlisk cietrzewia 

K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Naturalny proces zarastania siedlisk cietrzewia w drodze sukcesji ekologicznej. 

G01.08 Inne rodzaje sportu 
i aktywnego wypoczynku 

Płoszenie ptaków szczególnie w okresie toków m.in. przez obserwatorów 
przyrody, fotografów 

G01.03 pojazdy zmotoryzowane Płoszenie ptaków szczególnie w okresie toków, gniazdowania i wodzenia 
młodych przez pojazdy mechaniczne, quady, motory crossowe, skutery śnieżne, 
itp. 

K03.04 Drapieżnictwo Presja ze strony lisa, kruka i innych drapieżników, a także dzików, które mogą 
powodować istotne straty w lach 

C01.03 Wydobywanie torfu Przemysłowe i ręczne wydobycie torfu powodujące zmniejszanie i osuszenie 
powierzchni siedlisk cietrzewia 

Potencjalne Opis zagrożenia 

F03.01 Polowanie Polowania na zwierzynę łowną, szczególnie w okresie toków powodujące 
płoszenie zwierząt 

G01.02 Turystyka piesza, jazda 
konna, i jazda na pojazdach 
niemotorowych 

Niekontrolowany, masowy ruch turystyczny, w szczególności w czasie toków 
powodujący płoszenie ptaków 

G01.06 Narciarstwo, w tym poza 
trasami 

Narciarstwo biegowe realizowane w czasie toków oraz w okresie zimowym 
powodujące płoszenie ptaków 

B01 Zalesianie terenów otwartych Zalesianie i dolesianie terenów otwartych stanowiących tokowiska 

B02.06 przerzedzenie warstwy 
drzew 

Wycinka w znaczącej ilości brzozy, która stanowi istotny element bazy 
pokarmowej cietrzewia 

G05.09 Płoty, ogrodzenia Stosowanie ogrodzeń z siatki np. w uprawach leśnych, co może powodować 
kolizje przelatujących ptaków z elementami ogrodzenia 

K05.01 Zmniejszenie płodności/ 
depresja genetyczna u zwierząt 

Chów wsobny skutkujący mniejszą płodnością i słabszą żywotnością kolejnych 
pokoleń 

K02 Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 

Zbyt gęste drzewostany nie zapewniające niewielkiego i zróżnicowanego zwarcia 

K03.06 antagonizm ze 
zwierzętami domowymi 

Presja ze strony psów pasterskich, powodujące płoszenie cietrzewi podczas 
toków, co może przyczynić się do straty w lęgach 

A409 Cietrzew 
(Tetrao tetrix) 

M01 Zmiany klimatu – zmiany 
czynników abiotycznych 

Zmiany klimatyczne, w tym bezśnieżne zimy oraz wilgotne, dżdżyste wiosny i lata 
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E01.03 Zabudowa rozproszona Rozproszone zabudowywanie siedlisk gatunku 

Istniejące Opis zagrożenia 

A03.03 Zaniechanie/ brak 
koszenia 

Brak lub zaniechanie użytkowania kośnego prowadzący do sukcesji krzewów 
i drzew oraz zarastania siedlisk derkacza 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 
brak wypasu 

Brak lub zaniechanie użytkowania pasterskiego prowadzący do sukcesji drzew 
i krzewów oraz zarastania siedlisk derkacza 

K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego, sukcesja 

Naturalny proces zarastania siedlisk derkacza w drodze sukcesji ekologicznej 

J02.01 Zasypywanie terenu, 
melioracje i osuszanie - ogólnie 

Zamiana stosunków wodnych oraz zmiany struktury i funkcji siedlisk derkacza 
związane z nadmiernym przesuszeniem terenu 

Potencjalne Opis zagrożenia 

B01 Zalesianie terenów otwartych Zalesianie terenów otwartych stanowiących siedliska derkacza 

A03.01 Intensywne koszenie lub 
intensyfikacja 

Zbyt intensywne lub zbyt wczesne koszenie 

K03.04 Drapieżnictwo Presja ze strony lisa, kruka i innych drapieżników, a także dzików, które mogą 
powodować istotne straty w lęgach 

A122 Derkacz 
(crex crex) 

E01.03 Zabudowa rozproszona Rozproszone zabudowywanie siedlisk gatunku 

Istniejące Opis zagrożenia 

K03.04 Drapieżnictwo Presja ze strony lisa, kruka i innych drapieżników, a także dzików, które mogą 
powodować istotne straty w lęgach 

Potencjalne Opis zagrożenia 

B02.02 Wycinka lasu Płoszenie ptaków w trakcie prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej 
w okresie toków 

F04.02 Zbieractwo grzybów, 
porostów, jagód, itp. 

Płoszenie i niepokojenie ptaków w trakcie zbierania 

F03.02.01 Kolekcjonowanie Zbieranie zrzutów jelenich w okresie toków 

G01.03 Pojazdy zmotoryzowane Płoszenie ptaków szczególnie w okresie toków, gniazdowania i wodzenia 
młodych przez pojazdy mechaniczne, quady, motory crossowe, skutery śnieżne, 
itp 

G05.09 Płoty, ogrodzenia Stosowanie ogrodzeń z siatki np. w uprawach leśnych, co może powodować 
kolizje przelatujących ptaków z elementami ogrodzenia 

M01 Zmiana klimatu – zmiana 
czynników abiotycznych 

Zmiany klimatyczne, w tym bezśnieżne zimy oraz wilgotne, dżdżyste wiosny i lata 

A108 głuszec 
(Tetrao 
urogallus) 

K05.01 Zmniejszenie płodności / 
depresja genetyczna u zwierząt 

Chów wsobny skutkujący mniejszą płodnością i słabszą żywotnością kolejnych 
pokoleń 

Istniejące  Opis zagrożenia 

A03.03 Zaniechanie/ brak 
koszenia 

Brak użytkowania kośnego prowadzący do sukcesji drzew i krzewów, 
w konsekwencji do ograniczenia powierzchni terenów żerowiskowych 

A04.03 Zarzucenie pasterstwa, 
brak wypasu 

Brak użytkowania pasterskiego prowadzący do sukcesji drzew i krzewów, 
w konsekwencji do ograniczenia powierzchni terenów żerowiskowych 

K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Naturalny proces zarastania siedlisk prowadzący do ograniczenia powierzchni 
terenów żerowiskowych 

Potencjalne Opis zagrożenia 

C03.03 Produkcja energii 
wiatrowej 

Lokalizowania farm wiatrowych na terenie obszaru lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, co może powodować zwiększon śmiertelność ptaków w okresie 
lęgowym i podczas migracji oraz ograniczenie terenów żerowiskowych przez 
budowę farm 

A089 orlik 
krzykliwy 
(Clanga 
pomarina) 

D02.01.01 Napowietrzne linie 
elektryczne i telefoniczne 

Kolizje z napowietrznymi liniami 
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B01 Zalesianie terenów otwartych Zalesianie i dolesianie terenów żerowiskowych 

E01.03 Zabudowa rozproszona Rozproszone zabudowywanie siedlisk gatunku 

/kody i nazwy zagrożeń podano zgodnie z Instrukcją wypełniania SFD obszaru Natura 2000 – GDOŚ/ 

 

W zmianie studium w granicach Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 120016 „Torfowiska 
Orawsko – Nowotarskie” i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 120007 
„Torfowiska Orawsko – Nowotarskie” w stosunku do dokumentu obowiązującego, nie 
zmienia się kierunków przeznaczenia terenów.  Tereny w obrębie ww. obszarów Natura 
2000 zakwalifikowane są do: 

• obszarów wyłączonych z zabudowy obejmujących tereny lasów ochronnych (1ZL) 
objętych ochroną jako rezerwat "Bor na Czerwonem"; 

• terenów rolnych bez prawa do zabudowy(RP); 

• terenów sportu i rekreacji (US); 

• terenów usług komercyjnych (U) 

• terenów istniejącego lotniska sportowo- usługowego (1KL). 
 
