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1. Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna 

Przedmiotem konsultacji było ponowne wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii 

i propozycji odnośnie wyznaczenia nowego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta 

Nowy Targ. Konsultacje stanowią podstawę do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Nowy Targ”. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie: Ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju (Warszawa, 2 sierpnia 2016 

r.); art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 – j.t. 

ze zm.). 

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach  

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy, wszystkie działające 

na obszarze miasta podmioty społeczno-gospodarcze oraz interesariusze rewitalizacji. 

1.3 Termin konsultacji  

Konsultacje społeczne dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stanowią podstawę 

do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ” i przeprowadzono je w 

terminie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXV/213/2016 z dnia 27 

czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy 

Targ oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 27.02.2017 r.: na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem www.nowytarg.pl oraz w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ, 

ul. Krzywa 1. 

1.4 Forma i tryb konsultacji  

Organizacja konsultacji społecznych została zrealizowana z wykorzystaniem następujących form: 

1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii 

i propozycji oraz składanie ich do protokołu, które odbyło się na Sali Obrad Urzędu Miasta 

Nowy Targ, ul. Krzywa 1 w dniu 15.03.2016 r. o godz. 16:00. 

2. zbierania uwag ustnych w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1. 

http://www.nowytarg.pl/
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3. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. 

Wypełnione formularze należało dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@um.nowytarg.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 

1, 34-400 Nowy Targ lub bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców pok. 001.

mailto:sekretariat@um.nowytarg.pl
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2. Zgłoszone uwagi wraz z stanowiskiem w sprawie. 

Poniżej umieszczono wszystkie uwagi, które wpłynęły w trakcie trwania konsultacji społecznych dotyczących wyznaczonych obszarów. Uwagi są prezentowane 

w oryginalnej pisowni. Zgłoszone wnioski zostały poddane analizie i stanowisko odnoszące się do każdego z nich jest przedstawione poniżej.  

Tabela 1 Uwagi interesariuszy  

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

1. 
Bogusława 
Korwin 

Wnoszę o wpisanie do 
programu rewitalizacji 
miasta Nowy Targ zadania 
inwestycyjnego pn. 
"Modernizacja i 
przebudowa ulicy 
Suskiego wraz z ulicą 
wewnętrzną przed 
blokami nr 3 i 5 przy al. 
Kopernika, oraz 
infrastrukturą komunalną 
(śmietnik)" 

Obszar osiedla Suskiego i Kopernika jest terenem o najstarszej 
zabudowie mieszkaniowej w mieście. 
Wieloletnie zaniedbania  doprowadziły do nie najlepszego stanu 
zarówno budynków, ale także ulic i chodników. Teren ten jest niemal 
całkowicie pozbawiony miejsc postojowych i parkingów z 
prawdziwego zdarzenia, natomiast jest bardzo zaludniony. 
Przylegający do nowo wybudowanego placu zabaw śmietnik 
osiedlowy, był tematem interpelacji, ale także artykułów  prasowych i 
internetowych. Stwarzający zagrożenie epidemiologiczne latem 
(szczury, odpadki walające się wokół) wymaga bardzo szybkiej 
interwencji w postaci wybudowania  boksów śmietnikowych z 
prawdziwego zdarzenia. Natomiast permanentny brak miejsc 
parkingowych pośród dziesięciu bloków mieszkalnych prowadzi do 
częstych napięć międzyludzkich. Tak więc, realizacja przedstawionego 
zadania w znacznym stopniu poprawi zarówno jakość życia 
mieszkańców, jak też przywróci ład przestrzenny. 

1. Lokalizacja projektu znajduje się 
poza proponowanym obszarem 
zdegradowanym i obszarem 
rewitalizacji. 
2. Przyjęta metodologia 
uwzględniająca podział na okręgi 
wyborcze nie wykazała na 
wskazywanym terenie skrajnie 
ponadnormatywnych problemów 
społecznych. 
3. W ramach rewitalizacji nie są 
możliwe punktowe inwestycje 
odnoszące się jedynie do interwencji 
technicznej o punktowym 
charakterze. 
W związku z powyższym uwag nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

2. 

Stanisław 
Zych, 
Wspólnota 
bloku A. 
Suskiego 12 

Objęcie os. A. Suskiego 
obszarem rewitalizacji 
oraz śmietnika, który 
znajduje się na os. 
Suskiego 

W załączniku dokumentacja zdjęciowa, zapobieganie dalszej 
dewastacji terenu. Przeciwdziałanie zagrożeniu zdrowotnemu 
śmietników. 

1. Lokalizacja projektu znajduje się 
poza proponowanym obszarem 
zdegradowanym i obszarem 
rewitalizacji. 
2. Przyjęta metodologia 
uwzględniająca podział na okręgi 
wyborcze nie wykazała na 
wskazywanym terenie skrajnie 
ponadnormatywnych problemów 
społecznych. 
3. W ramach rewitalizacji nie są 
możliwe punktowe inwestycje 
odnoszące się jedynie do interwencji 
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L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

technicznej o punktowym 
charakterze. 
W związku z powyższym uwag nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

3. 

Stanisław 
Zych, 
Wspólnota 
bloku A. 
Suskiego 12 

Rewitalizacja (elewacji 
budynku na os. A. 
Suskiego 12) – wymiana 
instalacji, przewodów 
wodnych. Remont klatek 
schodowych z wymianą 
oświetlenia na 
energooszczędne. 

Podniesienie estetyki budynków i osiedla 
Zapobieganie dalszej degradacji  
Podniesienie walorów użytkowych  

1. Lokalizacja projektu znajduje się 
poza proponowanym obszarem 
zdegradowanym i obszarem 
rewitalizacji. 
2. Przyjęta metodologia 
uwzględniająca podział na okręgi 
wyborcze nie wykazała na 
wskazywanym terenie skrajnie 
ponadnormatywnych problemów 
społecznych. 
3. W ramach rewitalizacji nie są 
możliwe punktowe inwestycje 
odnoszące się jedynie do interwencji 
technicznej o punktowym 
charakterze. 
4. Działania nakierowane jedynie na 
estetyzację nie kwalifikują się do 
objęcia rewitalizacją i nie stanowią 
uzasadnienia dla zmiany obszaru 
rewitalizacji  
W związku z powyższym uwag nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

4. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Obszar zdegradowany 
wyznaczono bez 
konsultacji z naruszeniem 
art.6 ust.5, ust.6 i ust.7 
ustawy z dnia 15 
października  2015r. o 
rewitalizacji 

„Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji na terenie Miasta Nowy Targ" została przedstawiona 
przez przedstawiciela firmy działającej na zlecenie Burmistrza Miasta 
Nowy Targ dopiero w dniu 15.03 .2017r. podczas spotkania 
konsultacyjnego . Do dnia 15.03.2017r . do godziny 16 w ogóle nie 
można było zapoznać się z dokumentacją, na podstawie której 
planowana jest zmiana zarówno obszaru zdegradowanego jak i 
obszarów rewitalizacji. 
Dopiero dnia 17 .03.2017r. tekst „Diagnozy" udostępniono na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ i to nie jako element 
konsultacji, ale jako załącznik do uzasadnienia projektu uchwały Rady 
Miasta Nowy Targ. Granice terenów do analizy w samej „Diagnozie" 

1. Konsultacje społeczne Diagnozy 
służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji na terenie Miasta Nowy 
Targ odbyły się z zgodzie z literą 
przywoływanej Ustawy o 
rewitalizacji. 
2. W określonych ustawowo 
terminach upubliczniono projekt 
uchwały wraz z załącznikiem 
graficznym (mapą zasadniczą w 
wersji 1:5000) 
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L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

zostały oparte na granicach obwodów do głosowania, co uważamy za 
kuriozalne, gdyż zjawiska poddawane ocenie nie zanikają poza 
granicami bardzo sztucznie ustalonych obwodów do głosowania  
(obwodów wyborczych). 

