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I     WPROWADZENIE 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012–2020 to jeden  
z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd. Określa on 
priorytety i cele polityki rozwoju, prowadzonej na terenie Miasta. Niniejsza 
strategia jest zapisem świadomych wyborów naszych mieszkańców i pokazuje 
koncepcję rozwoju zaplanowaną na kolejne lata. Opracowanie Strategii jest 
wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia 
odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość Nowego Targu. 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zobowiązuje samorząd 
lokalny do prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię. Potrzeba posiadania 
strategii rozwoju dla Miasta Nowy Targ wynika nie tylko z uwarunkowań prawnych  
i standardów europejskich, ale także z pragmatycznego punktu widzenia. Jest to 
skuteczne narzędzie w procesie rozwoju. Dzięki powiązaniu celów strategii  
z zadaniami zapewniona zostanie kompleksowość działań oraz znacznie lepsza 
efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia umożliwi 
pozyskanie kolejnych funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych. 
Planowanie, monitorowanie i ocena realizacji celów wynikających z niniejszego 
dokumentu, w połączeniu z jawnością życia publicznego, będą sprzyjać wyzwalaniu 
aktywności mieszkańców wokół zadań realizowanych przez samorząd.  
 Strategia aktualizowana była na warsztatach roboczych z udziałem Konwentu 
Strategicznego – będącego płaszczyzną wymiany poglądów, ale również ujawniania 
konfliktów interesów, a co najważniejsze ustalania wspólnej wizji rozwoju Nowego 
Targu.  
 Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom Konwentu Strategicznego,  
w skład którego weszli przedstawiciele władz miejskich, radni, urzędnicy 
samorządowi, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele organizacji 
gospodarczych, szkół i uczelni wyższych, instytucji polityki społecznej i ochrony 
zdrowia, reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji pozarządowych  
i młodzieży, za poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw 
publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie. 
 Jestem przekonany, że Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012–
2020 spełni swoją rolę i będzie służyć rozwojowi naszej społeczności lokalnej. 
 
 

Marek Fryźlewicz 
Burmistrz Miasta Nowy Targ 
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II    WSTĘP 
 
 
Proces aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012–2020 
rozpoczęto w listopadzie 2009 roku, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Miastem 
Nowy Targ, reprezentowanym przez Pana Marka Fryźlewicza – Burmistrza Nowego 
Targu, a FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji  
z Krakowa, reprezentowanym przez Krzysztofa Lipskiego – Dyrektora Instytutu. 
Konstrukcję nowej Strategii oparto na partnerskim modelu budowy planów 
strategicznych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu dokument ten 
stanowi swoiste zaproszenie do współpracy dla wszystkich podmiotów lokalnych 
zainteresowanych przyszłością Nowego Targu. „Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ 
na lata 2010-2020” powstała dzięki aktywności członków Konwentu Strategicznego, 
skupiającego liderów życia gospodarczego i społecznego Miasta. W jego skład weszli 
radni, przedstawiciele organizacji gospodarczych, urzędnicy samorządowi, 
reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji pozarządowych, 
przedstawiciele władz Miasta, szkół i uczelni wyższych, instytucji polityki 
społecznej oraz bezpieczeństwa. 
 
Aktualizacja strategii podyktowana została istotną potrzebą i wymogiem nowej 
sytuacji społeczno-gospodarczej Nowego Targu, regionu małopolskiego i Polski, 
związanej głównie z funkcjonowaniem naszego kraju w strukturach Unii 
Europejskiej oraz nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy 
strukturalnych na rozwój lokalny. Oparcie rozwoju Miasta na długofalowym 
planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, stanowi klucz 
do efektywnego zarządzania i współpracy lokalnej. Strategia pomaga skoordynować 
działania różnych instytucji, działających w sferach społecznej i gospodarczej na 
terenie Miasta, wokół priorytetowych kierunków rozwoju.  
 
Stworzone plany działań przede wszystkim kładą nacisk na zrównoważony rozwój 
Miasta. Jest on rozumiany jako proces, w którym następuje integrowanie działań 
politycznych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 
Zrównoważony rozwój ma na celu wyrównanie szans w dostępie do środowiska 
zarówno współczesnego społeczeństwa, jak również przyszłych pokoleń. 
 
Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020 nie ogranicza się w swych 
zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez władze 
samorządowe Miasta. Strategia proponuje zadania stanowiące wyzwania dla całej 
społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających w Mieście lub na jego 
terenie. Tak realizowana zasada partnerstwa i współpracy jest jednym  
z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. 
 
Okres realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ przyjęto na osiem lat (2012-
2020), adekwatnie do działań aktualizacyjnych prowadzonych nad Strategią 
Rozwoju Województwa Małopolskiego. Strategia została sformułowana w ścisłej 
korelacji z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym – oraz 
regionalnym – Małopolska 2020 – Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego do 2020 roku, Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007 - 2013.  



STRATEGIA ROZWOJU MIASTA NOWY TARG NA LATA 2012-2020 

FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 5 

Zapisy niniejszej Strategii są jednocześnie spójne z rządowymi Programami 
Operacyjnymi, według których dysponowane są w Polsce środki Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego: 
 

• Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013; 
• Programem Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” 2007-2013; 
• Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki”. 

 
 
Ze strony FRDL MISTiA prace związane z opracowaniem strategii wykonywali: Jacek 
Kwiatkowski – Dyrektor Wydziału Programów i Projektów FRDL MISTiA oraz 
Wojciech Odzimek – kierownik projektu, Koordynator Programu Zarządzania 
Strategicznego FRDL MISTiA. 
 
Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu 
Strategicznego za poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw 
publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie aktualizacji „Strategii 
Rozwoju Miasta Nowy Targ”. Składamy specjalne podziękowania na ręce Burmistrza 
Nowego Targu – Pana Marka Fryźlewicza, Zastępcy Burmistrza – Pana Eugeniusza 
Zajączkowskiego, Sekretarz Miasta – Pani Stanisławy Szołtysek oraz Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – 
Pana Wojciecha Watychy. 
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III    PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU 
 
 
 
Przyjęta w 2002 r. Strategia Rozwoju Miasta Nowego Targu, stała się z upływem 
czasu dokumentem wymagającym gruntownej aktualizacji pod kątem zadań 
realizacyjnych. Prace prowadzone nad aktualizacją dokumentu nie wykazały 
przesłanek, które uzasadniałyby decyzję o całkowitym odrzuceniu przyjętej wizji, 
kierunków rozwoju i celów strategicznych. Oczywiście wymagają one weryfikacji  
i dostosowania do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, jednak proces ten 
należy rozpatrywać jako aktualizację, a nie budowę od podstaw. Za takim 
podejściem przemawiają następujące argumenty: 
− Strategia jako nadrzędny dokument samorządu, oddziałujący i wyznaczający 

ramy dla inicjatyw podejmowanych przez szerokie grono podmiotów powinna 
mieć możliwie stabilny i trwały charakter, 

− Strategia została opracowana w szerokim procesie partycypacji społecznej, 
stanowiąc wyraz konsensusu, 

− Strategia uwzględnia podstawowe zasady polityki rozwoju lokalnego  
i regionalnego, takie jak partnerstwo, programową autonomię samorządu oraz 
zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, przestrzennym oraz 
środowiskowym. 

Należy jednocześnie zauważyć, że racjonalne zarządzanie polityką rozwoju 
powinno opierać się na „kroczącym” planowaniu strategicznym, co w konsekwencji 
uzasadnia potrzebę okresowego przeglądu realizacji przyjętych celów oraz możliwą 
ich aktualizację. Uznając, że w okresie, który upłynął od przyjęcia Strategii, 
zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i w relacjach wewnętrznych, zaszły realne 
zmiany wpływające na rozwój Miasta, władze samorządowe za zasadne i właściwe 
uznały przeprowadzenie aktualizacji tego dokumentu.  
 
Przesłanki formalne aktualizacji Strategii 
 
W warstwie odnoszącej się do zmian w otoczeniu regulacyjnym, prace nad 
aktualizacją Strategii miały na celu: 
− zapewnienie spójności pomiędzy strategią Miasta, a celami: aktualizowanej 

Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku, zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku oraz Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020, 

− zapewnienie spójności pomiędzy strategią rozwoju Miasta, a planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa tj. odzwierciedlenie celów 
rozwoju społeczno-gospodarczego Nowego Targu w przestrzeni regionalnej, 

− uaktualnienie zapisów strategii zgodnie z wdrożonymi zmianami prawa. 
 
Aktualizacja Strategii doprowadziła do wydłużenia jej horyzontu czasowego – do 
roku 2020, co jest uzasadnione: 
− potrzebą zapewnienia spójności z horyzontem czasowym aktualizowanej 

Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego; 
− potrzebą zapewnienia spójności z horyzontem czasowym Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego oraz zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kraju; 
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− przyjęciem horyzontu zbieżnego z okresem kolejnej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej (tj. 2014-2020) oraz z horyzontem Strategii „UE 2020”, 
stanowiącej kontynuację Strategii Lizbońskiej. 

 
Przesłanki aktualizacji Strategii wynikające ze zmian w sferze realnej 
 
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, o rozwoju w coraz większym 
stopniu decydują zarówno indywidualne aspiracje i kreatywność mieszkańców 
regionu, jak i procesy toczące się w przestrzeni wolnorynkowej gospodarki,  
w niewielkim stopniu zależne od interwencji polityk publicznych. Wszystkie te 
czynniki wpływają na efekty gospodarcze, rynek pracy oraz warunki życia w Mieście 
i regionie. 
Aktualizacja Strategii uwzględnia nowe przesłanki zmian i procesy wewnętrzne, 
wpływające – obecnie i w perspektywie najbliższej dekady – na politykę rozwoju 
regionu i Miasta. Zaliczyć do nich należy: 
 
− rosnący poziom zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy 

poszczególnymi częściami regionu, 
− rosnące znaczenie obszarów przewagi konkurencyjnej, szczególnie takich jak: 

przemysły edukacji i wiedzy oraz czasu wolnego, 
− potrzeba ściślejszego powiązania inwestycji w infrastrukturę z poprawą 

dostępności przestrzennej w układzie wewnętrznym i regionalnym, 
− wzrost znaczenia współpracy w realizacji przedsięwzięć ponadgminnych  

z gminami sąsiednimi, 
− wzrost znaczenia subregionów jako obszarów funkcjonalnych, 
− rosnąca rola ośrodków miejskich w generowaniu wysokiej jakości, trwałych 

miejsc pracy oraz postępujący proces suburbanizacji, 
− rosnące znaczenie procesu przemian demograficznych dla rozwoju. 
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IV    METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W NOWYM TARGU 
 
 
Przyjęta metodyka aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ oparta została 
na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych, w pełni 
oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój 
lokalny i regionalny w Polsce.  
 