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium, które w zmianie studium zostają utrzymane, 
w terenach usług zlokalizowanych w otulinie rezerwatu „Bór na Czerwonem” (teren 
oznaczony symbolem U znajdujący się również w granicach obszaru Natura 2000 PLH 
120016   i PLB 120007), obowiązuje zakaz zwiększania intensywności zabudowy w stosunku 
do stanu istniejącego oraz nakaz poprawy standardu istniejących usług turystycznych. 
 
 

XII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA. 

 

Poszerzenie terenów inwestycyjnych w zmianie studium spowoduje pewne zmiany 
w środowisku nieuniknione przy realizacji ustaleń planów miejscowych i ich zmian 
sporządzanych na podstawie ww. zmiany studium. Dotyczyć będzie to spowodowanych 
realizacją inwestycji: 
-  zmian w krajobrazie; 

-  emisji zanieczyszczeń do atmosfery;  

-  wytwarzania ścieków i odpadów bytowych;  

-  hałasu komunikacyjnego;  

-  ingerencji w środowisko gruntowo-wodne. 

 
Poszerzenia terenów wskazanych do zabudowy uwzględniają wynikające z art. 10 

ust. 5 pkt 4 ppkt b) ustawy (pizp) analizy, na podstawie których na obszarze miasta 
oszacowano chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, rozumianej jako możliwość lokalizowania 
nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 
zabudowy (mieszkalnej, usług publicznych, komercyjnych, turystyki i produkcji) oraz 
oszacowano ww. chłonność w planach miejscowych. Określono też możliwości finansowania 
przez miasto wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, 
a także potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 
związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz w ww. 
obszarach wyznaczonych w planach miejscowych. 
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Krajobraz. 

Krajobraz obszaru opracowania niewątpliwie ulegnie zmianie, gdyż zmiana studium 
dopuszcza wprowadzenie nowej zabudowy jako poszerzenia terenów już zabudowanych. 
Wpływ przekształceń ograniczony będzie jednak tylko do skali lokalnej, a skala 
przekształceń zależeć będzie od zagospodarowania poszczególnych działek. Ustalenia 
studium nakładają obowiązek realizacji w terenach o najwyższej ekspozycji w krajobrazie, 
obejmujących północną gorczańską cześć miasta, obiektów jako niskich w rozumieniu prawa 
budowlanego oraz zabudowy o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej, co ułatwi 
umiejętne wkomponowanie jej w otaczający krajobraz. Budynki wyższe możliwe są 
w terenach kotliny. Zapisy studium w zakresie wskaźników kształtowania zabudowy, 
uwzględnione w planach miejscowych, przyczynią się do uporządkowania terenu, co jest 
oddziaływaniem pozytywnym.  
 

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

Projektowane w zmianie studium poszerzenia terenów inwestycyjnych mogą wpłynąć 
na zmianę przepływu wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego, spowodowane 
odwodnieniem obszarowym wokół obiektów budowlanych. W rejonie powstałych obiektów 
kubaturowych i sieci infrastruktury do głębokości posadowienia, ulegną niewielkiej 
modyfikacji drogi przepływu wody podziemnej.  

Projektowane zmiany studium nie wpłyną na zanieczyszczenie środowiska gruntowo 
- wodnego. W zmianie  Studium obszary rozwoju zabudowy ograniczono do powierzchni 
wynikających z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę opracowanego przy zmianie 
studium w 2017 r. (Analizy służące określeniu potrzeb rozwojowych miasta Nowy Targ, 
DBPU Sp. z o.o., Wrocław, czerwiec 2016 r.). Nowe tereny do zabudowy stanowią 
poszerzenia terenów już zainwestowanych i możliwe są do zainwestowania z uwagi m. in. na 
ukształtowanie terenów i możliwość rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej oraz 
budowy nowej.  

W zakresie gospodarki wodno – ściekowa ustala się, iż ścieki będą zrzucane do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzane na istniejącą mechaniczno - chemiczno 
- biologiczną oczyszczalnię ścieków, pokazaną na rysunku studium, oznaczoną symbolem 
NO/P. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, dotyczy w szczególności 
terenów znajdujących się w granicach Aglomeracji wodno-ściekowej Nowy Targ (powiat 
nowotarski, tatrzański) o równoważnej liczbie mieszkańców 156 000 z oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Nowy Targ (zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/418/16 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r.). Na obszarze nie objętym aglomeracją, gdzie 
budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie i technicznie, problem gospodarki 
ściekowej rozwiązany będzie indywidualnie, poprzez oczyszczalnie przydomowe lub 
wybieralne zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki przewożone będą do najbliżej położonej 
oczyszczalni ścieków. Wody opadowe odprowadzane będą systemami kanalizacji 
deszczowej oraz rowami do wód powierzchniowych Białego i Czarnego Dunajca i ich 
dopływów. 
 
Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na wody powierzchniowe 
i podziemne należy określić jako: neutralne, bezpośrednie, krótkoterminowe 
i chwilowe. 
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Szata roślinna i zwierzęca. 

Główne przeobrażenia istniejącej szaty roślinnej na terenach wskazanych w zmianie 
studium do poszerzenia zabudowy, związane będą z częściową likwidacją pokrywy roślinnej 
w miejscu realizacji obiektów budowlanych. W ustaleniach zmiany studium wprowadzono 
zapisy, które określają maksymalne powierzchnie zabudowy na obszarach do zabudowy. 
Ochronie podlegają tereny lasów oraz tereny obudowy biologicznej cieków naturalnych. 
Ochrona obszarów Natura 2000 oraz terenu rezerwatu "Bór na Czerwonem" wraz z otuliną 
realizowana będzie na podstawie planów zadań ochronnych oraz planu ochrony rezerwatu.   

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

 
Powietrze atmosferyczne. 

Realizacja zabudowy w obszarach wskazanych w zmianie studium do poszerzenia 
zabudowy może być przyczyną zwiększenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
pochodzącego od ogrzewania obiektów mieszkalnych i usługowych. Nastąpić może również 
niewielkie zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, związane z niewielkim również 
wzrostem ruchu komunikacyjnego. W ustaleniach zmiany studium nie wskazuje się nowych 
terenów pod produkcję uciążliwą, co eliminuje zagrożenia dla powietrza atmosferycznego na 
terenie opracowania.  

 
Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na powietrze atmosferyczne należy 
określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i długoterminowe, chwilowe i stałe. 
 