3. Treść diagnozy nie stanowi 
przedmiotu konsultacji  
4. Przyjęta metodologia jest 
poprawna i zgodna ze sztuką 
opracowywania tego typu 
dokumentów i została pozytywnie 
zaopiniowana przez Urząd 
Marszałkowski  
W związku z powyższym uwaga nie 
została rozpatrzona pozytywnie.  

5. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu 

Obszar zdegradowany 
wyznaczono bez 
konsultacji z naruszeniem 
art.6 ust.5, ust.6 i ust.7 
ustawy z dnia 15 
października 2015r. o 
rewitalizacji 

Mimo ,iż ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ dnia 20.02 .2017r. do 
dnia 15.03 .2017r. nie było żadnych dostępnych informacji w tym 
zakresie poza formularzem konsultacyjnym, projektem uchwały Rady 
Miasta Nowy Targ z bardzo lakonicznym uzasadnieniem oraz 
udostępniono mapy, z których praktycznie nic nie wynikało . Tym 
samym faktyczny okres konsultacji społecznych to jedynie okres od 
15.03.2017r. do 22.03 .2017r . - czyli tydzień ... 

1. Zakres udostępnionego materiału 
jest zgodny z Rozdziałem 2 Ustawy.  
2. Okres konsultacji zawiera się w 
terminach od dnia 20.02.2017 r. do 
dnia 22.03.2017 r. (31 dni) – zatem 
był poprawny. 
W związku z powyższym uwaga nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

6. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu 
Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu 

Obszar zdegradowany  
wyznaczono  nierzetelnie i 
z rażącymi  błędami 

Przyjęta metodyka, jak również brak wcześniejszych właściwych 
konsultacji w stosunku do granic wyznaczonego terenu 
zdegradowanego powoduje powstanie kuriozalnych błędów .  Nawet 
biorąc pod uwagę wyjaśnienia przedstawiciela firmy wykonującej 
dokumentację „Diagnozy", iż granice terenu zdegradowanego w 
miejscach „nieregularnego"   ich  przebiegu  odpowiadają granicom  
działek (nieruchomości)  wskazanych  na bardziej szczegółowych  
mapach, to łatwo  zauważyć można iż twierdzenie to mija się z 
prawdą, a  ponadto  oddziela  tereny  z  niezbędną  infrastrukturą 
służącą danej  nieruchomości  od tej  nieruchomości . Dokumentacja 
została zrobiona  byle jak  i tym samym w obszarze zdegradowanym  
nie znalazły się przyłącza, drogi i chodniki, oraz nawet część budynku 
co jest sprzeczne z możliwością ich rewitalizacji  zgodnie  z treścią  
art.9 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia  15 października  2015r. o rewitalizacji. 

1. Przyjęta metodologia jest 
poprawna i zgodna ze sztuką 
opracowywania tego typu 
dokumentów i została pozytywnie 
zaopiniowana przez Urząd 
Marszałkowski 
2. Dokonano korekty granic w 
sposób, który nie rzutuje na liczbę 
ludności i w wersji skorygowanej nie 
przecina się poszczególnych działek, 
tam gdzie było to możliwe.  
3. Konsultacje załącznika graficznego 
miały na celu usuniecie wad i usterek 
dokumentacji, dzięki czemu po 
korekcie spełnia standardy ustawowe  
W związku z powyższym uwaga 
częściowo została rozpatrzona 
pozytywnie. 

7. 
Nowotarska 
Spółdzielnia  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 

Nie wiadomo  czy granice obszaru  zdegradowanego przebiegają  po 
zewnętrznej  czy  po wewnętrznej stronie  grubej „kolorowej  kreski"  

1. Tam gdzie granica była 
prowadzona po działkach, linia 
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L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu 

być wyznaczone jednolicie 
i bezsprzecznie 

na mapie.  Brak dokładnego  spisu działek  lub wyznaczenia 
dokładnego  przebiegu granic, gdyż  przebieg ten nawet nie pokrywa 
się z granicami  nieruchomości - czasami wyłączając część działki z 
granic obszaru zdegradowanego  co jest  kuriozalnym  błędem i 
niechlujstwem. Nie wiadomo  czy cała działka jest w obszarze  
zdegradowanym  mimo  błędnego  przebiegu granic (projekt  uchwały 
rady Miasta nie wskazuje  że do obszaru zdegradowanego zalicza się 
CAŁE NIERUCHOMOŚCI a tylko, że obszar zdegradowany wyznacza się 
według załącznika, a tym samym części nieruchomości  (działek  
ewidencyjnych)  są poza terenem zdegradowanym  a część jest  w 
obszarze zdegradowanym. Jeszcze raz naszym zdaniem sprawdza się 
zasada, że ze strony Urzędu Miasta w Nowym Targu  nikogo jakość  
zamawianych opracowań nie obchodzi . Takie niedookreślone 
wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego na udostępnionej 
mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie art.11 ust.1 i ust.4 
ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji tj. wniosek oraz 
ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem treści mapy 
zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z  uwzględnieniem 
granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

granicy obszaru rewitalizacji (OR) 
przebiega  dokładnie wzdłuż granicy 
działek (ani po wewnętrznej ani po 
zewnętrznej stronie). 
2. Po korekcie granice obszaru 
zdegradowanego (OZ) są wyznaczone 
jednolicie i bezsprzecznie. 
3. Wyznaczenie granic OZ i OR 
nastąpiło z wykorzystaniem treści 
mapy zasadniczej. 
W związku z powyższym uwaga 
została rozpatrzona pozytywnie. 

8. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu 

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działki ewidencyjne nr 
13200/55, 13200/58 były 
w całości wewnątrz 
obszaru 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu jest niezamieszkały, 
natomiast stanowi infrastrukturę budynku przy Al. Tysiąclecia nr 30, 
32 i 34 włączonych do obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji „Centrum". Działka nr 13200/55 stanowi część 
nieruchomości wspólnej przy Al. Tysiąclecia 30, a działka nr 13200/58 
stanowi drogę dojazdową do budynków nr 30, 32 i 34 i nie jest nam 
znany powód, dlaczego pas północny o szerokości 1m tej działki jest w 
obszarze zdegradowanym, a reszta już nie. Podobnie w przypadku 
działki nr 13200/55 zabudowanej 
budynkiem nr 30, cześć południową o szerokości ok. 5 metrów 
wyłączono z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11 ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

1. Lokalizacja projektu znajduje się 
poza proponowanym obszarem 
zdegradowanym i obszarem 
rewitalizacji. 
2. W ramach rewitalizacji nie są 
możliwe punktowe inwestycje 
odnoszące się jedynie do interwencji 
technicznej o punktowym 
charakterze. 
3. Działania nakierowane jedynie na 
estetyzację nie kwalifikują się do 
objęcia rewitalizacją i nie stanowią 
uzasadnienia dla zmiany obszaru 
rewitalizacji  
W związku z powyższym uwag nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

9. 
Nowotarska 
Spółdzielnia  

Obszar zdegradowany 
winien zostać uzupełniony 

Przedmiotowy teren jest niezamieszkały, natomiast stanowi 
infrastrukturę budynków przy Al. Tysiąclecia nr 30, 32 i 34 włączonych 

Uwaga uwzględniona - dokonano 
korekty w oparciu o granicę działek 
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L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

o działki ewidencyjne nr 
13200/58, 13200/65, 
13200/66,  13200/67, 
13200/61, 13200/62  
położone 
przy budynkach Al. 
Tysiąclecia 30, 32 i 34 

do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji „Centrum". Skoro 
na obszarze obejmującym w/w budynki występują zjawiska przyjęta 
do wyznaczenia terenu zdegradowanego to uznać aby te zjawiska 
występowały tylko w budynkach i w odległości 5 metrów od 
budynków a dalej już nie... 

oraz kryterium niezamieszkiwania 
terenu ze względu na niemożność 
dokonywania dodatkowej analizy w 
tym zakresie. 

10. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13200/63 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu jest niezamieszkały, 
natomiast stanowi infrastrukturę budynku przy Al. Tysiąclecia nr 34 
włączonego do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
„Centrum". Działka nr 13200/63 stanowi część nieruchomości 
wspólnej przy Al. Tysiąclecia 34 i nie jest nam znany powód, dlaczego 
fragment działki „budynkowej"   po  południowej  stronie  budynku  nr 
34 wyłączono  z obszaru zdegradowanego . 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r . o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

11. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Obszar zdegradowany 
winien zostać uzupełniony 
o działki ewidencyjne  nr 
13384/7, 12267/ 5, 
13373/9, 12267/2,  
13373/7 

Przedmiotowy teren jest niezamieszkały, natomiast stanowi 
infrastrukturę m.in. budynków przy ul. Wojska Polskiego 8, 10, 12, 16, 
18, 20, 22, 24 oraz ul. Podtatrzańska 47 i 47E, z czego budynki nr 16, 
18, 20, 22, 24 oraz 47 i 47E są włączone do obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji „Osiedle". 
Skoro na obszarze obejmującym w/w budynki występują zjawiska 
przyjęte do wyznaczenia terenu zdegradowanego to uznać aby te 
zjawiska występowały tylko w tych budynkach i w niewielkiej od nich 
odległości . Na przedmiotowym terenie znajduje się m.in. plac zabaw, 
boisko oraz 
SKATEPARK . 

1.Uwaga niezasadna i 
nieuwzględniona 

12. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Obszar zdegradowany 
winien zostać uzupełniony 
o teren zabudowany 
budynkami ul. Wojska 
Polskiego 1, 8, 10, 12 oraz 
Powstańców Śląskich 6, 9, 
9a, 11, 

Sztucznie  przyjęty  podział na obwody  wyborcze wyłączył te budynki 
zarówno z już  ustalonego wcześniej obszaru zdegradowanego, jak  i 
wyznaczonego  wcześniej  obszaru  rewitalizacji . Zadania  w zakresie  
rewitalizacji tych budynków były wpisane  do  projektu Gminnego  
Programu Rewitalizacji 

1.Uwaga niezasadna i 
nieuwzględniona 
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Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

13,  Suskiego 6, 13 i 
Kopernika 3 wraz z 
infrastrukturą,  w tym 
terenem  z  ciągami 
komunikacyjnymi  
umożliwiającymi  dostęp  
do  tych budynków 

13. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13063/45 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu jest niezamieszkały, 
natomiast stanowi infrastrukturę budynków przy ul. Podtatrzańskiej 
44 i 46, w tym budynek nr 44 jest włączony do obszaru  
degradowanego i obszaru rewitalizacji „Osiedle". Fragment północny 
działki nr 13200/45 włączono do terenu zdegradowanego i nie jest 
nam znany powód, dlaczego pozostała, większa część działki nr 
13063/45 została wyłączona z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie  granic obszaru zdegradowanego  
na udostępnionej  mapie do celów konsultacji  stanowi  naruszenie  
art.11 ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października  2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek  oraz ustalenie granic winno  nastąpić z wykorzystaniem  
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak  rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Uwaga uwzględniona, dokonano 
korekty w oparciu o granicę działek 
oraz kryterium niezamieszkiwania 
terenu ze względu na niemożność 
dokonywania dodatkowej analizy w 
tym zakresie. 

14. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13063/53 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy  wyłączony  fragment  terenu  stanowi część 
nieruchomości  zabudowanej  budynkiem ul. Podtatrzańska 44, w tym 
budynek nr 44 jest włączony do obszaru zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji „Osiedle".  Fragment  południowy  działki nr 13200/53 
wyłączono  z terenu zdegradowanego  i nie jest nam znany powód, 
dlaczego część terenu z infrastrukturą budynku nr 44 została 
wyłączona  z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie  granic obszaru zdegradowanego  
na udostępnionej  mapie do celów konsultacji  stanowi  naruszenie  
art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października  2015r. o 
rewitalizacji tj. wniosek  oraz ustalenie granic winno  nastąpić z 
wykorzystaniem  treści mapy zasadniczej  lub ewidencyjnej, czyli jak  
rozumiemy z uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - 
czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

15. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 

Przedmiotowe  wyłączone  fragmenty  terenu  stanowią  południowy  
i północny  kraniec  działki, której większa część jest zaliczona do 
obszaru zdegradowanego   i obszaru  rewitalizacji „Osiedle". Fragment  
południowy  i fragment  północny  działki  nr 13025/36 wyłączono  z 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
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Targu  nr 13025/36 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

terenu  zdegradowanego  i nie jest nam znany powód, dlaczego część 
terenu z infrastrukturą (droga) została wyłączona  z obszaru 
zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie  granic obszaru zdegradowanego  
na udostępnionej  mapie do celów konsultacji  stanowi  naruszenie  
art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października  2015r. o 
rewitalizacji tj. wniosek  oraz ustalenie granic winno  nastąpić z 
wykorzystaniem treści mapy zasadniczej  lub ewidencyjnej, czyli jak  
rozumiemy z uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego 
nie uczyniono. 