Organizacja procesu 
 
Wszystkie etapy planowania strategicznego są ważne, jednak dwa z nich mają 
znaczenie zasadnicze: organizacja procesu oraz tworzenie planów działań. Ten 
ostatni etap stanowi zwieńczenie wszystkich wysiłków. Jeśli jednak proces nie jest 
dobrze zorganizowany w momencie startu, wszystkie późniejsze działania stają się 
trudniejsze, a przebieg samego procesu może zostać poważnie zakłócony. Etap 
pierwszy to tzw. „zaplanowanie planowania”, czyli „plan for planning”.  
Idea planowania strategicznego promowana przez instytucje europejskie oparta 
jest na szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów 
zewnętrznych. Zatem tak istotne stało się zaangażowanie do tego procesu 
lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Grupę tę zaprosił do współpracy 
Burmistrz Nowego Targu. W skład Konwentu Strategicznego weszli przedstawiciele 
władz samorządowych, radni, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele szkół, 
instytucji polityki społecznej, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej. Dzięki 
dużej liczebności Konwentu Strategicznego zapewniono pełną reprezentację 
społeczności lokalnej, a praca warsztatowa przebiegała efektywnie. 
 
Obraz środowiska lokalnego – analiza sytuacji społeczno-gospodarczej 
w Nowym Targu 
 
Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie społecznego  
i ekonomicznego potencjału społeczności lokalnej w perspektywie regionu.  
W ramach realizacji tych działań przeprowadzona została ekspercka analiza 
sytuacji społeczno-gospodarczej Nowego Targu w ujęciu dynamicznym oraz 
porównawczym (w stosunku do miast dysponujących podobnym potencjałem 
społeczno-ekonomicznym). W efekcie prac eksperckich powstał raport pt. 
„Podstawowe tendencje społeczno-gospodarcze w Nowym Targu”, będący punktem 
wyjścia do prac planistycznych i stanowiący element niniejszej strategii. Praca 
analityczna konsultantów FRDL MISTiA prowadzona była w oparciu o materiały  
i dokumenty uzyskane z Urzędu Miasta w Nowym Targu, Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowym Targu, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych) oraz 
Urzędu Statystycznego w Krakowie. 
 
Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych – analiza strategiczna 
przeprowadzona metodą SWOT  
 
Kolejnym ważnym elementem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Nowy 
Targ była analiza zasobów wewnętrznych miasta oraz analiza otoczenia 
zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń dla jego dalszego rozwoju.  
W tym celu na warsztatach strategicznych z Konwentem przeprowadzono analizę 
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SWOT (posługując się Techniką Grup Nominalnych), która stała się podstawą do 
sformułowania podstawowych wyzwań i zagadnień strategicznych dla Miasta. 
Jednocześnie przeprowadzono analizę PESTER, która ułatwiła identyfikację 
trendów płynących z otoczenia zewnętrznego (politycznych, ekonomicznych, 
społecznych, technologicznych, ekologicznych i regulatywnych / prawnych), 
rozumianych jako szanse, ale także zagrożenia. 
 
Weryfikacja kierunków priorytetowych dla Miasta Nowy Targ 
 
Zasadniczą rolą Konwentu Strategicznego była weryfikacja kierunków 
priorytetowych (w starej strategii nazywanych domenami strategicznymi), 
odzwierciedlających zasadnicze pola działań w zakresie intensyfikowania rozwoju. 
Weryfikacja obszarów priorytetowych była wynikiem analizy bieżącej sytuacji 
społeczno-gospodarczej w Mieście oraz analizy otoczenia zewnętrznego (SWOT) 
oraz wymogów ustawowych. 
 
Weryfikacja kierunków priorytetowych nastąpiło na warsztatach strategicznych, 
dając uczestnikom szansę na pracę indywidualną, w zespołach i na sesji plenarnej. 
Dzięki temu umożliwiono członkom Konwentu Strategicznego podjęcie całościowej 
refleksji nad perspektywami rozwoju Miasta. W efekcie zmniejszono liczbę 
kierunków priorytetowych do trzech: 
 
1. GOSPODARKA LOKALNA  
2. TURYSTYKA, REKREACJA I SPORT 
3. KAPITAŁ SPOŁECZNY 
 

 
Plany operacyjne – cele strategiczne, cele operacyjne, zadania 
 
Kolejną ważną rolą Konwentu Strategicznego była weryfikacja planów operacyjnych 
„starej” strategii rozwoju oraz formułowanie nowych celów i zadań dla 
zidentyfikowanych trzech kierunków priorytetowych. By ukazać hierarchię  
i powiązania łączące poszczególne poziomy planów operacyjnych, opisano je  
w następującym układzie: 
 
− cele strategiczne (odpowiadające na pytanie: co chcemy osiągnąć?) 
− cele operacyjne (w jaki sposób to osiągnąć?)  
− zadania (co zrobimy?) 
 
W ciągu czterech sesji warsztatowych z członkami Konwentu Strategicznego 
powstały plany operacyjne w zdefiniowanych kierunkach priorytetowych, wieńcząc 
tym samym prace nad Strategią Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2010-2020. 
Ostateczna wersja zaktualizowanej Strategii jest dokumentem perspektywicznym  
i długofalowym, a jednocześnie wskazującym priorytety i narzędzia realizacji, 
które na najbliższe lata wydają się stwarzać najwięcej możliwości dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego Nowego Targu. Ponadto dołożono starań, aby zapewnić 
spójność założeń strategicznych z zapisami dokumentów wyższego rzędu, takich 
jak: Małopolska 2020 – Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku 
(projekt), Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020.  
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Z biegiem czasu, w procesie wdrażania, Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ będzie 
ulegać modyfikacjom i aktualizacjom tak, aby jej realizacja odpowiadała bieżącym 
potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczności.  
 
Warsztaty z członkami Konwentu Strategicznego prowadzono metodami 
interaktywnymi z użyciem narzędzi (technik) treningowych, pozwalających 
uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować, następnie analizować  
i proponować możliwe rozwiązania. Ten sposób pracy traktuje uczestników spotkań 
jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów jest 
prowadzenie procesu aktualizacji strategii oraz proponowanie narzędzi i podawanie 
przykładów rozwiązań sprawdzonych w innych samorządach. Każde spotkanie 
warsztatowe prowadzone było urozmaiconymi technikami: mini wykłady z użyciem 
prezentacji multimedialnych, techniki kreatywne, prace z formularzem, techniki 
pracy zespołowej, moderowana dyskusja.  
 
Proces wdrażania 
  
Proces wdrażania to „przejście” od planowania strategicznego do zarządzania 
strategicznego, czyli realizacja zapisów Strategii. Konsultanci FRDL MISTiA określili 
dla niniejszej strategii rekomendacje wdrożeniowe, czyli elementy, które powinny 
zostać zachowane, aby jej realizacja odbywała się efektywnie. Rekomendacje te – 
zawarte w końcowej części Strategii – dotyczą trzech poziomów: 
 
 
− organizacyjnego – zarządzanie strategią, 

 
− merytorycznego – ocena i przegląd zapisów strategii, 

 
− społecznego – promocja i pozyskiwanie partnerów. 
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V     HARMONOGRAM PRAC 
 
 
ETAP I – Diagnoza stanu społeczno-gospodarczego Miasta. 
 

1. Spotkanie o charakterze wizyty roboczej konsultantów FRDL MISTiA  
z Zespołem Koordynującym – 20 listopada 2009 r.: 

 
Cele spotkania: 
 
• Prezentacja zakresu prac warsztatowych planowanych w Nowym Targu oraz 

zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów biorących udział  
w procesie aktualizacji; 

• Przedstawienie klucza doboru członków Konwentu Strategicznego; 
• Przekazanie listy danych i informacji niezbędnych do opracowania raportu pt. 

„Podstawowe tendencje społeczno-gospodarcze w Nowym Targu”.  
• Kwerenda danych i informacji wynikających z innych opracowań miejskich  

o charakterze strategicznym; 
• Zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania raportu pt. 

„Podstawowe tendencje społeczno-gospodarcze w Nowym Targu”. 
 
 

2. Przegląd dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Nowego Targu  
w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju: 

 
Cele działań: 
 
• Przegląd Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ uchwalonej w 2002 r. pod 

kątem wykorzystania jej dorobku w perspektywie nowej Strategii; 
• Przegląd dokumentów strategicznych regionu małopolskiego w aspekcie 

programowania na lata 2010-2020 – „Małopolska 2020 – Strategia Rozwoju 
Województwa Małopolskiego do 2020 r.”, „Strategia Rozwoju Kraju do 2020 
r.”, „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020”. 

 
 

3. Opracowanie raportu pt. „Podstawowe tendencje społeczno-
gospodarcze w Nowym Targu”: 

 
Cele działań: 
 
• Diagnoza stanu zasobów Miasta oraz tendencji rozwojowych zachodzących  

w ostatnich latach w sferze infrastrukturalnej, społecznej, gospodarczo-
finansowej. 
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ETAP II – Analiza strategiczna Nowego Targu i weryfikacja planu operacyjnego 
Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ. 
 