Klimat akustyczny. 

 Realizacja zabudowy w obszarach wskazanych w zmianie studium do poszerzenia 
zabudowy może być przyczyną zwiększenia hałasu związanego głównie ze wzrostem ruchu 
komunikacyjnego związanego z dojazdem do zabudowy mieszkaniowej jak i terenów 
usługowych. Zwiększenie emisji hałasu nastąpi również na etapie budowy poszczególnych 
obiektów, jednak uciążliwość ta będzie krótkotrwała i ograniczy się do czasu budowy. 
W terenach zabudowy wielofunkcyjnej, usługi nie mogą być usługami uciążliwymi 
i przekraczać dopuszczonego poziomu hałasu jak dla terenów na cele mieszkaniowo – 
usługowe, to jest wg obowiązujących przepisów 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.  
Nie prognozuje się, aby uciążliwość hałasu komunikacyjnego stwarzały zagrożenie 
przekroczenia określonego dopuszczalnego poziomu hałasu. 
 
Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na klimat akustyczny należy  
określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe. 
 
 
Powierzchnia ziemi łącznie z glebą. 

W zmianie studium uwzględnione zostały osuwiska i tereny zagrożone ruchami 
masowymi, zgodnie z Mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi Gmina 
Miasto Nowy Targ (SOPO). Wszystkie osuwiska na terenie miasta występują w jego 
północnej części na obszarze Gorców, a najwięcej w jego części północno-wschodniej. Na 
obszarach osuwiskowych nie zaleca się lokalizowania nowych inwestycji. Nie przewiduje się 
drastycznych zmian ukształtowania powierzchni ziemi na skutek wprowadzania zabudowy 
i ciągów komunikacyjnych. Warstwa glebowa ulegnie częściowemu przemieszaniu w skutek 
prowadzenia robót ziemnych, dotyczy to głównie obszarów do tej pory użytkowanych 
rolniczo, które w zmianie studium wskazuje się do innego przeznaczenia. Zmiany te będą 
obejmowały przeniesienie mechaniczne warstwy glebowej i zaburzenia układu warstw 
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w profilu pionowym (fundamenty), przykrywanie gleb warstwami podglebia i skały 
macierzystej. Może też nastąpić miejscowe skażenie gleb w przypadku awarii maszyn 
i urządzeń oraz na wskutek przenikania zanieczyszczeń z dróg dojazdowych, placów oraz 
parkingów.  
 
Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na powierzchnię ziemi łącznie z glebą 
należy  określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe i stałe. 
 
Zdrowie ludzi. 

Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny ze wskazanymi w studium 
kierunkami zagospodarowania (oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), nie 
powinno skutkować negatywnym wpływem na zdrowie mieszkańców. Na obszarze objętym 
opracowaniem nie dopuszcza się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi, a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych 
awarii, przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
obiektów, których funkcjonowanie może być źródłem uciążliwości przekraczających wartości 
dopuszczalne, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, wykraczających poza granice 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zwłaszcza w zakresie hałasu, drgań, 
odoru, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód. W ustaleniach zmiany 
studium określono kierunki kształtowania środowiska przyrodniczego, które mają zapewnić 
korzystne, ekologiczne warunków życia ludzi. Pogorszeniu w niewielkim stopniu ulec mogą 
warunki akustyczne oraz stan sanitarny powietrza atmosferycznego w obrębie całego 
obszaru miasta w związku z intensyfikacją zainwestowania. Ponadto w ustaleniach studium 
zapisano iż w obszarach wskazanych do rozwoju zabudowy oprócz różnych form 
budownictwa mieszkaniowego, należy uwzględnić realizację zadań publicznych, w tym usług 
publicznych, w tym domów stałej opieki i domów pobytu dziennego dla osób starszych. 
W studium w terenach: usług oznaczonych symbolem U/P obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów o wysokiej intensywności(PW) oraz o niskiej intensywności (PN) , terenie 
oczyszczalnia ścieków NO/P oraz kotłowni C/P, dopuszcza się obiekty i urządzenia 
związane ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP), jak również 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 
kW, których strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, nie mogą wykraczać poza ww. tereny.  
W terenach 1bMN, położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 
przedstawionych na rysunku studium, realizacje nowych obiektów kubaturowych uzależniono 
od zrealizowania projektowanego odcinka drogi publicznej klasy głównej (G) wykonanej, w 
sposób który zabezpieczał będzie przed powodzią ww. tereny. Natomiast obiekty 
realizowane w terenach oznaczonych symbolem 1MN położonych w obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią i objęte obowiązującym planem miejscowym, nie mogą 
wpływać na zwiększenie ryzyka powodziowego na terenach sąsiednich, poprzez m.in. 
zmianę ukształtowania terenu – nasypy. W rejonie ulicy Kasprowicza, w terenach 
oznaczonych na rysunku studium symbolem 1MN (załącznik nr 5) i zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, należy uwzględnić pas zieleni ochronnej lub 
urządzenia ochrony akustycznej, realizowane w ramach obszaru ograniczonego 
oddziaływania. 

 

XIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000.  

 
Ustalenia zmiany studium sprzyjające ochronie krajobrazu. 
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 zakresie kształtowania zabudowy na obszarach osiedleńczych, w zmianie studium 
utrzymuje się dotychczasowe ustalone w obowiązującym studium zasady, wprowadzając do 
ww. korekty w zakresie wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania 
terenów, dopuszczenia lokalizacji zieleni urządzonej we wszystkich wskazanych w studium 
obszarach do zabudowy, których w dokumencie obowiązującym nie wprowadzono. I tak:  

• zabudowa wielofunkcyjna (1MU, 2MU), w której z uwagi na stan zainwestowania 
terenów, powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce może wynosić nawet 100%. 
Graniczna wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych (z wyłączeniem obiektów 
sakralnych) w terenach 1MU nie powinna przekroczyć 15 metrów z dopuszczeniem jej 
zwiększenia lub zmniejszenia w dostosowaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz 
z uwzględnieniem ograniczenia wysokości obiektów budowlanych wynikającego 
z dokumentacji rejestrowej lotniska Nowy Targ. Graniczna wysokość budynków 
mieszkalnych oraz usługowych w terenach 2MU (z wyłączeniem obiektów sakralnych) 
nie powinna przekroczyć 12 metrów z dopuszczeniem jej zwiększenia lub zmniejszenia 
w dostosowaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem ograniczenia 
wysokości obiektów budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej lotniska 
Nowy Targ; 

• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi (MW), w której przy przebudowie lub 
rozbudowie budynków powyżej pięciu kondygnacji i 18 metrów, wskazany jest zakaz ich 
nadbudowy; 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności (1MN,1aMN, 
1MN/U oraz 1bMN – tereny położone w obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią), w której w zmianach planów należy uwzględnić graniczną wysokość 
budynków mieszkalnych do 11 metrów, a budynków rezydencjonalnych do 13 metrów 
z uwzględnieniem nieprzekraczania ograniczenia wysokości obiektów budowlanych 
wynikającej z dokumentacji rejestrowej lotniska Nowy Targ; 