była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

16. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/40 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy  wyłączony  fragment  terenu  stanowi południową 
część działki, której większa część jest zaliczona do obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji  „Osiedle".  Fragment  
południowy  działki nr 13025/40 wyłączono z terenu zdegradowanego  
i nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu z infrastrukturą 
(droga) została wyłączona z obszaru zdegradowanego . 
Takie niedookreślone wyznaczenie  granic obszaru zdegradowanego  
na udostępnionej  mapie do celów konsultacji stanowi  naruszenie  
art.11 ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października  2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej  lub ewidencyjnej, czyli jak  rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono 
. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

17. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna  
nr 13025/17 była w 
całości wewnątrz  obszaru 
zdegradowanego oraz aby 
cały budynek ul. 
Podhalańska 24 był w 
obszarze zdegradowanym 

Przedmiotowy  wyłączony  fragment  terenu  stanowi południową  
część działki zabudowanej  budynkiem ul. Podhalańskiej nr 24, który 
to budynek jest zaliczony do obszaru zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji  „Osiedle".  Fragment  południowy  działki nr  13025/17 
oraz  południowy fragment  budynku  nr 24 wyłączono  z terenu 
zdegradowanego  i nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu 
z infrastrukturą oraz część budynku została wyłączona z obszaru 
zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego  
na udostępnionej  mapie do celów konsultacji  stanowi  naruszenie  
art.11ust.1i  ust.4 ustawy z dnia 15 października  2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem  
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak  rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 
 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga był 
rozpatrywana pozytywnie. Zakres 
zmian prezentuje załącznik graficzny. 
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18. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/33 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowe  wyłączone  fragmenty  terenu stanowią  południowy  i 
północny  kraniec działki, której większa część jest zaliczona do 
obszaru zdegradowanego  i obszaru  rewitalizacji  „Osiedle". Fragment  
południowy  działki nr  13025/33 wyłączono  z terenu 
zdegradowanego  i nie jest  nam znany powód, dlaczego część terenu 
z infrastrukturą (droga) została wyłączona z obszaru 
zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego  
na udostępnionej  mapie do celów konsultacji  stanowi  naruszenie  
art.11ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem  
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak  rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

19. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/21 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego i 
obszaru zdegradowanego, 
w tym aby budynek przy  
ul. Podhalańskiej 28 
również był w całości 
obszarze  
zdegradowanym 

Przedmiotowy wyłączony  fragment terenu stanowi południową część 
działki, której większa część jest zaliczona do obszaru 
zdegradowanego i obszaru zdegradowanego, „Osiedle" . Podobnie do 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji włączona jest 
większość budynku ul. Podhalańska  28, natomiast  wyłączono   
południowy  fragment   budynku nr 28. Nie jest nam znany powód, 
dlaczego część terenu  z infrastrukturą oraz część budynku 
wielorodzinnego  nr 28 została wyłączona z obszaru zdegradowanego.  
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r . o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

20. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr  13025/29 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi północną część 
działki, której większa część jest zaliczona do obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji „Osiedle". Nie jest nam znany 
powód, dlaczego  część terenu  z infrastrukturą  budynku 
wielorodzinnego  przy  ul. Podhalańskiej  nr  14 została wyłączona  z 
obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 
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uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

21. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/15była w całości 
wewnątrz obszaru 
zdegradowanego   

Przedmiotowe wyłączone fragmenty terenu 
stanowią południowy i północny kraniec działki, której większa część 
jest zaliczona do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
„Osiedle". 
Fragment południowy i fragment północny działki nr 13025/15 
wyłączono z terenu zdegradowanego i nie jest nam znany powód, 
dlaczego część terenu z infrastrukturą (droga) została wyłączona z 
obszaru zdegradowanego. Takie niedookreślone wyznaczenie granic 
obszaru zdegradowanego na udostępnionej mapie do celów 
konsultacji stanowi naruszenie art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 
października 2015r. o rewitalizacji tj. wniosek oraz ustalenie granic 
winno nastąpić z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej lub 
ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z uwzględnieniem granic 
nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono . 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

22. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/10 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy  wyłączony  fragment  terenu  stanowi północną część  
działki  zabudowanej  budynkiem ul. Podhalańskiej  nr 12, który to 
budynek jest zaliczony do obszaru zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji  „Osiedle".  Fragment  południowy  działki nr 13025/10 
wyłączono  z terenu  zdegradowanego  i nie jest nam znany powód, 
dlaczego część terenu z infrastrukturą została wyłączona  z obszaru 
zdegradowanego . 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

23. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/31 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy  wyłączony  fragment  terenu  stanowi północną część 
działki, której większa część jest zaliczona  do obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji  „Osiedle".  Fragment  
północny  działki  nr 13025/31 wyłączono  z terenu  zdegradowanego  
i nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu z infrastrukturą  
(droga) została  wyłączona  z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 
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Strona 14 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono 
. 

24. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 19372 była w całości 
wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi południową część 
działki, której większa część jest zaliczona do obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji „Osiedle" . Fragment 
południowy działki nr 19372 wyłączono z terenu zdegradowanego i 
nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu z infrastrukturą 
(droga) została wyłączona z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

25. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/10 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy  wyłączony  fragment  terenu  stanowi północną część  
działki  zabudowanej  budynkiem ul. Podhalańskiej  nr 12, który to 
budynek jest zaliczony do obszaru zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji  „Osiedle".  Fragment  południowy  działki nr 13025/10 
wyłączono  z terenu  zdegradowanego  i nie jest nam znany powód, 
dlaczego część terenu z infrastrukturą została wyłączona  z obszaru 
zdegradowanego . 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

26. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 13025/31 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy  wyłączony  fragment  terenu  stanowi północną część 
działki, której większa część jest zaliczona  do obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji  „Osiedle".  Fragment  
północny  działki  nr 13025/31 wyłączono  z terenu  zdegradowanego  
i nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu z infrastrukturą  
(droga) została  wyłączona  z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 
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Strona 15 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

27. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 19372 była w całości 
wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi południową część 
działki, której większa część jest zaliczona do obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji „Osiedle" . Fragment 
południowy działki nr 19372 wyłączono z terenu zdegradowanego i 
nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu z infrastrukturą 
(droga) została wyłączona z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

28. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice  obszaru  
zdegradowanego winny 
zostać 
skorygowane tak, aby 
działki ewidencyjne nr 
14780/8, 14790/8, 
14791/7, 14792/9, 
14793/9, 
14795/7, 14796/7, 
14797/12, 14799/9 były w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi południowo-
wschodnie części działek, których północno-zachodnia część jest 
zaliczona do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
„Osiedle". 
Fragment południowo-wschodni działek nr 14780/8, 14790/8, 
14791/7, 14792/9,  14793/9, 14795/7, 14796/7, 14797/12, 14799/9 
wyłączono  z terenu zdegradowanego i nie jest nam znany powód, 
dlaczego część terenu została wyłączona z obszaru zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11ust.l i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015 r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

29. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działki ewidencyjne nr 
14791/11 i 14739/29 były 
w całości wewnątrz 
obszaru  zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi północne części 
działek, których południowe części są zaliczone do obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji „Osiedle" . Fragmenty 
północne działek nr 14791/11i 14739/29 wyłączono  z terenu 
zdegradowanego i nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu 
została wyłączona z obszaru zdegradowanego . 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi  naruszenie 
art.11ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r . o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 

Uwaga uwzględniona dokonano 
korekty w oparciu o granicę działek 
oraz kryterium niezamieszkiwania 
terenu ze względu na niemożność 
dokonywania dodatkowej analizy w 
tym zakresie. 
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Strona 16 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

30. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działki ewidencyjne nr 
14739/25 i 14739/26 były 
w całości wewnątrz 
obszaru zdegradowanego 
oraz aby budynek ul. 
Sikorskiego 19 był w 
całości w obszarze 
zdegradowanym 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi północne części 
działek, których południowe części wraz z południową częścią 
budynku ul. Sikorskiego 19 są zaliczone do obszaru zdegradowanego i  
obszaru rewitalizacji „Osiedle". Fragmenty północne działek nr 
14739/25 (zabudowana budynkiem nr 19) i 14739/26 (droga 
dojazdowa i chodnik do budynku nr 19) oraz  północną część budynku 
nr 19 wyłączono z terenu zdegradowanego i nie jest nam znany 
powód, dlaczego część terenu i część budynku została wyłączona z 
obszaru zdegradowanego . 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Uwaga uwzględniona dokonano 
korekty w oparciu o granicę działek 
oraz kryterium niezamieszkiwania 
terenu ze względu na niemożność 
dokonywania dodatkowej analizy w 
tym zakresie. 

31. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 
14739/23 była w całości 
wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowa wyłączona część terenu stanowi większą część działki, 
której południową część zaliczono do obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji „Osiedle". Część działki nr 14739/25 (stanowiącej 
drogę dojazdową, chodnik, placyk gospodarczy i śmietnik) w części 
zaliczono a w części wyłączono z terenu zdegradowanego i nie jest 
nam znany powód, dlaczego część terenu została wyłączona z obszaru 
zdegradowanego. 
Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11 ust.1i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

Uwaga uwzględniona dokonano 
korekty w oparciu o granicę działek 
oraz kryterium niezamieszkiwania 
terenu ze względu na niemożność 
dokonywania dodatkowej analizy w 
tym zakresie. Korekty dokonano po 
granicy ewidencyjnej działki  

32. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 14739/22 była w 
całości wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowa  wyłączona  część terenu stanowi większą  część działki 
zabudowanej  budynkiem wielorodzinnym ul. Podtarzańska  78,  
której południową część zaliczono  do obszaru zdegradowanego  i 
obszaru  rewitalizacji „Osiedle" . Część działki nr 14739/22  
(stanowiącej infrastrukturę  budynku)  zaliczono  do zaliczono  do 
obszaru zdegradowanego  a część zabudowaną budynkiem wyłączono  
z terenu  zdegradowanego  i nie jest  nam znany powód, dlaczego 
część terenu została wyłączona  z obszaru zdegradowanego . 

1.Uwaga niezasadna i 
nieuwzględniona 
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Strona 17 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

Takie niedookreślone wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego 
na udostępnionej mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie 
art.11 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji 
tj. wniosek oraz ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem 
treści mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z 
uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

33. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 14713/7 była w całości 
wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi północne i 
zachodnie części działki, której pozostałą część oraz budynek ul. 
Sikorskiego 5 zaliczono do obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji „Osiedle" . Fragmenty północne i zachodnie działki nr 
14713/7 wyłączono z terenu zdegradowanego i nie jest nam znany 
powód, dlaczego część terenu 
została wyłączona z obszaru zdegradowanego . Takie niedookreślone 
wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego na udostępnionej 
mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie art.11 ust.1 i ust.4 
ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji tj. wniosek oraz 
ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem treści mapy 
zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z uwzględnieniem 
granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono . 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga był 
rozpatrywana pozytywnie. Zakres 
zmian prezentuje załącznik graficzny. 

34. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 14713/9 była w całości 
wewnątrz obszaru 
zdegradowanego 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi północną część 
działki, której pozostałe części oraz budynek ul. Sikorskiego 11 są 
zaliczone do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
„Osiedle". Fragment północny działki nr 14713/9 wyłączono z terenu 
zdegradowanego i nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu 
została wyłączona z obszaru  zdegradowanego. 
Takie  niedookreślone  wyznaczenie  granic  obszaru zdegradowanego   
na udostępnionej  mapie do celów konsultacji  stanowi  naruszenie  
art.11 ust.1 i  ust.4 ustawy z dnia  15 października  2015r. o 
rewitalizacji tj. wniosek  oraz ustalenie granic winno  nastąpić z 
wykorzystaniem  treści mapy zasadniczej  lub ewidencyjnej, czyli jak  
rozumiemy  z uwzględnieniem granic nieruchomości (działek) - czego 
nie uczyniono. 

Poddano weryfikacji o ile interwencja 
nie miała wpływu na zmianę liczby 
ludności a teren posiadał styczną z 
podobszarem rewitalizacji uwaga 
była rozpatrywana pozytywnie. 
Zakres zmian prezentuje załącznik 
graficzny. 

35. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Granice obszaru 
zdegradowanego winny 
zostać skorygowane tak, 
aby działka ewidencyjna 
nr 14713/16 była w 
całości wewnątrz obszaru 

Przedmiotowy wyłączony fragment terenu stanowi północne, 
południowe i zachodnie oraz wschodnie fragmenty działki, której 
pozostałe części są zaliczone do obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji „Osiedle". Fragmenty północne, południowe i zachodnie 
oraz wschodnie  działki nr 14713/16 wyłączono z terenu 
zdegradowanego  i nie jest nam znany powód, dlaczego część terenu i 

Uwaga uwzględniona dokonano 
korekty w oparciu o granicę działek 
oraz kryterium niezamieszkiwania 
terenu ze względu na niemożność 
dokonywania dodatkowej analizy w 
tym zakresie. Granicę wyznaczono po 
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zdegradowanego budynku została wyłączona z obszaru zdegradowanego . Działka nr 
14713/16 stanowi teren infrastruktury osiedla obejmujący drogi, 
chodniki, parkingi, sieci uzbrojenia podziemnego, w tym przyłącza, 
place gospodarcze, śmietniki oraz fragmenty zieleni. Nieruchomość 
nie jest zamieszkała, jednak takie „pocięcie" w praktyce może 
uniemożliwić rewitalizację tej nieruchomości. Takie niedookreślone 
wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego na udostępnionej 
mapie do celów konsultacji stanowi naruszenie art.11 ust.1i ust.4 
ustawy z dnia 15 października 2015r. o rewitalizacji tj . wniosek oraz 
ustalenie granic winno nastąpić z wykorzystaniem treści mapy 
zasadniczej lub ewidencyjnej, czyli jak rozumiemy z uwzględnieniem 
granic nieruchomości (działek) - czego nie uczyniono. 

zewnętrznej granicy drogi. 

36. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Obszar zdegradowany 
winien zostać uzupełniony 
o teren zabudowany 
budynkami os. Bór 1, 5 ,6 i 
8 wraz z infrastrukturą, w 
tym terenem z ciągami 
komunikacyjnymi 
umożliwiającymi dostęp 
do tych budynków 

Sztucznie przyjęty podział na obwody wyborcze wyłączył te budynki 
zarówno z już ustalonego wcześniej obszaru zdegradowanego, jak i 
wyznaczonego wcześniej obszaru rewitalizacji. Zadania w zakresie 
rewitalizacji tych budynków były wpisane do projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji. 

1.Uwaga niezasadna i 
nieuwzględniona 

37. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Obszar zdegradowany  
winien  zostać 
uzupełniony o teren  
zabudowany  budynkami 
Al. Kopernika  7, ul. 
Szaflarska 93, i 93c oraz 
93d wraz z   
infrastrukturą,  w tym 
terenem  z ciągami 
komunikacyjnymi 
umożliwiającymi  dostęp  
do  tych budynków 

Sztucznie  przyjęty  podział na obwody  wyborcze wyłączył  te budynki 
zarówno  z już  ustalonego wcześniej obszaru zdegradowanego, jak  i 
wyznaczonego  wcześniej  obszaru  rewitalizacji. Zadania  w zakresie  
rewitalizacji tych  budynków  były wpisane  do  projektu  Gminnego  
Programu Rewitalizacji 

1. Wcześniejsza wersja GPR była 
niepoprawna metodologicznie 
2. Należy podkreślić, że projekty 
zlokalizowane poza obszarem 
rewitalizacji mogą być zgłaszane jako 
projekty rewitalizacyjne o ile będą 
miały charakter społeczny i 
rozwiązujący problemy społeczne 
3. Projekty polegające na estetyzacji 
nie mają charakteru 
rewitalizacyjnego  
W związku z powyższym uwaga nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

38. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 

Obszar zdegradowany 
winien zostać uzupełniony 
o     teren zabudowany  
budynkami ul. Sikorskiego  

Sztucznie przyjęty podział na obwody wyborcze wyłączył te budynki 
zarówno z już  ustalonego wcześniej obszaru zdegradowanego, jak i 
wyznaczonego  wcześniej  obszaru  rewitalizacji. Zadania w zakresie 
rewitalizacji tych budynków były wpisane do projektu Gminnego 

1. Wcześniejsza wersja GPR była 
niepoprawna metodologicznie 
2. Należy podkreślić, że projekty 
zlokalizowane poza obszarem 
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Targu  1 i  3 wraz z 
infrastrukturą, w tym 
terenem z ciągami 
komunikacyjnymi  
umożliwiającymi  dostęp  
do tych budynków 

Programu Rewitalizacji rewitalizacji mogą być zgłaszane jako 
projekty rewitalizacyjne o ile będą 
miały charakter społeczny i 
rozwiązujący problemy społeczne 
3. Projekty polegające na estetyzacji 
nie mają charakteru 
rewitalizacyjnego  
4. Jak wykazano przyjęta 
metodologia była poprawna  
W związku z powyższym uwaga nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

39. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Obszar zdegradowany 
winien zostać uzupełniony 
o   teren zabudowany 
budynkami ul. 
Podtatrzańska 66,  68, 70, 
72, 76,78, 80, 82, 84, 86 
wraz z infrastrukturą, w 
tym terenem z ciągami 
komunikacyjnymi 
umożliwiającymi dostęp 
do tych budynków
  

Sztucznie przyjęty podział na obwody wyborcze wyłączył te budynki 
zarówno z już  ustalonego wcześniej obszaru zdegradowanego, jak i 
wyznaczonego  wcześniej  obszaru  rewitalizacji. Zadania w zakresie 
rewitalizacji tych budynków były wpisane do projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

1. Wcześniejsza wersja GPR była 
niepoprawna metodologicznie 
2. Należy podkreślić, że projekty 
zlokalizowane poza obszarem 
rewitalizacji mogą być zgłaszane jako 
projekty rewitalizacyjne o ile będą 
miały charakter społeczny i 
rozwiązujący problemy społeczne 
3. Projekty polegające na estetyzacji 
oraz tylko infrastrukturalnej 
interwencji nie mają charakteru 
rewitalizacyjnego  
4. Jak wykazano przyjęta 
metodologia była poprawna  
W związku z powyższym uwaga nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 
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40. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Po dokonaniu korekty 
obszaru i granic obszaru 
wnosimy o dokonanie 
odpowiedniej korekty 
obszaru rewitalizacji 
według punktów 
szczegółowych od 5 do 
33, tak aby obszar 
rewitalizacji został 
wyznaczony 
bezsprzecznie, jednolicie - 
zgodnie z art.11 ustawy z 
dnia 15 
października 2015r. o 
rewitalizacji   

 
Sztucznie i niechlujnie wykonana dokumentacja powoduje, iż część 
nieruchomości, w tym budynków 
została „przedzielona" linią graniczną wyznaczająca 
obszar rewitalizacji co stanowi wprost naruszenie 
art.11 ustawy z dnia 15 października 2015r. o 
rewitalizacji, albowiem wbrew twierdzeniom 
przedstawiciela firmy sporządzającej dokumentację, 
linii graniczne NIE PRZEPROWADZONO wzdłuż granic nieruchomości 
(działek ewidencyjnych) . Jak wskazały w/w uwagi, praktycznie żadna 
nieruchomość zarządzana lub będąca własnością lub w 
użytkowaniu wieczystym Nowotarskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym Targu nie została wyznaczona właściwie - 
mimo obowiązku ustawowego. Po zmianie wykonawcy dokumentacji, 
żaden przedstawiciel firmy ani Urzędu Miasta Nowy Targ nie raczył 
przekazać żadnej dokumentacji obszarowej do uzgodnienia (co miało 
miejsce wcześniej) i co spowodowało szereg w/w rażących błędów - w 
tym także jak wskazaliśmy wyżej, szczegółowa dokumentacja została 
udostępniona interesariuszom dopiero dnia 17 .03 .2017r. na 
stronie internetowej  urzędu  miasta tj. z prawie miesięcznym 
opóźnieniem w stosunku  do daty ogłoszenia  konsultacji i ogłoszenia  
potrzeby zmiany obszaru zdegradowanego  i obszaru  rewitalizacji . 

1. Tam gdzie granica była 
prowadzona po działkach, linia 
granicy OR idzie dokładnie wzdłuż 
linii granicy działek (ani po wew. ani 
zew.). 
2. Po korekcie granice obszaru 
zdegradowanego są wyznaczone 
jednolicie i bezsprzecznie. 
3. Wyznaczenie granic OZ i OR 
nastąpiło z wykorzystaniem treści 
mapy zasadniczej. 
4. Czasookres konsultacji był zgodny z 
literą ustawy  
W związku z powyższym uwaga 
została rozpatrzona pozytywnie. 