4. I warsztat strategiczny z udziałem Konwentu Strategicznego – 15 
grudnia 2009 r.: 

 
Cele spotkania: 
 
• Omówienie metodyki procesu aktualizacji strategii rozwoju metodą 

partnerską oraz znaczenia partycypacji społecznej w planowaniu 
strategicznym; 

• Przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron Miasta Nowy Targ oraz 
identyfikacja szans i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego – analiza 
SWOT; 

 
 

5. II warsztat strategiczny z udziałem Konwentu Strategicznego – 20 
stycznia 2010 r.  

 
Cele warsztatu: 
• Weryfikacja wyników analizy SWOT Miasta Nowy Targ; 
• Weryfikacja kierunków priorytetowych (domen strategicznych) dla Miasta 

Nowy Targ i głównych zagadnień strategicznych w poszczególnych 
obszarach; 

 
 

6. III warsztat strategiczny – 17 lutego 2010 r.  
 
Cele warsztatu: 
• Weryfikacja kierunków priorytetowych dla Miasta Nowy Targ; 
• Weryfikacja celów i zadań ze strategii uchwalonej w 2002 r. – wybór zadań 

aktualnych (do zamieszczenia w aktualizowanej strategii rozwoju); 
 
 

7. IV warsztat strategiczny – 10 marca 2010 r.  
 

Cele warsztatu: 
• Formułowanie nowych celów strategicznych i celów operacyjnych  

w poszczególnych kierunkach priorytetowych. 
• Formułowanie nowych zadań w poszczególnych kierunkach priorytetowych; 
• Określenie założeń organizacyjnych dla poszczególnych zadań (jednostka 

koordynująca, partnerzy, termin realizacji, źródła finansowania). 
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8. Spotkanie robocze z Zespołem Koordynującym – 14 kwietnia 2010 r.  
 
Cele warsztatu: 
• Prezentacja roboczej wersji strategii; 
• Ostateczna weryfikacja celów i zadań. 

 
9. V warsztat strategiczny – kwiecień/maj 2010 r.  

 
Cele warsztatu: 
• Prezentacja roboczej wersji strategii; 
• Ostateczna weryfikacja celów i zadań. 

 
 
 
ETAP III – Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2010-2020 – opracowanie 
dokumentu końcowego. 
 

10. Zapewnienie zgodności Strategii z dokumentami strategicznymi 
poziomu lokalnego i regionalnego – praca ekspercka 

 
 

11. Opracowanie dokumentu końcowego Strategii Rozwoju Miasta Nowy          
Targ na lata 2010-2020 

 
 
ETAP III – Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020 – 
przygotowanie dokumentu do przyjęcia w formie uchwały przez Radę Miasta 
Nowy Targ. 
 

12. Wprowadzenie modyfikacji i aktualizacji do Strategii Rozwoju Miasta 
Nowy  Targ na lata 2010-2020 
 
 

• Wspólne spotkanie robocze z Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej i 
Porządku Publicznego RM (26.02.2012 r.) 

• Wspólne spotkanie robocze Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Sportu, 
Turystyki i Promocji RM (27.02.2012 r.) 

• Spotkanie z Komisją Budżetową RM (28.02.2012 r.) 

• Podsumowanie wszystkich uwag i wprowadzenie ostatecznych korekt 
podczas spotkania roboczego z całą Radą Miasta Nowy Targ (7.05.2012 r.) 
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VI    LISTA CZŁONKÓW KONWENTU STRATEGICZNEGO 
 

 
Lp. Nazwisko i Imię Organizacja 
1 Fryźlewicz Marek Burmistrz Miasta 
2 Zajączkowski Eugeniusz Z-ca Burmistrza Miasta 
3 Kolasa Jan Z-ca Burmistrza Miasta 
4 Młynarczyk Józef Skarbnik Miasta 
5 Szołtysek Stanisława Sekretarz Miasta 
6 Dłubacz Łukasz Z-ca Skarbnika Miasta 
7 Jakobiszyn Janusz Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami 

 i Planowania Przestrzennego 
8 Watycha Wojciech Z-ca Naczelnika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  

i Planowania Przestrzennego 
9 Giełczyński Bogusław Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich 
10 Sojka Adam Naczelnik Wydz. Rozwoju i Inwestycji 
11 Twaróg Marian Naczelnik Wydz. Gosp. Komunalnej i Drogownictwa 
12 Jagła Marcin Naczelnik Wydz. Infrastruktury Społecznej i Promocji 
13 Stopka Janusz Naczelnik Wydz. Oświaty 
14 Zając Andrzej Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
15 Jabcoń Dariusz Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska 
16 Cypara Krzysztof Komendant Straży Miejskiej 
17 Mikołajski Lesław Przewodniczący Rady Miasta 
18 Kuś Jadwiga Radny Rady Miasta 
19 Trzciński Józef Radny Rady Miasta 
20 Sowiński Jan Radny Rady Miasta 
21 Liszka Paweł Radny Rady Miasta 
22 Rajski Andrzej Radny Rady Miasta 
23 Swałtek Andrzej Radny Rady Miasta 
24 Łapsa Jan Radny Rady Miasta 
25 Apostoł Stanisław Radny Rady Miasta 
26 Fryźlewicz Andrzej Radny Rady Miasta 
27 Jarząbek Piotr Radny Rady Miasta 
28 Jelonek Mariusz Radny Rady Miasta 
29 Luberda Grzegorz Radny Rady Miasta 
30 Pawlikowska Ewa Radny Rady Miasta 
31 Rajski Jacenty Radny Rady Miasta 
32 Samolej Gabriel Radny Rady Miasta 
33 Sterkowicz Dominik Radny Rady Miasta 
34 Szado-Kudasik Wanda Radny Rady Miasta 
35 Truty Tadeusz Radny Rady Miasta 
36 Wcisło Jerzy Radny Rady Miasta 
37 Dul Adam Radny Rady Miasta 
38 Wojciech Kniotek Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
39 Temecki Andrzej Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej 
40 Pachniowska Barbara Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
41 Makowski Jan Dyrektor Nowotarskiej Telewizji Kablowej 
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42 Wojtaszek Krzysztof Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji 
43 Antos Krzysztof Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji 
44 Całusińska Elżbieta Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
45 Furca Robert Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 
46 Temecka Dorota Dyrektor Gimnazjum nr 1 
47 Giełczyńska Zofia Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
48 Wójciak Marta Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym 

Targu 
49 prof. Hodorowicz 

Stanisław 
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej 

50 Godlewska-Dzioboń 
Bianka 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
Dział Współpracy i Promocji 

51 Faber Krzysztof Starosta Nowotarski 
52 Watycha Tadeusz Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury 
53 Sendrowicz Maria Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
54 Trzciński Józef Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
55 Smoszna Jerzy Prezes Kongregacji Kupieckiej 
56 Teper Marek Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej 
57 Haber Wendelin Przewodniczący Euroregionu „Tatry” 
58 Wacław Mariusz Komendant Komendy Powiatowej Policji 
59 Łaciak Mariusz Komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
60 Latoń Roman Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ 
61 Jakobiszyn Jarosław Prezes Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
62 Japoł Tadeusz Prezes Miejskiej Rady Sportu 
63 Lichosyt Alojzy Prezes Związku Podhalan Oddział Nowy Targ 
64 Kopytek Maria Prezes Uniwersytetu III Wieku 
65 Ks. Wanat Marian Proboszcz Parafii PW. ŚW. Katarzyny Aleksandryjskiej 
66 Ks. Paśko Henryk Proboszcz Parafii PW. ŚW. Królowej Jadwigi 
67 Neuwelt Paul  Articulate English Learning Center 
68 Kamecki Paweł Umbrella Consulting Sp. z o.o. 
 

ORAZ OSOBY AKTYWNIE UCZESTNICZĄCE W AKTUALIZACJI ZAPISÓW 
STRATEGICZNYCH – listopad 2011/maj 2012 

69 Batkiewicz Marek Radny Rady Miasta 2010-2014 
70 Glonek Michał Radny Rady Miasta 2010-2014 
71 Kawka Janusz Radny Rady Miasta 2010-2014 
72 Kubowicz Jacek Radny Rady Miasta 2010-2014 
72 Liszka Paweł Radny Rady Miasta 2010-2014 
74 Luberda Grzegorz Radny Rady Miasta 2010-2014 
75 Łapsa Jan Radny Rady Miasta 2010-2014 
76 Mikołajski Lesław Radny Rady Miasta 2010-2014 
77 Morawa Tadeusz Radny Rady Miasta 2010-2014 
78 Pawlikowska Ewa Radny Rady Miasta 2010-2014 
79 Pustówka Leszek Radny Rady Miasta 2010-2014 
80 Rajski Andrzej Radny Rady Miasta 2010-2014 
81 Rajski Jacenty Radny Rady Miasta 2010-2014 
82 Samolej Gabriel Radny Rady Miasta 2010-2014 
83 Swałtek Andrzej Radny Rady Miasta 2010-2014 
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84 Tarnowski Janusz Radny Rady Miasta 2010-2014 
85 Truty Tadeusz Radny Rady Miasta 2010-2014 
86 Trzciński Józef Radny Rady Miasta 2010-2014 
87 Watycha Grzegorz Radny Rady Miasta 2010-2014 
88 Wojdyła Danuta Radny Rady Miasta 2010-2014 
89 Zapiórkowski Włodzimierz Radny Rady Miasta 2010-2014 
90 Ozorowski Marcin Doradca Burmistrza ds. realizacji Strategii 
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VII    ZAŁOŻENIA OGÓLNE STRATEGII ROZWOJU 
 

Zaktualizowana strategia wprowadza wyraźne ukierunkowanie (w długim 
okresie czasu) rozwoju Miasta Nowy Targ, poprzez ustalenie wizji rozwoju, wybór 
priorytetów, celów strategicznych oraz koncentrację działań i zasobów. Strategia 
ustanawia jednocześnie podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji  
w przyszłości, tworzenia planów szczegółowych i kreowania projektów  
o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny. Dokument otwiera nowy sposób myślenia 
o rozwoju Miasta dążąc do przedsiębiorczego odkrywania i uruchamiania 
niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. Wyzwalanie  
i utrwalanie aktywności społeczności lokalnej, wraz z niezbędną determinacją  
i konsekwencją działań strategicznych podejmowanych przez władze lokalne, 
prowadzić będzie do intensyfikowania rozwoju Miasta. 