• tereny historycznych przedmieść z zabudową małomiasteczkową (2MN, 2MN/ZP), 
w których powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 20% 
powierzchni działki, a graniczna wysokość budynków nie powinna przekroczyć  
12 metrów z dopuszczeniem jej zwiększenia lub zmniejszenia w dostosowaniu do 
istniejącej sąsiedniej zabudowy; 

• tereny przysiółków, w tym historycznych (3MN), w których powierzchnia biologicznie 
czynna powinna wynosić minimum 50% powierzchni działki, a graniczna wysokość 
budynków mieszkalnych nie powinna przekroczyć 11 metrów budynków rekreacji 
indywidualnej, budynków gospodarczych i inwentarsko-składowych w zabudowie 
zagrodowej 9 metrów; 

• zabudowa usługowa (usługi publiczne oraz komercyjne - U, U1), w której graniczna 
wysokość budynków usługowych z wyłączeniem budynków sakralnych nie powinna 
przekroczyć 17 metrów z dopuszczeniem zwiększenia lub zmniejszenia ww. wysokości 
w dostosowaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem ograniczenia 
wysokości obiektów budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej lotniska 
Nowy Targ; 

• zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 (UC), w której graniczna wysokość budynków usługowych 
nie powinna przekroczyć 18 metrów z dopuszczeniem zwiększenia lub zmniejszenia ww. 
wysokości w dostosowaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem 
ograniczenia wysokości obiektów budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej 
lotniska Nowy Targ; 

• usługi publiczne (w tym m.in. obiekty nauki, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, 
administracji publicznej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi) oraz 
produkcji energii elektrycznej (obiekty i urządzenia związane ze skojarzonym 
wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej CHP) (U/P), w tym ogniwa fotowoltaiczne 
o mocy przekraczającej 100 kW), w których graniczna wysokość budynków usługowych 
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nie powinna przekroczyć 25 metrów z dopuszczeniem zwiększenia lub zmniejszenia ww. 
wysokości w dostosowaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem 
ograniczenia wysokości obiektów budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej 
lotniska Nowy Targ; 

• tereny sportu i rekreacji (US, U/US), w których graniczna wysokość budynków 
usługowych nie powinna przekroczyć 12 metrów z dopuszczeniem w terenie U/US 
odbudowy istniejących obiektów oraz realizacji nowych o wysokości nie przekraczającej 
20 metrów i powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60% terenu inwestycji; 

• tereny sportów zimowych (UT), w których graniczna wysokość budynków bazy 
noclegowej oraz usług związanych z obsługą sportów zimowych nie powinna 
przekroczyć 12 metrów; 

• tereny obiektów i urządzeń turystycznych (UT1) - istniejące schronisko turystyczne  
na Łapsowej Polanie, w których graniczna wysokość budynku nie powinna przekroczyć 
12 metrów. Dopuszcza się tez w miejscu wskazanym na rysunku studium lokalizację 
wieży widokowej; 

• zabudowa rekreacji indywidualnej (ML), w której graniczna wysokość budynków 
rekreacji indywidualnej i budynków gospodarczych wynosi 9 metrów; 

• tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej intensywności 
(PW), z dopuszczeniem obiektów i urządzeń związanych ze skojarzonym 
wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP), jak również urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 
kW, w których graniczna wysokość budynków nie powinna przekroczyć 19 metrów z 
dopuszczeniem zwiększenia lub zmniejszenia ww. wysokości w dostosowaniu do 
istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem ograniczenia wysokości 
obiektów budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej lotniska Nowy Targ; 

• tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o niskiej intensywności 
(PN), z dopuszczeniem obiektów i urządzeń związanych ze skojarzonym 
wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP), jak również urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 
kW, w których graniczna wysokość budynków nie powinna przekroczyć 15 metrów 
z dopuszczeniem zwiększenia lub zmniejszenia ww. wysokości w dostosowaniu do 
istniejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem ograniczenia wysokości 
obiektów budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej lotniska Nowy Targ. 

 
Ww. wskaźniki zostały przyjęte w studium na podstawie analizy ustaleń obowiązujących na 
terenie miasta planów miejscowych, sporządzonych zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
studium. Ww. tereny wskazane do zabudowy zlokalizowane są poza obszarami Natura 2000 
z wyjątkiem istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu "Bór Na Czerwonem" terenu 
usług (istniejący ośrodek wypoczynkowy), dla którego w zmianie studium utrzymano zapis 
dokumentu obowiązującego, zgodny z planem ochrony rezerwatu, o zakazie zwiększania 
intensywności zabudowy w stosunku do stanu istniejącego oraz nakazie poprawy standardu 
istniejących usług turystycznych.  W terenach rolnych oznaczonych symbolem RM 
dopuszczono lokalizację urządzonych punktów widokowych, w tym w miejscu pokazanym 
orientacyjnie na rysunku studium, a w terenach oznaczonych symbolem UT  dodatkowo wież 
widokowych w rejonach Zadziału i Długiej Polany. 
 

Ustalenia zmiany studium sprzyjające ochronie wód powierzchniowych 
i podziemnych. 
 W przyjętych w projekcie zmiany studium kierunkach rozwoju systemów infrastruktury 
technicznej utrzymuje się ustalone w obowiązującym studium kierunki w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków oraz gospodarki 
odpadami, zgodnie z którymi zakłada się m.in., iż: 
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• podstawowym źródłem wody dla wodociągu komunalnego są ujęcia głębinowe na 
terenie dawnego NZPS oraz na Równi Szaflarskiej. Czynne pozostaje powierzchniowe 
ujęcie wody w Szaflarach, jednak aktualnie nie zasila ono miejskiej sieci wodociągowej. 
Woda jest doprowadzana do odbiorców miejską siecią wodociągową, 

• tereny w północnej, górskiej części miasta będą zaopatrywane w wodę z indywidualnych 
ujęć. Obowiązuje zakaz ujmowania źródeł i źródliskowych odcinków potoków, 

• obowiązuje ochrona źródeł zasilających rzeki. Wskazany jest zakaz realizacji nowych 
ujęć źródeł jak i ujęć wód powierzchniowych w terenach źródliskowych, 

• powstające na obszarze miasta ścieki są zrzucane do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej i odprowadzane na istniejącą mechaniczno – chemiczno - biologiczną 
oczyszczalnię ścieków, pokazaną na rysunku studium, oznaczoną symbolem NO/P, 

• rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, dotyczy w szczególności terenów 
znajdujących się w granicach Aglomeracji wodno-ściekowej Nowy Targ (powiat 
nowotarski, tatrzański) o równoważnej liczbie mieszkańców 110 264 z oczyszczalnią 
ścieków w miejscowości Nowy Targ (zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/418/16 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r.), 

• na obszarze nie objętym aglomeracją, gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona 
ekonomicznie i technicznie, problem gospodarki ściekowej rozwiązany będzie 
indywidualnie poprzez oczyszczalnie przydomowe lub wybieralne zbiorniki 
bezodpływowe, z których ścieki przewożone będą do najbliżej położonej oczyszczalni 
ścieków, 

• wody opadowe odprowadzane będą systemami kanalizacji deszczowej oraz rowami do 
wód powierzchniowych Białego i Czarnego Dunajca i ich dopływów, 

• dla terenów przewidzianych do obsługi przez miejską kanalizację, do czasu realizacji 
kolektorów, dopuszcza się jako rozwiązanie tymczasowe realizację zbiorników 
szczelnych do okresowego wypróżniania z wywozem ścieków na miejską oczyszczalnię. 
Po wykonaniu kanalizacji obowiązuje podłączenie do niej obiektów, 

• dla pozostałych terenów, dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków 
lub zbiorników szczelnych. Ścieki wprowadzane do wód i ziemi muszą być oczyszczone 
do wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych, 

• na terenie Miasta Nowy Targ zasadą jest prowadzenie selektywnej gospodarki 
odpadami komunalnymi, która jest realizowana przy pomocy właściwych służb 
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 

• gospodarka odpadami komunalnymi jest prowadzona zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Nowy Targ, a także przepisami odrębnymi. Obowiązuje zakaz 
składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych. 