41. 
 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Uznania obszaru 
rewitalizacji „Osiedle” 
jako obszaru 
zdegradowanego z 
odpowiednim 
skorygowaniem map 

Wobec  niespójności  udostępnionej  mapy (załącznik nr 2 do 
uchwały) z treścią „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowy Targ” 
powstaje niepewność czy obszar rewitalizacji „Osiedle” stanowi także 
obszar zdegradowany. Na stronie nr 56 „Diagnozy” w pkt.2.2 
wskazano, że podobszar „Osiedle” jest obszarem zdegradowanym, 
jednak w legendzie mapy stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Rady 
miasta Nowy Targ wskazano jedynie granice obszaru rewitalizacji. Nie 
wskazano obszaru zdegradowanego, który innym kolorem wskazano 
zarówno w legendzie, jak i na mapie stanowiącej załącznik nr 1do 
uchwały Rady Miasta Nowy Targ. Wnosi się o ujenolicenie oznaczeń, 
opisów i legend w obu załącznikach, jak również wnosi się do 
dostosowania załączników do treści „Diagnozy” aby 
uniknąć rozbieżności. 

1. Legendę skorygowano  
2. Zlikwidowano wszelkie 
rozbieżności wykazane przez 
wnioskodawcę  
W związku z powyższym uwaga 
została rozpatrzona pozytywnie. 

42. 
Nowotarska 
Spółdzielnia  

Sprawdzenie liczby 
ludności zamieszkałej  na 

Na stronie 56 „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowy Targ  

1. Wykorzystywane dane dotyczące 
ludności zostały pozyskane 
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Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

danym terenie powołano, iż na terenie „Osiedle” zamieszkuje  4 .129 osób. Nie 
wskazano skąd zaczerpnięto te dane, a jeśli dane pochodzą z 
ewidencji osób zameldowanych,  to dane te nie są miarodajne  
albowiem  według  oświadczeń pisemnych składanych do celów 
ustalenia opłat z tytułu  gospodarowania   odpadami   komunalnymi, 
ilość osób zamieszkałych jest ok. 20 % mniejsza niż ilość osób 
zameldowanych. 

bezpośrednio z Urzędu Miasta i mają 
jedyny miarodajny charakter  
2. Korzystając z praktyk Głównego 
Urzędu Statystycznego zaczerpnięto 
informacje u źródła czyli z Biura 
Ewidencji Ludności 
3. Brak innej powszechnie uznanej 
praktyki w zakresie szacowania liczby 
ludności  
W związku z powyższym uwaga nie 
została rozpatrzona pozytywnie. 

43. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Wprowadzenie 
prawidłowego 
nazewnictwa w 
dokumentacji i na 
mapach: zastąpienie 
opisu 
„Równina Szaflarska” 
opisem „Równia 
Szaflarska” 

Według  naszej wiedzy  nazewnictwo  „Równina Szaflarska” nie jest 
jednoznaczna  z „Równia Szaflarska 11   i nie mamy nawet pewności 
czy 
„Równina Szaflarska11 w ogóle istnieje, a jeśli tak czy jest na obszarze 
Gminy Miasto Nowy Targ, bo jeśli przypadkiem istnieje i nie jest na 
obszarze Gminy Miasto Nowy Targ może wystąpić problem formalny 
przy sporządzaniu projektów czy innych opracowań dla terenu 
położonego poza Gminą Miasto Nowy Targ w oparciu o Gminny 
Program Rewitalizacji sporządzony dla Gminy Miasto Nowy Targ. W 
opisie mapy stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały stosuje się nazwę 
„Równina Szaflarska” i nazwa ta nie koreluje z treścią „Diagnozy 
służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
na terenie Miasta Nowy Targ”. W „diagnozie” nie zauważyliśmy aby 
stosowano w ogóle nazwy typu „Równina Szaflarska, czy „Równia 
Szaflarska". Ujednolicenia także wymaga ją opisy w zakresie czy są to 
„obszary”  zdegradowane i rewitalizacji, czy też są to „podobszary”   
W tekście „Diagnozy" i na mapach są rozbieżne oznaczenia . 

1. Skorygowano omyłkę pisarską  
W związku z powyższym uwaga 
została rozpatrzona pozytywnie. 

45. 

Nowotarska 
Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 
w Nowym 
Targu  

Odstąpienie  od prawa 
pierwokupu  ustalonego  
na rzecz Gminy Miasto 
Nowy Targ na terenach 
rewitalizacji 

Pozytywnie opiniujemy  wycofanie  się Gminy  Miasto Nowy Targ z 
uchwalonego wcześniej prawa rewitalizacji pierwokupu, gdyż 
wprowadzało  to tylko niepotrzebne koszty i zwłokę w nabywaniu 
nieruchomości, które również Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Nowym Targu musiała ponieść dokonując zakupu nieruchomości 
przy ul. Wojska Polskiego, która notabene obecnie została wyłączona 
z obszaru rewitalizacji. Wprowadzenie prawa pierwokupu nie było 
obligatoryjne ustawowo i naszym zdaniem było błędem, zatem 
bardzo cieszymy się z propozycji odejścia od uchwalonego przez Radę 
Miasta Nowy Targ prawa pierwokupu terenów na obszarze 

Wyrażona opinia jest zgodna z 
aktualnym stanem faktycznym i 
zamierzeniami Urzędu Miasta. 
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rewitalizacji. 

46. 

 
Marek Teper 
Prezes 
 
Nowotarska 
Izba 
Gospodarcza 

Wnioskujemy o ujęcie 
terenów po byłym 
Kombinacie NZPS jako 
terenu do całkowitej 
rewitalizacji . 

Na tym terenie po likwidacji byłego kombinatu pozostała 
zdegradowana infrastruktura – sieci, wodociągi (prawdopodobnie 
nieszczelne) i inne Drogi są do natychmiastowej naprawy. A 
substancja Kubaturowa np. budynek Głównego Mechanika, należy 
przystosować pilnie jako zakład produkcyjny, można tam 
zlokalizować instytucje i urzędy bibliotekę, galerie wystawowe itp. 
Tylko pomoc pracodawcom w stworzeniu nowych i poprawieniu 
warunków obecnych miejsc pracy spełni w stu procentach założenia 
program rewitalizacji .Zlikwiduje bezrobocie co w bezpośredni 
sposób wpłynie na satysfakcję mieszkańców naszego Miasta. Do 
budżetu wpłyną nowe podatki w tym od nieruchomości na wiele lat.  

1. Zdecydowano o nieobejmowaniu 
terenów poprzemysłowych obszarem 
rewitalizacji ze względu na 
obostrzenia na poziomie 
ministerialnym  
2. Projekty z poza obszaru będą 
mogły stanowić przedmiot projektu 
w ramach GPR  

47. 