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ stanowi fundament nowoczesnego 
systemu zarządzania rozwojem. Sposób jej formułowania oraz planowany system 
wdrażania uwzględniają następujące założenia: 

 
• wiązanie procesów rozwojowych w spójny mechanizm rozwoju 

zintegrowanego, 
• stwarzanie długiej perspektywy czasowej dla realizacji decyzji 

strategicznych, 
• łączenie aktywności i potencjałów znajdujących się w dyspozycji wielu 

różnych podmiotów lokalnych, 
• kontekstowe wdrażanie strategii polegające na monitorowaniu sytuacji  

i modyfikowaniu treści strategii oraz sposobu jej realizacji. 
 
Z ostatniego założenia wynika, że strategia ma charakter dynamiczny  

i otwarty. Wraz z zachodzącymi zmianami w uwarunkowaniach rozwoju  
i oczekiwaniach mieszkańców będzie aktualizowana i modyfikowana. 

W trakcie formułowania strategii przyjęto założenie, że wypracowane 
rozwiązania muszą spełniać trzy najważniejsze kryteria: 

 
• strategia powinna stanowić odzwierciedlenie oczekiwań mieszkańców miasta, 
• strategia powinna tworzyć przestrzeń działania dla mieszkańców Nowego 

Targu, uzmysławiając indywidualne możliwości działania i szanse rozwojowe  
w powiązaniu z rozwojem wspólnoty lokalnej, 

• strategia powinna stanowić zaproszenie dla mieszkańców poprzez 
wskazywanie aktywności, które mogą liczyć na wsparcie ze strony władz 
lokalnych. 
 
Realizacja strategii powinna być wynikiem działania wszystkich podmiotów 

lokalnych skłonnych do podjęcia aktywności na rzecz rozwoju Miasta. Stwierdzenie 
to stanowi uzasadnienie, dla wykorzystania przy formułowaniu strategii podejścia 
opierającego się na zasadach partnerstwa społecznego. Obok analizy dokumentów  
i materiałów źródłowych posłużono się technikami pracy grupowej o charakterze 
interaktywnym. 

Posiadanie przez gremia opracowujące strategię rozwoju dobrego 
rozpoznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców, funkcjonujących w nim przedsię-
biorstw, potrzeb i wymagań odwiedzających miasto gości oraz poszukujących 
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lokalizacji firm i inwestorów, stworzyło podstawy do wygenerowania atrakcyjnej 
wizji rozwoju miasta, a w ślad za tym doprowadziło do stworzenia podstaw do 
uruchomienia  pożądanych procesów rozwojowych. Przełamanie istniejących barier 
i blokad rozwoju miasta wymaga równocześnie od różnych środowisk i grup 
społecznych oraz od liderów życia społeczno–gospodarczego nowych inicjatyw  
i niekonwencjonalnych działań. Strategia rozwoju powinna przyczynić się do 
tworzenia sprzyjających warunków i promowania rozwoju przedsiębiorczości oraz 
wzrostu istniejących małych firm, do podejmowania inicjatyw samozatrudnienia, 
skutecznego wspierania przedsiębiorczości społecznej w formie organizacji 
pozarządowych. Powinna także pozwolić na podniesienie jakości zarządzania 
usługami publicznymi, jakości pracy szkół, ochrony zdrowia oraz przyczyniać się do 
ożywienia życia kulturalnego w mieście, powstania nowych inicjatyw, instytucji  
i imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych służących spędzaniu wolnego 
czasu przez mieszkańców. 

Wspólne tworzenie strategii rozwoju przez środowiska lokalne może 
przyczynić się do uzyskania długofalowego, konstruktywnego porozumienia, które 
niezależnie od różnic politycznych będzie gwarantem rozwoju oraz do wzmocnienia 
procesów samoorganizacji społeczności lokalnej.  

Prezentowana strategia nie może być traktowana jako bezpośrednia 
instrukcja działania dla władz lokalnych. Zakłada się, że wdrożenie strategii będzie 
wynikiem aktywności możliwie dużej liczby podmiotów lokalnych. Rola władz 
lokalnych w realizacji strategii sprowadza się przede wszystkim do skoncentrowania 
uwagi na wspieraniu aktywności społeczności lokalnej i wykorzystywania w tym 
celu odpowiednich instrumentów. 

Reasumując, zasady zarządzania strategicznego, którymi kierowano się przy 
tworzeniu koncepcji prac nad formułowaniem i wdrażaniem strategii objęły: 

 
• zasadę koncentracji: skupienie energii i zasobów na najważniejszych 

problemach i najefektywniejszych rozwiązaniach,  
• zasadę kompleksowości: stosowanie szerokiego spojrzenia przy identyfikacji 

problemów oraz formułowaniu propozycji ich rozwiązania, uwzględniających 
nie tylko symptomy, ale także przyczyny zjawiska, 

• zasadę ciągłości rozwoju: dążenie do równowagi pomiędzy rozwiązaniami 
przynoszącymi poprawę w długim horyzoncie a rozwiązaniami doraźnymi, 

• zasadę synergii: zawarcie w strategii działań stanowiących spójną, wzajemnie 
wspomagającą się całość, 

• zasadę partnerstwa strategicznego: rozszerzanie partycypacji podmiotów 
lokalnych w formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz identyfikacji  
i rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

• zasadę montażu środków: pomnażanie zasobów wykorzystywanych na rzecz 
rozwoju  lokalnego poprzez formułowanie propozycji zmierzających do 
aktywizacji możliwie dużej liczby mieszkańców i innych podmiotów oraz 
będących w ich dyspozycji zasobów na rzecz rozwoju strategicznego, 

 zasadę kontekstowości: elastyczne dostosowywanie treści i sposobów •
wdrażania strategii do zmieniających się warunków. 
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VIII    WIZJA 
 

Wizja rozwoju Miasta Nowy Targ określa stan docelowy, do którego władze 
lokalne oraz jej partnerzy będą dążyć, wykorzystując możliwości płynące  
z posiadanych zasobów własnych i szans pojawiających się w otoczeniu. Stan 
docelowy zawarty w wizji 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.  

Osiągnięcie tych elementów wizji rozwoju spowoduje zwiększenie poziomu 
atrakcyjności Miasta pod względem jakości życia, osiedlania się nowych 
mieszkańców oraz lokowania nowych działalności gospodarczych.  
Istnieją dwa kluczowe warunki realizacji wizji rozwoju: 
znaczne zwiększenie zasobów infrastrukturalnych na terenie Miasta  
i w jego otoczeniu, często nie leżących w gestii samorządu lokalnego (szczególnie  
w zakresie dostępności komunikacyjnej całego subregionu – komunikacja drogowa, 
lotnicza, kolejowa), dbałość o stały rozwój kapitału intelektualnego, mającego 
zasadniczy wpływ na wszystkie dziedziny życia wspólnoty samorządowej – 
przedsiębiorczość, aktywność społeczną, współpracę lokalną, pielęgnowanie 
oryginalnych tradycji i kultury, itp. 

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju infrastruktury technicznej 
zagwarantuje pojawienie się atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz 
dynamiczny wzrost inwestycji, zwiększy zainteresowanie miastem ze strony 
turystów przybywających na Podhale i w Tatry, a także umożliwi trwały rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości. Funkcja węzła komunikacyjno-logistycznego dla 
subregionu, mimo iż wymaga dużych nakładów finansowych oraz skoordynowania 
różnych form transportu, przyniesie korzyści w postaci znacznego zwiększenia 
pojemności subregionalnego rynku zbytu i rozwoju nowych usług.  
 
 
Wizja rozwoju Miasta Nowy Targ (pożądany stan w 2020 roku): 
 
 
− Nowy Targ jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjno-logistycznym, 

obsługującym cały subregion Podhala oraz związany z nim ruch turystyczny, 
oferując dogodną dostępność komunikacyjną przy pomocy dobrze 
zorganizowanej sieci drogowej oraz transportu lotniczego. 

 
− Nowy Targ jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem handlowo-

usługowym oraz administracyjnym, obsługującym cały subregion Podhala, 
oferując dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny inwestycyjne oraz 
profesjonalną jakość obsługi klientów i mieszkańców. 

 
− Nowy Targ jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, naukowym i akademickim 

na skalę ponadregionalną, podejmującym działania w zakresie inicjowania  
i lokowania kapitału innowacyjnego. 
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− Nowy Targ skutecznie wykorzystuje funkcję ośrodka komunikacyjno-
logistycznego do tworzenia i promowania własnej, oryginalnej oferty 
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. 

 
− Nowy Targ kontynuuje tradycje kulturalnej stolicy Podhala, pielęgnując 

dorobek społeczności lokalnej subregionu oraz zapewniając wysoki standard 
życia mieszkańców. 

 
− Nowy Targ pielęgnuje i rozwija markowe produkty, w tym dyscypliny 

sportowe identyfikujące Miasto w przestrzeni ponadregionalnej, przy 
zachowaniu szczególnej roli hokeja na lodzie. 

 
 
 
 
 
 
Sformułowana wizja rozwoju Miasta Nowy Targ określa i wskazuje trzy kierunki 
priorytetowe na lata 2012-2020: 
 
 
 
  

GOSPODARKA LOKALNA 

TURYSTYKA, REKREACJA I SPORT 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 
 

I. 

II. 

III. 
 

kierunki priorytetowe w strategii rozwoju miasta 
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Misja Miasta Nowy Targ jest nadrzędnym celem funkcjonowania społeczności 
lokalnej. Określa ona również rolę władz samorządowych w procesie rozwoju 
Miasta. Zgodnie z misją, władze samorządowe pełnią rolę inicjatora dla realizacji 
przedsięwzięć zgodnych ze Strategią Rozwoju Miasta Nowy Targ, a podejmowanych 
przez różnych aktorów życia społecznego i gospodarczego – liderów lokalnych, 
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorców, grupy 
nieformalne mieszkańców. Ponadto władze samorządowe są także realizatorem 
własnych projektów (leżących w zadaniach własnych), zmierzających do rozwoju 
Miasta, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.  
Wszystkie działania, zarówno podejmowane przez partnerów lokalnych, jak  
i realizowane przez władze samorządowe, mają służyć poprawie jakości życia 
mieszkańców oraz wykorzystywania niepowtarzalnych atutów gospodarczych, 
geograficznych i kulturowych Nowego Targu. Dlatego misję Strategii Rozwoju 
Miasta Nowy Targ sformułowano następująco: 
 
 
 
 
 
 
Będąc Stolicą Podhala dokładamy wszelkich starań aby 
wspierać zrównoważony rozwój naszych największych 
szans: małej i średniej przedsiębiorczości, turystyki oraz 
sportu. Tworzymy dogodne warunki służące poprawie stanu 
środowiska naturalnego. Propagujemy naszą niepowtarzalną 
tradycję i kulturę oraz kreujemy atrakcyjną ofertę eduka-
cyjną dla młodzieży z całego regionu. Pragniemy stale zape-
wniać naszym mieszkańcom oraz gościom wysoki poziom 
bezpieczeństwa i jakości życia, pozwalający realizować ich 
własne aspiracje oraz pomysły. 
 