 
W ustaleniach zmiany studium ochronie podlegają wskazane w obowiązującym studium 
terenów wód powierzchniowych, w tym: 
• oznaczone symbolem 1W wody powierzchniowe Czarny Dunajec, Biały Dunajec 

i Dunajec w części objęte ochroną jako Obszar Natura 2000 PLH 120086 "Górny 
Dunajec", 

• oznaczone symbolem 2W pozostałe cieki naturalne wraz z ich obudową biologiczną.  
 

Zgodnie z ustaleniami zmiany studium, obowiązywać winna ochrona wód płynących przed 
ich przesklepianiem, za wyjątkiem związanego z przebiegiem ciągów infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej. W zmianach planów miejscowych, należy zapewnić dla 
wszystkich rzek wolny od zabudowy pas terenów z uwzględnieniem zakazów 
obowiązujących w obszarze chronionego krajobrazu. Dla zachowania funkcji ekologicznych 
cieków naturalnych wskazana jest rekonstrukcja ich ekologicznego otoczenia (w miejscach 
możliwych) i nie lokalizowanie tu nowej zabudowy. Koryta cieków naturalnych, terasy 
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zalewowe i nadzalewowe stanowią główne kanały wentylacyjne miasta i winny być chronione 
przed nową zabudową, jak również tworzeniem poprzecznych pasów zadrzewień i zapór.  
 
Ustalenia zmiany studium sprzyjające ochronie szaty roślinnej. 

 W przyjętych w projekcie zmiany studium zasadach ochrony środowiska i jego 
zasobów zakłada się m.in.: 

• zachowanie i wzmocnienia osnowy ekologicznej miasta, jako podstawy racjonalnego 
wykorzystania potencjału środowiska i kształtowania równowagi ekologicznej obszaru 
Nowego Targu, poprzez: 
� wzmocnienie struktury płatów i korytarzy ekologicznych przez dolesienia, 

zadrzewienia i zakrzewienia terenów w ich otoczeniu, 
� zwiększanie spójności osnowy ekologicznej miasta poprzez tworzenie łączników 

między poszczególnymi elementami systemu oraz zwiększanie spójności osnowy 
ekologicznej Nowego Targu i jego otoczenia, 

� wzmocnienie i wprowadzenie obudowy biologicznej cieków przez zadrzewienia 
i zakrzewienia, w celu kształtowania korzystnych warunków do wypełniania funkcji 
hydrosanitarnej, ekologicznej i krajobrazowej, 

� nie tworzenie nowych i nieintensyfikowanie istniejących barier 
antropogenicznych w systemie osnowy ekologicznej, które tworzą przede 
wszystkim obiekty osadnicze i infrastrukturalne „przegradzające" korytarze 
ekologiczne i zaburzające przez to ciągłość przestrzenną systemu, 

• racjonalne i oszczędne gospodarowania terenami i zasobami przyrody, przy 
uwzględnieniu: ochrony przed zmianą przeznaczenia terenów leśnych, ochrony przed 
zabudową przestrzeni otwartych, 

• ochronę gatunkową roślin, grzybów i zwierząt - ochrona okazów gatunków oraz 
siedlisk i ostoi roślin, zwierząt i grzybów, poprzez ich zabezpieczanie przed 
zagrożeniami zewnętrznymi, 

• kontynuowanie ścisłej ochrony rezerwatowej torfowiska „Bór na Czerwonem” na 
zasadach ustalonych w planie ochrony rezerwatu, 

• ochrony obszarów Natura 2000 na zasadach ustalonych w planach ochrony ww., 

• utworzenie stanowiska dokumentacyjnego „Samorody” w Kokoszkowie, z uwagi na 
atrakcyjne odsłonięcie najmłodszych ogniw fliszu magurskiego na stromym brzegu 
Dunajca, 

• zapewnienie ochrony zachowawczej pomnikom przyrody, tj. grupie drzew (4 lipy koło 
Kościoła św. Anny) oraz alei drzew (16 drzew przy ul. Waksmundzkiej), a także objęcie 
ochroną pomnikową grupy 3 - ech drzew k. kapliczki w przysiółku Buflak, 

• zwiększenie powierzchni terenów zieleni urządzonej, poprzez m.in. realizację parków 
miejskich oraz ogrodów i zieleńców, z ograniczeniem nasadzeń drzew w terenach 
ekspozycji walorów krajobrazowych, 

• przystosowanie na cele parkowe zieleni leśnej i utworzenie Parku Miejskiego 
w przemysłowej części miasta, w rejonie dawnego NZPS-u, 

• utrzymanie jak najwyższych wskaźników terenów biologicznie czynnych w terenach 
osiedleńczych położonych w strefie peryferyjnej z dopuszczeniem ich zmniejszenia 
w strefie śródmiejskiej, 

• wprowadzenie pasów zieleni izolacyjno-krajobrazowej na terenach zainwestowanych, 
głównie przemysłowo-magazynowych i wzdłuż głównych ulic z ograniczeniem nasadzeń 
drzew w terenach ekspozycji walorów krajobrazowych. 

 

Wszystkie tereny objęte prawną ochroną przyrody wskazane zostały na rysunku zmiany 
studium, a w tekście zmiany studium zakwalifikowane do elementów struktury funkcjonalno-
przestrzennej o szczególnych rygorach w zakresie zagospodarowania.  
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W ustaleniach zmiany studium ochronie podlegają wskazane w obowiązującym studium 
tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL oraz 3ZL (w otulinie GPN), tereny do zalesień (2ZL) 
oraz tereny zadrzewień LZ oraz tereny obudowy biologicznej cieków naturalnych (1W i 2W), 
które są obszarami wyłączonymi z zabudowy. Zwiększenie powierzchni leśnych 
i zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych, głównie poprzez zalesianie 
nieużytkowanych terenów rolnych o niskich klasach bonitacyjnych lub nieprzydatnych dla 
rolnictwa z uwagi na spadki terenu i inne uwarunkowania ekofizjograficzne jest w zmianie 
studium jednym z głównych kierunków zmian w strukturze przestrzennej Nowego Targu 
w zakresie zagospodarowania oraz użytkowania terenów. 
 