Włączyć tereny 
produkcyjne i usługowe 
wszystkie -wymienione w 
dotychczasowym 
projekcie uchwały- 
Szpital, Prewentorium, 
stacje narciarskie Zadział i 
Długa, Centralna 
Ciepłownia, Składowa , 
Ceramiczna 

Pomoc i umożliwienie dostępu do programu rewitalizacji podmiotom 
gospodarczym to preferowany kierunek rozwoju Nowego Targu 
-stworzenie nowych miejsc pracy i poprawę bytu. 

1. Zdecydowano o nieobejmowaniu 
terenów poprzemysłowych obszarem 
rewitalizacji ze względu na 
obostrzenia na poziomie 
ministerialnym  
2. Projekty z poza obszaru będą 
mogły stanowić przedmiot projektu 
w ramach GPR 

48. 

 
Lesław 
Jędrysko 
ul. Kokoszków 
72 

Ująć rewitalizację 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury 
 
Objąć teren działki 3056/1 
i 3063/2 ponad i ul. 
Kwiatową obszarem 
rewitalizacji 

wnioskuję o zachowanie jako naszej nowotarskiej spuścizny 
kulturowej zrealizowanych przez nowotarskich artystów pana 
Wacława Czubernata i Marka Medweckiego Pegaza i Baranów z 
granitu . Teren Dział jest jednym z najbardziej 
niezainwestowanym terenem Miasta w infrastrukturę miejską. 
Brak sieci dróg kanalizacji 
sanitarnej wodociągu a zwłaszcza odwodnienia i również drogi 
krajowej serwisowej (7t -3m szer) jednokierunkowej i bez chodnika 
poniżej Kwiatowej. Często ona i ul. Św. Anny jest zalewana i się 
degraduje. Miasto nie ma połączenia chodnikiem czy ścieżką części 
miasta od św. Anny do Kikuszówki i Krakowskiej. Co powoduje że piesi 
i rowerzyści chodzą po nieformalnych przejściach prywatnych. 
Dawniej takie przejście było. Odtworzenie dostępu poprawi 
satysfakcję i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ułatwi dojście do 
szkół i przedszkoli dzieciom. 

MOK znajduje się w wyznaczonym 
obszarze rewitalizacji.  
Uwaga niezasadna.  
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L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi  Uzasadnienie uwagi  Stanowisko w sprawie uwagi 

49. 

Michał Glonek 
Długa Polana 
Sp. Z O.O. 
34-400 Nowy 
Targ, Os. 
Oleksówki 6a 

Długa Polana Sp. z 
o.o. wnioskuje  o 
utrzymanie  obszaru 
zdegradowanego  na 
terenie  Stacji Narciarskiej 
Długa Polana. 

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 uwzględniająca 
wniosek Spółki Długa Polana z dnia 23.03.2016 r. dała jasny sygnał 
zainteresowanym podmiotom, że należy podjąć działania związane z 
przygotowaniem dokumentacji technicznej, która będzie niezbędna 
do tego by realnie myśleć o skutecznym napisaniu wniosku w ramach 
11 osi priorytetowej. Takie działania zostały podjęte przez Spółkę 
Długa Polana co również wiązało się poniesieniem znaczących 
nakładów finansowych. Proponowana zmiana obszaru 
zdegradowanego robiona w ekspresowym tempie w celu ratowania 
możliwości brania udziału w ogłoszonym już naborze jest krzywdząca 
dla Spółki i w naszej opinii wadliwa metodologia wyznaczenia 
obszarów dopasowana jest pod konkretne dwa projekty, które 
samorząd uznaje za priorytetowe ze swojej perspektywy zapominając 
o tym, że jest 13 typów beneficjentów (w tym przedsiębiorcy) 
dopuszczonych do ubiegania się o ośrodki w przedmiotowym 
priorytecie. 
Przyjęcie przez Urząd Miasta takiej postawy łamie zasadę równego 
traktowania wszystkich wnioskodawców, gdyż wspiera 
faworyzowanych, potencjalnych Beneficjentów. 
Zasada równości szans w prawie i dokumentach strategicznych Unii 
Europejskiej opiera się na dwóch filarach: 
1. zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji, 
2. obowiązku planowania konkretnych działań wyrównawczych, gdy 
stwierdzamy, że jakaś grupa doświadcza nierówności lub 
specyficznych barier dostępu, które mogą powodować wykluczenie. 
W naszej opinii taka postawa Urzędu Miasta jest sprzeczna z polityką 
równego traktowania i niedyskryminacji promowanej przez Unię 
Europejską 
Wobec powyższego w przypadku braku uwzględnienia naszego 
wniosku będziemy rozważać odwołanie się do odpowiednich 
organów. 

1. Projekty z poza obszaru będą 
mogły stanowić przedmiot projektu 
w ramach GPR o ile zostaną 
wykazane powiązania o charakterze 
społecznym  
2. Aktualnie prowadzony jest otwarty 
nabór projektów rewitalizacyjnych w 
ramach, którego można zgłosić 
kwalifikujący się projekt 
rewitalizacyjny  
3. Sporządzona metodologia jest 
poprawna i podlegała opiniowaniu 
bezpośrednio w instytucji 
zarządzającej i weryfikującej 
merytorycznie GPR-y 

Źródło: opracowanie własne  
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3. Podsumowanie wyników konsultacji 

W terminie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne 

dotyczące zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXV/213/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ w ramach 

„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”. W konsultacjach uwagi zgłosiło 6 podmiotów, 

ich treść i odniesienia do nich zaprezentowano w rozdziale nr 2 niniejszego raportu. Większość uwag 

zgłoszonych do planowanych obszarów rewitalizacji nie zawierała zasadnego uzasadnienia potrzeby 

modyfikacji granic obszaru. Przedstawione propozycje zawierające uzasadnienie możliwe do ujęcia 

z przyczyn formalno- ekonomicznych zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Wnioski z konsultacji społecznych: 

1. Podtrzymano strukturę analizy na okręgi wyborcze i w związku z powyższym negatywnie 

rozpatrzono uwagi odnoszące się do korekt obszaru rewitalizacji ze względu na przyjętą 

metodologię oraz brak kwalifikacji inwestycji punktowych do objęcia GPR.  

2. W efekcie konsultacji społecznych dokonano korekty granic, która wpłynęła na powierzchnię 

obszaru rewitalizacji. Szczegółowe zmiana została odnotowana w Diagnozie służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowy Targ. 

3. Zdecydowano się na wykreślenie obszarów poprzemysłowych i pokolejowych jako obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rewitalizacji 

niezamieszkałe tereny poprzemysłowe /b. NZPS i stara oczyszczalnia ścieków/ albo pokolejowe 

/tereny PKP/, na których występują negatywne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-

4 ww ustawy, mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania 

możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1. Niemniej na etapie 

projektowym będą dopuszczone projekty zlokalizowane poza obszarem przy założeniu 

istotnego oddziaływania na zdefiniowany obszar rewitalizacji. 