 
 
 
 

MISJA IX 
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X      ANALIZA SWOT 
 
 
SWOT - Analiza zasobów Miasta Nowy Targ i otoczenia zewnętrznego 
 
Jest to metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od 
pierwszych liter angielskich słów: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Technika ta oceniająca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, mogące 
mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczne narzędzie 
prowadzące do dokonania analizy zasobów i otoczenia Miasta oraz określenia 
priorytetów rozwoju. W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe 
strony jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które 
społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, znajdujące 
się w otoczeniu bliższym i dalszym. Poniżej prezentowane są zapisy analizy SWOT, 
stworzone przez uczestników warsztatów dla Miasta Nowy Targ. 

  

 
S 

 
- Strengths 

 
Silne strony, siły, atuty 

 
ZASOBY WEW. 
 

 
W 

 
- Weaknesses 

 
Wady, słabości, słabe strony 

 
ZASOBY WEW. 

 
O 

 
- Opportunities 

 
Okazje, możliwości, szanse 

 
OTOCZENIE MIASTA 
 
 

 
T 

 
- Threats 

 
Trudności,  zagrożenia 

 
OTOCZENIE MIASTA 
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Analiza SWOT Miasta Nowy Targ  
opracowane na podstawie pracy grupowej uczestników  I warsztatu strategicznego w ramach 

aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020  
 
 
 
 
 
 

SWOT (Siły, Słabości, Szanse, Zagrożenia): 
 
Siły (Strenghts) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny wpływ 
na rozwój Miasta, wyróżniające go w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące 
podstawy dla rozwoju, podnoszące atrakcyjność i konkurencyjność w oczach 
mieszkańców, inwestorów, osób odwiedzających. 
 
Słabości (Weeknesses) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny 
wpływ na rozwój Miasta, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki  
w potencjałach, obniżające pozycję Miasta zarówno w oczach mieszkańców, jak  
i podmiotów zewnętrznych. 
 
Szanse (Opportunities) – czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać 
rozwojowi Miasta, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, 
uruchamianie nowych kierunków rozwoju. 
 
Zagrożenia (Threats) – czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać 
rozwój Miasta, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności  
i blokujące możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu 
widzenia społeczności lokalnej dziedzinach. 
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1. Położenie geograficzne: 

− sąsiedztwo popularnych atrakcji 
turystycznych i przyrodniczych, 
m.in.: Gorce, Pieniny, Jez. 
Czorsztyńskie, Tatry, parki 
narodowe, Dunajec, Ludźmierz; 

 
2. Położenie komunikacyjne: 

− przy jednym z najważniejszych 
szlaków drogowych w Polsce 
(popularna „Zakopianka”), łączącym 
Tatry  
i Podhale z Krakowem oraz resztą 
kraju, 

− połączenia drogowe ze Słowacją; 
− centrum komunikacyjne subregionu; 

3. Istniejący teren pod budowę lotniska; 
 

4. Rozwinięty zbiorowy przewóz osób  
w obrębie miasta i okolicy: 
• organizowany przez samorząd 

lokalny, 
• transport prywatny; 

 
5. Funkcja siedziby powiatu oraz „stolicy” 

Podhala – istotna rola ośrodka 
administracyjnego; 
 

6. Centrum edukacyjne subregionu –
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, Wydział Zamiejscowy 
Uniwersytetu Ekonomicznego; 
 

7. Wielospecjalistyczna baza lecznicza dla 
subregionu; 
 

8. Siedziba Sądu Rejonowego i Urzędu 
Skarbowego; 
 

9. Siedziba Euroregionu Tatry; 
 

 
 

 
1. Trudność w pozyskiwaniu gruntów pod 

inwestycje – duże rozdrobnienie 
nieruchomości, nieuregulowane 
kwestie własnościowe gruntów, itp.; 

 
2. Przypadki małej świadomości 

mieszkańców co do potencjałów 
Nowego Targu, blokujące rozwój 
turystyczny i gospodarczy; 

 
3. Zła lokalizacja oraz prymitywne 

warunki handlu na terenie Jarmarków 
Nowotarskich; 

 
4. Niska aktywność przedsiębiorców  

w zakresie integrowania środowiska 
gospodarczego – brak wyraźnego 
lidera; 

 
5. Brak firm z branży wysokich 

technologii; 
 
6. Brak reprezentacji polityczno-

społecznej na wyższych szczeblach 
władzy publicznej (centralnej  
i regionalnej); 

 
7. Niska aktywność społeczna 

mieszkańców – słabe zainteresowanie 
sprawami miasta; 

 
8. Niewydolność układu drogowego 

miasta i zbyt mała ilość miejsc 
parkingowych, 

 
9. Niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców, skutkująca 
zanieczyszczeniem wód, powietrza – 
niska emisja; 

 
10. Brak krytej pływalni i hali sportowej; 

 
 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 
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10. Silne tradycje handlowe, ściśle 

uwidocznione w nazwie miasta, w tym 
tradycyjne Jarmarki Nowotarskie; 

 
11. Przedsiębiorczość mieszkańców: 

• rozwinięte rzemiosło – duża liczba 
wytwórców, wielowiekowa tradycja, 
 
 fachowość, 

• rozwinięta sieć punktów 
gastronomicznych (relatywnie 
tańszych w porównaniu do innych 
miejsc  
w subregionie), 

• rozwinięta sieć punktów handlowych  
i usługowych; 

12. Potencjalne tereny do zabudowy; 
 

13. Atrakcyjne ceny gruntów w relacji do 
innych dużych miast w Małopolsce  
i subregionie; 

 
 

14. Duża ilość instytucji „otoczenia 
biznesu”: banki, towarzystwa 
kredytowe, ubezpieczeniowe, 
leasingowe; 

 
15. Nowotarskie Lody Tradycyjne - produkt 

wpisany na ministerialną listę 
produktów tradycyjnych; 

 
16. Funkcjonująca baza sportowo-

rekreacyjna; 
 

 
17. Dostępne tereny rekreacyjne; 

 
18. Wysoki poziom rozwoju niektórych 

dyscyplin sportowych – tradycje, wpływ 
na wizerunek miasta; 

 
19. Działalność organizacji pozarządowych; 

 
20. Silny regionalizm – działalność 

organizacji krzewiących regionalizm; 
 

 
 

 
 

11. Niewystarczająca baza lokalowo-
sportowa szkół; 

 
12. Brak wyraźnej wizytówki miasta, 

charakterystycznej dla jego 
identyfikacji zewnętrznej; 

 
 

13. Brak skoordynowanej promocji 
subregionu podhalańskiego (gmin  
i powiatu) - brak jednolitego 
wizerunku, brak spójnej oferty 
turystycznej, itp.; 
 

14. Brak miejsc hotelowych o średnim  
i wyższym standardzie; 

 
 

15. Brak skoordynowanej informacji 
turystycznej; 

 
16. Duże rozproszenie zabudowy – 

wysokie koszty inwestycji 
infrastrukturalnych; 

17. Zbyt wąskie ulice w północnej części 
miasta; 

 
18. Nasilenie zjawisk patologicznych  

w placówkach oświatowych; 
 
19. Zbyt niskie dochody własne. 
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21. Zabytki sakralne na terenie miasta,  

w tym obiekty na Szlaku Architektury 
Drewnianej; 
 

22. Imprezy promocyjne i krzewiące 
kulturę lokalną, m.in.: Jarmark 
Podhalański, Bieg Podhalański im. Jana 
Pawła II, Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy na Dunajcu, Międzynarodowy 
Rajd Tatrzański w Trialu i inne; 

 
23. Rozwinięta baza działalności 

kulturalnej; 
 
24. Rozwinięta infrastruktura mieszkaniowa 

na terenie miasta, 
 
25. Brak dużych, uciążliwych dla 

środowiska przedsiębiorstw; 
 
26. Pozyskane zewnętrzne środki finansowe 

przez samorząd lokalny. 
 

27. Ogromne doświadczenie szkoleniowe 
w hokeju na lodzie – zaplecze 
olimpijskie. 
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1. Budowa drogi ekspresowej z Krakowa 

do Nowego Targu wraz z obwodnicą; 
 
2. Możliwości pozyskania funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej na 
rozwój lokalny;  

 
3. Wzrastające zainteresowanie 

turystyką kwalifikowaną, w tym 
agroturystyką, turystyką  regionalną, 
krajową, pielgrzymkową, itp.; 

 
4. Wzrost zainteresowania żywnością 

tradycyjną, regionalną, ekologiczną – 
rozwijające się rolnictwo i hodowla 
ekologiczna; 

 
5. Budowa lotniska komunikacyjnego  

w Nowym Targu; 
 
6. Rozbudowa Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej; 

 
7. Transgraniczne położenie miasta; 
 
8. Rozwój terenów rekreacyjnych  

i inwestowanie w rekreację oraz 
aktywny wypoczynek; 

 
9. Byli mieszkańcy miasta powracający 

do Nowego Targu z emigracji 
zarobkowej; 

 
10. Nowy Targ miastem papieskim; 
 
11. Nowa lokalizacja Jarmarków 

Nowotarskich; 
 
12. Rozbudowa Małopolskiego Systemu 

Informacji Turystycznej. 
 