Chronione są przed zabudową w zmianie studium wskazane w obowiązującym studium 
tereny zieleni, w tym urządzonej (oznaczone symbolem ZP: parki, zieleń urządzona i zieleń 
izolacyjna oraz zieleń urządzona we wszystkich wskazanych w studium obszarach do 
zabudowy). We wszystkich terenach wskazanych w studium do zabudowy dopuszcza się 
lokalizację zieleni urządzonej oraz ustala minimalne powierzchnie terenów biologicznie 
czynnych. Nie ulegają poszerzeniu wskazane w obowiązującym studium tereny sportów 
zimowych, a dopuszczona w zmianie studium rozbudowa Długiej Polany oraz Zadziału nie 
wpływa na zmianę dopuszczonej w obowiązującym studium ingerencji w tereny leśne. 
 
W zmianie studium w strefie górskiej wskazano jeden nowy teren dla lokalizacji terenów 
obiektów i urządzeń turystycznych, który oznaczony jest symbolem UT1 i obejmuje 
teren istniejącego schroniska turystycznego na Łapsowej Polanie. W ww. terenie 
wprowadzono ograniczenie w powierzchni gruntu pozbawionego drzewostanu w wypadku 
rozbudowy schroniska lub realizacji nowego, do maksimum 5%. 
W zmianie studium, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, wprowadzono również 
ustalenia precyzujące maksymalne powierzchnie zabudowy w terenach inwestycyjnych, 
które dotyczą:   

• terenów usług oznaczonych symbolem U - maksymalna powierzchnia zabudowy na 
wydzielonej działce lub terenie inwestycji nie powinna przekroczyć 70%, 

• terenów usług oznaczonych symbolem U1 - maksymalna powierzchnia zabudowy na 
wydzielonej działce lub terenie inwestycji nie powinna przekroczyć 20%, 

• terenów usług  w których dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 oznaczonych symbolem UC - maksymalna powierzchnia 
zabudowy na wydzielonej działce lub terenie inwestycji nie powinna przekroczyć 70%, 

• terenów usług  publicznych oraz produkcji energii elektrycznej oznaczonych symbolem 
U/P - maksymalna powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce lub terenie inwestycji 
nie powinna przekroczyć 70%, 

• terenów sportu i rekreacji oznaczonych symbolem US - maksymalna powierzchnia 
zabudowy na wydzielonej działce lub terenie inwestycji nie powinna przekroczyć 40%, 

• terenów sportów zimowych oznaczonych symbolem UT - maksymalna powierzchnia 
zabudowy na wydzielonej działce lub terenie inwestycji na którym lokalizowana będzie 
baza noclegowa nie powinna przekroczyć 40%, a maksymalna powierzchnia zabudowy 
na wydzielonej działce lub terenie inwestycji na którym lokalizowane będą usługi 
związane z obsługą sportów zimowych nie powinna przekroczyć 70%, 

• terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności oznaczonych 
symbolami: 1MN, 1aMN, 1bMN, 1MN/U terenów historycznych przedmieść z zabudową 
małomiasteczkową, głównie mieszkaniową jednorodzinną, o niskiej intensywności 
oznaczonych symbolami: 2MN, 2MN/ZP - maksymalna powierzchnia zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na wydzielonej działce nie powinna przekroczyć 30% jej 
powierzchni, a zabudowy usługowej - 50%, 

• tereny przysiółków, w tym historycznych z zabudową zagrodową, mieszkaniową 
jednorodzinną o niskiej intensywności i budownictwa rekreacji indywidualnej 
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oznaczonych symbolem 3MN - maksymalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na wydzielonej działce nie powinna przekroczyć 30% jej powierzchni, 

• terenów zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonych symbolem ML - maksymalna 
powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie powinna przekroczyć 30% jej 
powierzchni. 

 

Ustalenia zmiany studium sprzyjające ochronie  powierzchni ziemi, łącznie z glebą. 

 Na obszarze miasta wskazano w zmianie studium osuwiska i tereny zagrożone 
ruchami masowymi, zgodnie z Mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 
Gmina Miasto Nowy Targ (SOPO). Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany studium na 
obszarach osuwiskowych nie zaleca się lokalizowania nowych inwestycji. Natomiast po 
wykonaniu szczegółowych badań geologicznych i geologiczno-inżynierskich możliwa jest 
weryfikacja dotychczas przeprowadzonych badań terenowych, która może dać podstawę do 
lokalizacji budownictwa lekkiego. Budownictwo na terenach zagrożonych ruchami masowymi 
może być dopuszczone, ale zaleca się wykonanie wcześniejszej dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej i spełnienie zawartych w niej zaleceń.  
W projekcie zmiany studium utrzymuje sie dotychczasowe ustalenia w zakresie ochrony 
przed zabudową terenów otwartych, rolnych oznaczonych symbolami RP oraz RM. 
W zmianie studium wprowadza się w dotychczasowych ustaleniach dla terenów RM 
dopuszczających lokalizację zespołów budownictwa rekreacji indywidualnej nie 
wyznaczonych na rysunku studium (nie więcej niż dla 5 budynków), dodatkowe ustalenia 
obligujące do zachowania powierzchni biologicznie czynnej na nie mniej niż 60% 
powierzchni działki lub terenu inwestycji. 
 

Ustalenia zmiany studium sprzyjające ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu 

akustycznego. 

 W przyjętych w projekcie zmiany studium zasadach ochrony środowiska i jego 
zasobów zakłada się m.in.: 

• ograniczenie uciążliwości akustycznych i aerosanitarnych komunikacji samochodowej 
przez zmiany organizacji ruchu pojazdów (ograniczenie ruchu pojazdów) oraz 
modernizację nawierzchni dróg, 

• poprawę warunków aerosanitarnych przez całkowitą eliminację punktowych źródeł 
zanieczyszczeń wykorzystujących paliwa stałe, 

• uaktywnienie biologiczne terenów zdewastowanych (klepiska, wydepczyska, tereny 
z substandardowymi obiektami typu garaże, komórki itp.), 

• stworzenia warunków (organizacyjnych i ekonomicznych) do realizowania i korzystania 
z niekonwencjonalnych rozwiązań ekologicznych np. nowych źródeł energii (geotermia, 
elektrownie wodne, urządzenia wykorzystujące energię słońca i wiatru z wykluczeniem 
lokalizacji farm wiatrowych). Dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w terenach wyznaczonych 
w studium wraz ze strefami ochronnymi. 

 
 W zakresie zaopatrzenia w ciepło, w zmianie studium utrzymuje się dotychczasowe 
ustalone w obowiązującym studium zasady wprowadzając do ww. jednie niewielkie korekty 
wynikające z prowadzonej polityki przestrzennej oraz programów inwestycyjnych MPEC 
Nowy Targ.  Zakłada się, iż podstawowym źródłem ciepła dla miasta będzie gaz i paliwa 
o niskiej emisyjności z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wód geotermalnych, jeżeli 
wykaże to rachunek ekonomiczny. Dla terenów objętych obecnie zbiorczym systemem 
ciepłowniczym oraz na terenach, na których planuje się rozbudowę miejskiej sieci 
ciepłowniczej, dopuszcza się wykorzystanie spalania paliw stałych w kotłowni centralnej przy 
spełnieniu wymogów z tytułu dotrzymania standardów emisyjnych.   
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Na obszarze miasta dopuszcza się w zmianie studium lokalizację, urządzeń związanych ze 
skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP) oraz urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Są 
nimi: teren Zakładu Ciepłowniczego (teren C/P), teren budynku biurowego MPEC Nowy 
Targ, teren Szpitala Powiatowego (teren U/P), teren oczyszczalni ścieków (teren NO/P), 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o niskiej intensywności oznaczone 
symbolem PN oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej 
intensywności oznaczone symbolem PW. Strefy ochronne od obiektów i urządzeń 
związanych ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP), związane 
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, nie mogą 
wykraczać poza tereny oznaczone symbolami C/P (Zakład Ciepłowniczy), budynek 
administracyjny MPEC, Szpital Powiatowy, NO/P (oczyszczalnia ścieków) oraz tereny 
oznaczone symbolem PN i PW. W sąsiedztwie linii kolejowej we wskazanych w studium dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej terenach  1MN wprowadzono ustalenie dotyczące 
uwzględniania w opracowywanych mpzp zieleni ochronnej lub urządzenia ochrony 
akustycznej, realizowane w ramach obszaru ograniczonego oddziaływania.  
 
 

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

 

W projekcie zmiany studium nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych, ponieważ 
ww. zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania obowiązującego studium do 
obowiązujących przepisów prawa oraz Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ 2012-2020 
i polityki przestrzennej prowadzonej przez miasto. Konieczność zmiany studium z uwagi na 
nieaktualność obowiązującego dokumentu, głównie w części dotyczącej uwarunkowań 
stwierdziła Rada Miasta w stosowanej uchwale, przyjmując sporządzoną na podstawie art. 
32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "Analizę zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta". Poszerzenia terenów wskazanych do 
zabudowy wynikają z uwzględnienia części wniosków złożonych przez mieszkańców miasta 
i właścicieli terenów oraz wydanych decyzji WZ. Są również zgodne z wykonanym bilansem 
zapotrzebowania na nową zabudowę (wg opracowania DBPU Sp. z o.o., Wrocław, czerwiec 
2016 r. "Analizy służące określeniu potrzeb rozwojowych miasta Nowy Targ"), pozwalającym 
w kolejnych edycjach zmiany studium na wyznaczenie dodatkowych terenów o powierzchni 
użytkowej zabudowy w ilości: 46,6 tys. m2 zabudowy o funkcji mieszkalnej, 164,5 tys. m2 
zabudowy o funkcji usług publicznych, 940,5 tys. m2 zabudowy o funkcji usług  komercyjnych  
i  155,0  tys. m2  zabudowy  o  funkcji  produkcyjnej,  składów i magazynów.  

Zmiana studium podyktowana jest również koniecznością zmiany funkcji terenów 
w strefie śródmiejskiej w związku z dynamicznym rozwojem miasta jako ośrodka handlowo-
usługowego i administracyjnego, obsługującego cały subregion Podhala i rosnącym 
zapotrzebowaniem na tereny usługowe. Zgodnie z kierunkami działań rozwojowych dla 
Nowego Targu przyjętymi w PZPWM - 2018 uwzględnić należy podniesienie rangi zespołu 
miejskiego Nowy Targ – Zakopane, jako regionalnego ośrodka usługowego co oznacza jego 
rozwój jako centrum usług medycznych, kulturalnych, administracyjnych i biznesowych.   
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XV. STRESZCZENIE. 

  
Obszar objęty zmianą studium obejmuje miasto Nowy Targ w granicach 
administracyjnych i obejmuje: 

� zmiany wynikające z dostosowania obowiązującego dokumentu studium do 
obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganego w art. 10 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakresu ustaleń studium, 

� zmiany wynikające z prowadzonej przez miasto polityki lokalizacyjnej oraz 
wniosków złożonych przez mieszkańców i właścicieli terenów, 

� zmiany wynikające z aktualizacji uwarunkowań - obszary udokumentowanych 
aktywnych i nieaktywnych osuwisk wg SOPO – PIG, tereny szczególnego 
zagrożenia powodzią Q1%, Q10% wg ISOK, Obszary Natura 2000, Pomniki 
przyrody ożywionej, udokumentowane złoże kruszywa naturalnego, granice 
GZWP nr 440 „Nowy Targ” i nr 439 „Zbiornik Warstw Magura (Gorce)”,  Gminna 
Ewidencja Zabytków, Aglomeracja wodno-ściekowa Nowy Targ zgodnie 
z Uchwałą Nr XXIX/418/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
28 października 2016 r., Gminny Program Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXVI/335/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r., Strefa 
aktywności gospodarczej jako rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Krakowie pn. "Krakowski Park Technologiczny", projekt PZPWM - 2017. 

 
 W projekcie zmiany studium w niewielkim stopniu zwiększono tereny wskazane 
dla zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolami 1MN i 3MN oraz wyznaczono 
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej w północnej części miasta. Poszerzenia ww. 
terenów uwzględniają wnioski wynikające z opracowania ekofizjograficznego oraz 
bilansu zapotrzebowania na nową zabudowę wykonanego w 2017 r. zgodnie z  art. 10 
ust. 5 pkt 4 ppkt b) ustawy (pizp). W północnej, gorczańskiej części miasta wskazano 
też na Łapsowej Polanie teren oznaczony symbol UT1, w którym dopuszcza się 
rozbudowę istniejącego schroniska lub budowę nowego. W terenach osiedleńczych 
położonych w terenie kotliny, dokonano zmiany funkcji terenów w strefie 
śródmiejskiej, w związku z dynamicznym rozwojem miasta jako ośrodka handlowo-
usługowego i administracyjnego, obsługującego cały subregion Podhala i rosnącym 
zapotrzebowaniem na tereny usługowe. Wskazano również nowe tereny, w których 
możliwa jest lokalizacja urządzeń związanych ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła 
i energii elektrycznej (CHP), wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW. Są nimi poza dopuszczonym już w obowiązującym 
studium terenem Szpitala Powiatowego (teren U/P): teren Zakładu Ciepłowniczego 
(teren C/P), teren oczyszczalni ścieków (teren NO/P) oraz tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów o niskiej intensywności oznaczone symbolem 
PN i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej intensywności 
oznaczone symbolem PW. Zgodnie z ustaleniami zmiany studium, strefy ochronne od 
obiektów i urządzeń związanych ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii 
elektrycznej (CHP), związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu, nie mogą wykraczać poza tereny oznaczone symbolami C/P, 
NO/P, U/P, PN i PW .  
W zmianie studium utrzymuje się dotychczasowe ustalone w obowiązującym studium 
kierunki zagospodarowania terenów wskazanych do zabudowy, wprowadzając do ww. 
korekty w zakresie wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania 
terenów, dla których w dokumencie obowiązującym ich nie ustalono. Ponadto 
w zmianie studium zamieszczono zapis o zakazie poszerzania terenów budowlanych, 
położonych na ciągach ekologicznych oraz w otulinie GPN. Dopuszczoną 
w obowiązującym studium w terenach RM możliwość wyznaczenia w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego terenów dla lokalizacji zespołów 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, dla projektu 

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ 
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – BIURO URBANISTYCZNE MARIA MODZELEWSKA 

 

budownictwa rekreacji indywidualnej (do 5 budynków) nie wyznaczonych na rysunku 
studium,  ograniczono poprzez wyłączenie z ww. dopuszczenia terenów położonych 
na ciągach ekologicznych i w otulinie GPN. 
 