13. Rozwój sportowej bazy szkoleniowej 
oraz marketingu sportowego ze 
szczególnym wykorzystaniem hokeja 
na lodzie. 

 
 

 
1. Ograniczenia rozwoju miasta 

spowodowane przepisami związanymi  
z funkcjonowaniem Gorczańskiego 
Parku Narodowego i obszarów Natura 
2000, 

 
2. Niestabilność przepisów prawno-

administracyjnych, 
 
3. Brak systemowych, skutecznych 

rozwiązań w stosunku do trucicieli 
środowiska naturalnego; 

 
4. Narastający wandalizm – brak 

poszanowania dla własności 
publicznej  
i prywatnej; 

 
5. Obniżenie komfortu życia 

mieszkańców niektórych części 
miasta ze względu na budowę 
lotniska; 

 
6. Niedostateczny system monitoringu 

miejskiego; 
 
7. Nadmierny fiskalizm państwa, 

prowadzący do obniżenia 
opłacalności działalności 
gospodarczej - „szara” strefa; 

 
8. Brak regulacji sprzyjających 

rozwojowi infrastruktury w terenach 
górskich; 

 
9. Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych; 
 
10. Coraz większy zakres nakładanych na 

jest zadań bez przekazywanych 
środków finansowych. 

 
 

OKAZJE I SZANSE TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA 
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CZĘŚĆ OPISOWA ANALIZY SWOT DLA NOWEGO TARGU (KOMPENDIUM) 
 
 
Wnioski wypływające z analizy danych dotyczących stanu miasta 
oraz tendencji rozwojowych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat 
zostały ujęte w analizie SWOT dla Miasta Nowy Targ. Stanowi ona 
syntetyczny zapis diagnozy stanu miasta i jest podstawą do 
formułowania misji, priorytetów rozwoju i celów strategicznych. 
Analiza SWOT opiera się na rozpoznaniu mocnych i słabych stron 
charakteryzujących wewnętrzny potencjał Nowego Targu oraz szans 
i zagrożeń w rozwoju miasta, które są wypadkową zewnętrznych 
uwarunkowań.  
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NOWEGO TARGU 
 
W mocnych stronach Nowego Targu wyeksponowane są te atuty i walory miasta, 
które wiążą się z jego górskim usytuowaniem, stanem infrastruktury 
komunalnej, siłą podmiotów gospodarczych, kwalifikacjami miejscowej 
społeczności oraz rozwiązaniami w sferze gospodarowania przestrzenią. Cechy 
te współtworzą potencjał rozwojowy Miasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Górskie położenie, dające miastu naturalne predyspozycje do rozwoju -      
szczególnie gospodarki turystycznej, obsługi systemów transportowych 
oraz współpracy transgranicznej. 
Urozmaicony krajobraz naturalny, w tym atrakcyjna strefa sportowo-
rekreacyjna wokół Gorc, oraz w pobliżu Tatr i Pienin. 
Obecność trzech powiatów (nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego) ze 
stolicą administracyjną subregionu podhalańskiego. 
Zlokalizowanie w Nowym Targu siedziby Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Rosnący udział w ofercie handlowo usługowej Podhala. 
Wysoki i stale rosnący udział sektora prywatnego w strukturze własności  
i   zatrudnienia. 
Wysoka przedsiębiorczość i aktywność nowotarżan. 

Wysoki poziom uprawianych sportów. 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 
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SŁABE STRONY NOWEGO TARGU 
 

W słabych stronach Nowego Targu rozpoznane są te elementy struktury miasta, 
które nie funkcjonują poprawnie, ich stan pogorszył się w ostatnich latach, lub 
które nie odpowiadają potrzebom związanym z obsługą procesów rynkowych. 
Cechy te osłabiają potencjał rozwojowy Nowego Targu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZANSE DLA NOWEGO TARGU 
 
W szansach Nowego Targu zidentyfikowane są te czynniki i procesy 
zewnętrzne, które sprzyjają staraniom nowotarskiego samorządu  
o zapewnienie miastu znaczącej pozycji w subregionie, regionie, kraju  
i państwach Unii Europejskiej. Okoliczności te mogą wzmocnić potencjał 
rozwojowy Nowego Targu i przyspieszyć osiągnięcie zamierzonych celów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niski poziom innowacyjności nowotarskiej gospodarki, zdominowanej 
przez branże tradycyjne.  
Zbyt mała przepustowość sieci drogowej i niedostateczne połączenia 
drogowe z obszarami regionalnymi. 
Niezadowalający poziom ofert na rynku pracy w mieście. 
Niepełne uzbrojenie terenów w infrastrukturę sieciową, zwłaszcza  
w kanalizację sanitarną. 
Obiekty zdekapitalizowanej zabudowy publicznej. 
Niewielka ilość zagospodarowanych terenów zielonych (skwery, parki, 
zieleńce) oraz rekreacyjnych. 
Uboga oferta usług turystycznych miasta stanowiąca wzbogacenie 
prężnie rozwijających się ośrodków narciarskich. 
Skromna ilościowo baza noclegowa. 
Rosnące rozwarstwienie społeczne, skutkujące pogłębianiem się różnic  
w warunkach życia mieszkańców i mające wpływ na kryzys rodziny, 
rozwój zjawisk patologicznych i zagrożenie przestępczością. 
Stan środowiska naturalnego – niska jakość powietrza, wysokie wskaźniki 
emisji zanieczyszczeń. 
Niska atrakcyjność osiedleńcza i inwestycyjna. 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 

 
5.  
6. 

 
7. 

 
8. 
9. 

 
 

10. 
 

11.  

Możliwość rozwoju transgranicznych funkcji miasta i wykorzystania 
funduszy europejskich. 
Możliwość intensyfikacji ruchu transportowego przy wykorzystaniu strefy 
lotniskowej. 
Możliwość zagospodarowania przez zewnętrznych inwestorów rezerw 
terenowych miasta.  
Możliwość przyciągnięcia przemysłu wysokich technologii. 
Rosnąca atrakcyjność Podhala, głównie w zakresie turystyki handlowej, 
rekreacyjnej i biznesowej. 
Rozwój funkcji ośrodkowych w Nowym Targu.  
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

 
6. 
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Miasto Nowy Targ 
  

powinno koncentrować się na swoich silnych 
stronach by racjonalnie wykorzystywać potencjalne 
szanse w otoczeniu. Ważnym wydaje się również 
świadome zrównoważenie rozwoju gospodarczo-
społecznego z zastosowaniem efektu synergii 
(współdziałania) oraz optymalizacji i racjonalizacji 
dynamiki działań realizacji wyznaczonych zadań 
strategicznych. Dla pełnego rezultatu osiąganych 
celów niezbędne staje się także zrozumienie tego 
dokumentu przez instytucje realizujące i monito-
rujące postępy prac, ich efekt, zakres - przy jak 
najszerszej partycypacji społecznej. 
 

 

ZAGROŻENIA DLA NOWEGO TARGU 
 
W zagrożeniach Nowego Targu przedstawione są czynniki i procesy zewnętrzne, 
na które społeczność lokalna nie ma wpływu, a które mogą zagrozić wysiłkom 
samorządu nowotarskiego w urzeczywistnieniu celów rozwoju. Okoliczności te 
mogą spowolnić działania strategiczne i opóźnić lub udaremnić osiągnięcie 
zamierzonych efektów. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak polityki górskiej państwa. 
Brak polityki państwa wobec zabezpieczenia enklaw środowiskowo 
turystycznych zapewniających ekonomiczny dostęp    do najczystszych 
źródeł energetycznych. 
Przekazywanie gminom i powiatom kolejnych zadań bez pokrycia 
finansowego, co może skutkować załamaniem finansów samorządowych. 
Niekorzystne zmiany demograficzne powodujące starzenie się 
społeczeństwa, przy jednoczesnym odpływie osób młodych i 
wykształconych. 
Zwiększanie się liczby samochodów i wynikające z tego problemy 
komunikacyjne. 
Brak koordynacji działań rozwojowych pomiędzy lokalnymi samorządami. 

1. 
2. 

 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
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Miasto Nowy Targ po zrealizowaniu strategii w roku 2020, powinno 
stać się miejscem gdzie warto mieszkać, pracować i inwestować. 
Miejscem, z którego powinniśmy być dumni albowiem wykorzystaliśmy 
naturalny potencjał związany z naszym położeniem geograficznym oraz 
funkcjonalną siecią komunikacyjną – zarówno drogową jak i powietrzną 
(lotnisko). Potrafiliśmy pozyskać i należycie wykorzystać zewnętrzne 
źródła finansowania oraz środki pomocowe Unii Europejskiej, dzięki 
którym wzmocniliśmy naszą pozycję centralnego ośrodka społeczno-
gospodarczego Podhala. Będziemy systematycznie wspierać lokalne, 
społeczne i biznesowe inicjatywy zaspakajając potrzeby mieszkańców, 
podnosząc jakość świadczenia usług administracyjnych, oświatowych, 
kulturalnych a także zdrowotnych. Zadbamy również o przyjazne i czyste 
środowisko przyrodnicze by wzmocnić atrakcyjność turystyczną otoczenia 
gdzie warto wypoczywać i uprawiać sport. Poprawie ulegnie system 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - zmodernizowane zostaną obiekty 
sportowe i boiska, powstaną nowe hale sportowe, rozbudowie ulegnie 
baza rekreacyjna, przyczyniając się tym samym do poszerzenia oferty 
spędzania wolnego czasu. 

 
Przyszły charakter Nowego Targu będzie zdominowany przez nowo-

czesny handel w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
sprostają rosnącej konkurencyjności na rynku, w oparciu o innowacyjne 
technologie. Miasto zapewni im właściwe instrumenty prawne, finansowe 
wpływając na dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. To zaś prowadzić 
będzie do tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym pozytywnie 
wpłynie na wzrost dochodów budżetu Miasta, status materialny 
mieszkańców i wizerunek Nowego Targu w kraju. 