 W zmianie studium uwzględniono tereny objęte ochroną, w tym prawną 
ochroną przyrody oraz dóbr kultury i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające 
z ich funkcjonowania. Dokonano na rysunku studium korekt w przebiegu granic ww. 
obszarów.  
Na obszarze miasta ochroną prawną przyrody objęte są: 

� Rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem” wraz z otuliną (płd. część Miasta), 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120018 „Ostoja Gorczańska” (płn. 

część Miasta), 
� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120086 „Górny Dunajec” - wzdłuż rzeki 

Czarny Dunajec (zachodnia część Miasta) oraz rzeki Dunajec (wschodnia część 
Miasta), 

� Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 120016 „Torfowiska Orawsko – 
Nowotarskie” (płd. część Miasta - granice obszaru PLH 120016 pokrywają sie 
z granicami obszaru PLB 120007 i obejmują teren rezerwatu i jego otuliny), 

� Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 120007 „Torfowiska Orawsko – 
Nowotarskie” (południowa część Miasta - granice obszaru PLH 120016 
pokrywają sie z granicami obszaru PLB 120007 i obejmują teren rezerwatu 
i jego otuliny), 

� Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (płd. część Miasta), 
� Pomniki przyrody (grupa drzew wokół zabytkowego Kościoła Św. Anny 

w Nowym Targu i na terenie Cmentarza Komunalnego, aleja drzew wzdłuż 
ul. Waksmundzkiej). 
 

Ponadto północna część miasta znajduje się w zasięgu otuliny Gorczańskiego Parku 
Narodowego, która mimo, iż nie jest formą ochrony przyrody, stanowi istotny element 
systemu ochrony przyrody na terenie miasta. Dla GPN - u sporządzony jest jedynie 
projekt Planu ochrony, w którym zawarto m.in. szczegółowe wytyczne 
zagospodarowania terenów  w otulinie.   

 
 W zmianie studium, w granicach: obszarów Natura 2000, w granicach rezerwatu 
przyrody „Bór Na Czerwonem” i jego otuliny oraz w granicach 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w stosunku do 
dokumentu obowiązującego, nie zmienia się kierunków przeznaczenia terenów. 
W związku z powyższym przewidywane w zmianie studium zmiany w przeznaczeniu 
i zagospodarowaniu terenów nie będą oddziaływały niekorzystnie na cele i przedmiot 
ochrony ww. obszarów oraz powodowały transgenicznego oddziaływania na 
środowisko.  
 Poszerzenia terenów wskazanych do zabudowy nie zagrażają funkcjonowaniu 
korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Obszarów NATURA 2000 
w Polsce. Korytarz Południowy (Kpd), funkcjonuje w północnej i północno – 
wschodniej części Miasta, w terenach leśnych, przyleśnych oraz terenach rolnych. 
Korytarz Uzupełniający (dla Kpd) funkcjonuje w południowej części Miasta obejmując: 
rezerwat „Bór Na Czerwonem”, tereny leśne, tereny użytkowane rolniczo, chronione 
przed zabudową obszary złoża kopalin, oraz częściowo teren lotniska Aeroklubu Nowy 
Targ. 
Zgodnie z projektem zmiany studium, kierunki kształtowania środowiska 
przyrodniczego na obszarze miasta, winny zmierzać do  zachowania i wzmocnienia 
osnowy ekologicznej miasta, jako podstawy racjonalnego wykorzystania potencjału 
środowiska i kształtowania równowagi ekologicznej obszaru Nowego Targu, a polityka 
w stosunku do przyrodniczych obszarów i obiektów chronionych oraz obszarów 
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i obiektów dziedzictwa kulturowego, prowadzona przez władze samorządowe będzie 
uwzględniać: 

• kontynuowanie ścisłej ochrony rezerwatowej torfowiska „Bór na Czerwonem”, 
• ochronę obszarów Natura 2000, 
• utworzenie stanowiska dokumentacyjnego „Samorody” w Kokoszkowie, 

z uwagi na atrakcyjne odsłonięcie najmłodszych ogniw fliszu magurskiego na 
stromym brzegu Dunajca, 

• zapewnienie ochrony zachowawczej pomnikom przyrody, tj. grupie drzew 
(4 lipy koło Kościoła św. Anny) oraz alei drzew (16 drzew przy 
ul. Waksmundzkiej), a także objęcie ochroną pomnikową grupy 3 - ech drzew k. 
kapliczki w przysiółku Bulak, 

• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków, 
chronionych z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• wyznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego stref ochrony 
konserwatorskiej w obrębie wyznaczonych na rysunku Studium stref: ochrony 
zespołu staromiejskiego, ochrony d. przedmieść, ochrony archeologicznej 
(stanowiska archeologiczne nr: 9, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22), 

• ochronę historycznego tła krajobrazowego, zwłaszcza stoków gorczańskich 
z utrzymaniem charakteru ich zabudowy (przysiółki), poprzez ograniczanie 
rozpraszania zabudowy. 
 
Nie powinno nastąpić zanieczyszczenie powietrza oraz środowiska gruntowo – 

wodnego, a w zmianie studium nie wprowadza się zasadniczych zmian do ustalonych 
w obowiązującym studium zasad zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków 
i gospodarki odpadami na terenie miasta Nowy Targ. Nie nastąpi też znaczący wzrost 
natężenia hałasu. 

Zmiany w krajobrazie związane z przewidywanym w zmianie studium 
zagospodarowaniem terenów, związane będą głównie z realizacją nowej zabudowy 
w gorczańskiej części miasta. Ustalenia zmiany studium nakładają obowiązek 
realizacji w terenach o najwyższej ekspozycji w krajobrazie, obejmujących północną 
gorczańską cześć miasta, obiektów o granicznej wysokości do 11 metrów oraz 
zabudowy o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej, co ułatwi umiejętne 
wkomponowanie jej w otaczający krajobraz. Budynki wyższe możliwe są w terenach 
zlokalizowanych w kotlinie. 

Nie przewiduje się drastycznych zmian ukształtowania powierzchni ziemi na 
skutek wprowadzania nowej zabudowy i ciągów komunikacyjnych. W zmianie studium 
uwzględnione zostały osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, zgodnie 
z Mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi Gmina Miasto Nowy Targ 
(SOPO) i wprowadzono ustalania obligujące do wykonania w wypadku lokalizacji 
zabudowy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i spełnienie zawartych w niej 
zaleceń.  

Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny ze wskazanymi 
w studium kierunkami zagospodarowania (oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa), nie powinno skutkować negatywnym wpływem na zdrowie mieszkańców. Na 
obszarze objętym opracowaniem nie dopuszcza się lokalizacji zakładów 
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz obiektów, których funkcjonowanie 
może być źródłem uciążliwości przekraczających wartości dopuszczalne, zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych, wykraczających poza granice terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, zwłaszcza w zakresie hałasu, drgań, odoru, 
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód. Ustalenia zmiany studium 
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wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców Nowego Targu i zaspokojenie ich 
potrzeb. 
 