 
W aspektach życia codziennego mieszkańców, rozwój będzie 

dostrzegany poprzez rozbudowywaną infrastrukturę techniczną, 
modernizowaną sieć kanalizacyjną, wodociągową, sprawną gospodarkę 
odpadami i nowoczesnym zarządzaniem mienia komunalnego. Podjęte 
zostaną działania zapewniające zachowanie ładu przestrzennego  
i estetycznego terenów zielonych. Radykalnie ograniczona zostanie emisja 
spalin z pieców pracujących na konwencjonalnych mediach (węgiel, koks, 
śmieci) przyczyniając się do likwidacji uciążliwego dla środowiska  
i samych mieszkańców efektu „niskiej emisji”. Preferowane będą 
odnawialne źródła energii. Rozwijana będzie współpraca z zaprzyja-
źnionymi samorządami w obrębie subregionu podhalańskiego  
i regionami transgranicznymi. Miasto będzie także kontynuowało dbałość  
o nasze dziedzictwo kulturowe, lokalne tradycje i zabytki. W obszarach 
publicznych zapewnione zostaną warunki życia zgodne ze standardami 
europejskimi. 
 dlaczego warto 
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XI     PLAN OPERACYJNY STRATEGII ROZWOJU 
 
Przedstawiony plan operacyjny jest wynikiem prac Konwentu Strategicznego  
w skład którego wchodzili przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji 
publicznych, reprezentanci lokalnej przedsiębiorczości, nowotarskich organizacji 
gospodarczych oraz pozarządowych, uczelni wyższych i szkół. Zadaniem 
konsultantów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego  
i Administracji było wspieranie procesu aktualizacji strategii poprzez stosowanie 
odpowiednich narzędzi i technik pracy indywidualnej i grupowej oraz zgłaszanie 
propozycji rozwiązań, sprawdzonych w innych samorządach. 
Plan operacyjny strategii zawiera zarówno zadania ze Strategii Rozwoju przyjętej  
w 2002 r., które członkowie Konwentu Strategicznego uznali za wciąż aktualne  
i potrzebne, jak i zadania zupełnie nowe, związane z nową rzeczywistością 
społeczną i gospodarczą. 
 

Kierunki priorytetowe 

Kierunki priorytetowe wynikają z przyjętej wizji rozwoju Miasta do 2020 roku. Są to 
obszary stwarzające w perspektywie długookresowej największe możliwości 
rozwoju, stąd też traktowane są jako priorytety. W wyniku prac warsztatowych 
wyodrębniono trzy priorytetowe kierunki rozwoju: 
 

• Gospodarka lokalna 
• Turystyka, rekreacja i sport 
• Kapitał społeczny 

 

Kierunki priorytetowe są względem siebie równoważne i uzupełniające się. Nie 
można mówić w tym wypadku o ich hierarchiczności względem siebie, a jedynie  
o komplementarności.   

 
Cele strategiczne 

Cele te należą do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: co chcemy 
osiągnąć?) i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym 10-15 lat. 
 

Cele operacyjne 

Cele te dotyczą średniego horyzontu czasowego (3-5 lat). Odpowiadają na pytanie:  
w jaki sposób to osiągnąć?, wskazują zatem określone narzędzia i sposoby realizacji 
celów strategicznych.  
 
Zadania 
 
Zadania to konkretne działania służące realizacji celów. Są one podstawą 
wdrażania strategii rozwoju, posiadają więc określone ramy organizacyjne. Część 
zadań w swej treści oraz zakresie działania może służyć realizacji różnych celów 
strategicznych bądź operacyjnych. 
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I.1. Tworzenie stref aktywności gospodarczej  
w przestrzeni miejskiej  

 

II.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
 

I.2. Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości 

I.3. Efektywny system promocji gospodarczej 
 

II.2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego 
 

 
 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIĘKSZAJĄCEJ 
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ MIASTA NOWY TARG 
 

: 
 

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI 
LOKALNEJ 

 

CEL STRATEGICZNY NR I CEL STRATEGICZNY NR II 

I.4. Rozwijanie funkcji stolicy regionu Podhala 
wzmacniające pozycję Nowego Targu w wymiarze 
regionalnym. 
 

PLAN OPERACYJNY STRATEGII ROZWOJU MIASTA NOWY TARG NA LATA 2012-2020 
 

PRIORYTETOWE KIERUNKI ROZWOJU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOSPODARKA LOKALNA 

GOSPODARKA LOKALNA TURYSTYKA, REKREACJA  
I SPORT 

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

I 
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CEL STRATEGICZNY NR I: 
 

NOWY TARG WAŻNYM OŚRODKIEM OBSŁUGI RUCHU 
TURYSTYCZNEGO NA TERENIE PODHALA 

CEL STRATEGICZNY NR II: 
 

BUDOWA MARKI NOWOTARSKIEJ 
 

CEL STRATEGICZNY NR I CEL STRATEGICZNY NR II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1. Organizacja efektywnego systemu informacji 
turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu 
Informacji Turystycznej 

 
II.2. Kreowanie specyficznych produktów lokalnych 
 
 

I.2. Rewitalizacja reprezentacyjnych części miasta 

 

I.3. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i sportowej 

II.3. Propagowanie dziedzictwa kulturowego miasta  
i regionu 

 

II.1. Rozwijanie systemu promocji turystycznej Nowego   
Targu 

 

TURYSTYKA, REKREACJA I SPORT 

II 
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III.3. Inicjowanie i wspieranie 
działań służących rozwojowi 
budownictwa mieszkaniowego 
 

III.2. Poprawa stanu 
środowiska naturalnego 

III.1. Poprawa przepustowości 
wewnętrznego układu 
komunikacyjnego 
 

III.4. Zabezpieczenie potrzeb 
komunalnych  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
PRZESTRZENNY I ŚRODOWISKOWY 
 

I.1. Zapewnienie optymalnej bazy 
lokalowej oraz wysokiej jakości 
usług edukacyjnych w szkołach 
miejskich 

I.2. Wspieranie aspiracji 
edukacyjnych społeczności lokalnej 

I.3. Wzrost znaczenia kultury jako   
czynnika rozwoju społeczności 
lokalnej oraz propagowanie dzie-
dzictwa kulturowego miasta  
i subregionu podhalańskiego 
 
I.4. Rozwój funkcji ośrodka 
naukowego 

II.2. Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu 
 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

II.1. Wysoki poziom 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

CEL STRATEGICZNY NR I: 
 

ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

 
 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO I SOCJALNEGO 

MIESZKAŃCÓW 

I.5. Polityka długofalowej 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

I.6. Podnoszenie jakości 
świadczonych usług publicznych 

CEL STRATEGICZNY NR I CEL STRATEGICZNY NR II CEL STRATEGICZNY NR II 

III 
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XII    PRIORYTETOWY KIERUNEK ROZWOJU 
 

GOSPODARKA LOKALNA 
 
 

CEL STRATEGICZNY NR I: 
 

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI LOKALNEJ 
 
 
UZASADNIENIE 
Konkurencyjność gospodarki w największym stopniu zależy od potencjału lokalnych 
firm, dostępności zasobów oraz koniunktury globalnej. Mimo tego to samorządy 
stają się animatorem rozwoju lokalnej gospodarki i jakości życia. Poprzez 
tworzenie warunków i odpowiedniego wizerunku, mogą przyczyniać się pośrednio 
do wzrostu liczby podmiotów gospodarczych na swoim terenie oraz kształtować 
cechy przedsiębiorcze wśród mieszkańców. Szczególnie obecnie, w latach 
globalnego kryzysu, wzmacnianie konkurencyjności lokalnej gospodarki, staje się 
jednym z najważniejszych zadań dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele 
operacyjne: 
 
I.1. Tworzenie stref aktywności gospodarczej w przestrzeni miejskiej. 
I.2. Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. 
I.3. Efektywny system promocji inwestycyjnej. 
I.4. Rozwijanie funkcji stolicy regionu Podhala wzmacniające pozycję Nowego 

Targu w wymiarze subregionalnym. 
 
 
 
I.1. Cel operacyjny: 

    Tworzenie stref aktywności gospodarczej w przestrzeni     
miejskiej 

 
UZASADNIENIE 

Samorządy lokalne, a także inne podmioty (m.in. przedsiębiorcy, Skarb Państwa, 
osoby fizyczne) są właścicielami wielu terenów możliwych do zagospodarowania. 
Dodatkowo nowe tereny inwestycyjne „otworzy” planowana inwestycja budowy 
„Zakopianki”, przebiegającej przez teren miasta. Punktem wyjścia do ich 
aktywizacji i promowania powinna być szczegółowa inwentaryzacja,  
z rozpoznaniem możliwości lokowania działalności gospodarczej oraz dostępności  
i stanu technicznego infrastruktury. Ważne jest także pozyskiwanie nowych 
terenów i obiektów inwestycyjnych, zmiana przeznaczenia gruntów w planach 
przestrzennych oraz scalanie i wymiana gruntów. Wszystkie te działania powinny 
służyć tworzeniu przez samorządy zwartych kompleksów inwestycyjnych (stref 
aktywności gospodarczej) z dostępną infrastrukturą techniczną i odpowiednimi 
preferencjami podatkowymi. Jednak, aby skutecznie wdrażać wymienione zadania, 

I 
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należy dążyć do sukcesywnego obejmowania kolejnych obszarów miasta planami 
zagospodarowania przestrzennego.  
 

Zadania:  
 
I.1.1. Wyznaczanie w planach miejscowych stref aktywności gospodarczej oraz 

stymulowanie w nich mechanizmów progresji gospodarczej. 
 

Krótki opis zadania 
Wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stref 

aktywności gospodarczej, uzbrajanie tych terenów i pobudzanie działań 
gospodarczych. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP Inwestorzy prywatni 

MRPO 2007-2013 
Kapitał ludzki 

Kapitał prywatny 
Budżet Miasta 

 
- powierzchnia stref aktywności gospodarczej funkcjonujących w przestrzeni miejskiej (ha)  
- zmiana odsetka przestrzeni miejskiej wykorzystywanej jako strefy aktywności gospodarczej (%) 
- liczba przygotowanych działek inwestycyjnych o powierzchni ponad 10 ha – także we współpracy  

z sąsiednimi gminami 
- powierzchnia terenów zarezerwowanych pod strefy aktywności gospodarczej w planach 

zagospodarowania przestrzennego miasta (ha) 
- zmiana odsetka powierzchni zarezerwowanej pod strefy aktywności gospodarczej w planach 

zagospodarowania przestrzennego miasta (%) 
- zmiana odsetka osób zatrudnionych w strefach aktywności gospodarczej w stosunku do ogółu 

pracujących mieszkańców miasta (%) 
- zmiana gęstości infrastruktury technicznej na terenie stref aktywności gospodarczej (mb/ha) 
- liczba osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w strefach aktywności 

gospodarczej 
 

 
 
2012-2015 

 
I.1.2. Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą  

 

Krótki opis zadania 
M.in. dotyczy nowej lokalizacji Jarmarków Nowotarskich (targowica), terenów 

wskazanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w tym przy lotnisku. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI Inwestorzy prywatni 
MRPO 2007-2013 
Kapitał prywatny 

Budżet Miasta 

 
- długość infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej) wybudowanej  

w obrębie wyznaczonych stref aktywności gospodarczej (m, m2) 
- zmiana gęstości infrastruktury technicznej na terenie stref aktywności gospodarczej (mb/ha) 
- liczba osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych funkcjonujących w strefach aktywności 

gospodarczej 
 

 
    2013-2015 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

I 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.1.3. Opracowanie spójnego i efektywnego systemu preferencji podatkowych dla 

firm rozwijających działalność gospodarczą, tworzących nowe miejsca pracy 
– w powiązaniu z tworzeniem miejskich stref ekonomicznych. 
 

Krótki opis zadania Projekt uchwały dot. preferencji podatkowych – podatki lokalne. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UMNT – SKARBNIK 
MIASTA 

Organizacje zrzeszające lokalnych 
przedsiębiorców Budżet Miasta 

 
- liczba podmiotów funkcjonujących w strefach aktywności gospodarczej 
- liczba podmiotów funkcjonujących w strefach aktywności gospodarczej w stosunku do ogółu 

liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta (%) 
 

    2013 

 
I.1.4. Aktywna polityka miasta w zakresie planowania przestrzennego. 

 

Krótki opis zadania Obejmowanie coraz większych powierzchni miasta planami miejscowymi. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP Właściciele gruntów Budżet Miasta 

 
- powierzchnia kubaturowych obiektów gospodarczych na terenie stref aktywności gospodarczej 

(m2)  
- roczny przyrost powierzchni obiektów kubaturowych na terenie stref aktywności gospodarczej(%) 
- liczba przedsiębiorców podejmujących corocznie działalność gospodarczą 

 
   2012-2020 

 
I.1.5. Udział w kolejnych programach wsparcia finansowego z funduszy    

europejskich w oparciu o zapisy Małopolskiej Strategii Rozwoju – transza 
2014-2020.  

 

Krótki opis zadania Weryfikacja i nabór środków finansowych z funduszy europejskich. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM Subregion Podhalański Budżet Miasta 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

I 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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-  analiza warunków dostępności programów miękkich i twardych funduszy regionalnych 
- liczba przedsiębiorców podejmujących corocznie działalność gospodarczą w procentowym 

ujęciu 
- pozyskanych środków europejskich 

 
     
    2012-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.2. Cel operacyjny: 
    Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości 

 
UZASADNIENIE 
  
Mali i średni przedsiębiorcy są szczególnie narażeni na zmiany zachodzące  
w otoczeniu zewnętrznym, a wielu z nich nie jest w stanie samodzielnie 
wykorzystywać pojawiających się okazji lub przygotować się na ewentualne 
zagrożenia.  
Pomimo szerokiego wachlarza możliwości zewnętrznego finansowania działalności 
mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych, okazuje się, że tylko niewielka 
grupa przedsiębiorców stara się o wsparcie. Głównym powodem tej sytuacji jest 
niewystarczający poziom wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy.  
W związku z tym zachodzi konieczność stworzenia systemu zwiększania dostępności 
istniejących instrumentów wsparcia, przede wszystkim poprzez przekazywanie 
rzetelnej informacji na ten temat. Jedną z bardzo istotnych form tego rodzaju 
pomocy jest uruchomienie punktów, w których przedsiębiorca będzie mógł 
dowiedzieć się na jakie cele może uzyskać dofinansowanie, jakie warunki musi 
spełnić, aby otrzymać pomoc oraz w jaki sposób należy przygotować dokumentację 
pozwalającą na uzyskanie wsparcia. Takie punkty powinny być prowadzone przez 
instytucje otoczenia biznesu. Mają one możliwość uzyskania dofinansowania na 
działalność PK, czyli Punktów Konsultacyjnych. Ponadto należy pamiętać  
o zacieśnieniu współpracy z instytucjami świadczącymi usługi wsparcia finansowego 
dla przedsiębiorców (w odniesieniu do funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń 
kredytowych w chwili obecnej głównie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego 
S.A.), a w przyszłości zorganizować na swoim terenie własne narzędzia tego typu, 
wykorzystując możliwości płynące z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka i MRPO. 
 
 
 
 
 
 

MIERNIKI 

I 

ramy czasowe 
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Zadania:  
 
I.2.1. Współpraca z organizacjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe  

i poręczeniowe dla przedsiębiorców lub inicjowanie powołania 
subregionalnych instrumentów para-bankowych. 

 

Krótki opis zadania 

Narzędzia para-bankowe w postaci funduszy poręczeniowych, pożyczkowych 
oraz inne formy wsparcia, stanowią ważne instrumentarium aktywizacji 

lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw. Należy 
dążyć do obejmowania obszaru miasta podobnymi działaniami ze względu na 

dużą liczbę mikroprzedsiębiorstw. 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM 
Nowotarska Izba Gospodarcza, 
Organizacje otoczenia biznesu  

z terenu województwa małopolskiego 

PO Innowacyjna Gospodarka 
MRPO 2007-2013 
Kapitał prywatny 

Budżet Miasta 
 
-  ilość podmiotów, które skorzystały z funduszy pożyczkowych 
- wartość uzyskanych funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorców 

 
      2012-2015 

 
 
I.2.2. Wsparcie przez władze samorządowe konkursów inicjowanych przez 

organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców. 
 
 

Krótki opis zadania 
Np.: fundowanie nagrody Burmistrza w konkursie na najlepszego 

przedsiębiorcę w mieście, najlepszy produkt, najlepsze stoisko targowe, etc. – 
medialne nagłaśnianie podobnych wydarzeń. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP Organizacje zrzeszające lokalnych 
przedsiębiorców Budżet Miasta 

 
-   ilość konkursów organizowanych w skali roku 
-   ilość uczestników i ilość laureatów konkursowych 
-   wartość wsparcia finansowego  

 
      2012-2020 

 
 
 
 
 
 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

I 

ramy czasowe 
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I.2.3. Wspieranie rozbudowy systemu doradztwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 
 

Krótki opis zadania 
Nawiązywanie współpracy z organizacjami wspierającymi rozwój 

przedsiębiorczości w zakresie utworzenia stałego Punktu Konsultacyjnego 
(również w zakresie współpracy transgranicznej). 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP Organizacje otoczenia biznesu  
z terenu województwa małopolskiego Budżet Miasta 

 
-  liczba podmiotów gospodarczych, która skorzystała z systemu doradztwa 
- liczba małych i średnich przedsiębiorstw wzmacniających dochód brutto miasta 
- zmiana liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta (%) 
- zmiana liczby nowo zakładanych działalności gospodarczych na terenie miasta rok do roku (%) 
- zmiana odsetka nowo zakładanych działalności gospodarczych na terenie miasta w stosunku do 

ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
- liczba podmiotów likwidowanych w pierwszym roku działalności 
- zmiana liczby likwidowanych działalności gospodarczych na terenie miasta rok do roku (%) 
- skala wzrostu lub spadku bezrobocia w mieście 

 

      2012-2014 

 
 
 
 
I.3. Cel operacyjny: 

  Efektywny system promocji inwestycyjnej 
 

UZASADNIENIE 

Opracowanie oferty inwestycyjnej to konieczny krok do rozpoczęcia jej promocji, 
wykorzystującej różne kanały i formy dystrybucji. Odpowiednio przeprowadzona 
kampania promocyjna kreuje korzystny wizerunek gospodarczy miasta, rozwija 
zainteresowanie wśród potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji przyczynia się 
do podjęcia decyzji o inwestowaniu. Ważne stają się działania towarzyszące 
promocji ofert, w tym przede wszystkim udział i organizacja targów 
gospodarczych, na których wspólnie mogą promować się samorządy lokalne  
i przedsiębiorcy z terenu miasta i subregionu. Istniejące w mieście sukcesy 
inwestycyjne są także silnym atutem lokalnej gospodarki i znaczącym argumentem  
w działaniach promocyjnych. 

Sztandarowym wydarzeniem promocyjnym (także w aspekcie promocji 
gospodarczej) w Nowym Targu powinien być Jarmark Podhalański. Jest to 
doskonała okazja do prezentacji walorów gospodarczych miasta oraz działających 
w nim przedsiębiorstw i rzemieślników. Nową inicjatywą jest powołanie Centrum 
Informacji Turystycznej, Gospodarczej i Kulturalnej Euroregionu TATRY, które 
zaktywizuje kontakty gospodarcze w wymiarze transgranicznym. 

 

MIERNIKI 

I 

ramy czasowe 
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Zadania:  
 
I.3.1. Udział w branżowych przedsięwzięciach targowych organizowanych na 

terenie Nowego Targu oraz w obrębie całego subregionu podhalańskiego  
i regionu małopolskiego. 
 

Krótki opis zadania              Opracowanie katalogu rocznych imprez targowych . 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP/WGNiPP 
Inwestorzy prywatni, organizacje 

zrzeszające lokalnych 
przedsiębiorców 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne i UE 

 
-  liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) z prezentacją oferty inwestycyjnej miasta  
- liczba inwestorów zapoznanych z ofertą inwestycyjną miasta podczas wydarzeń wystawowych 

(targowych) 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta Nowy Targ 
- liczba uczestników wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta 

Nowy Targ 
- nakład wydawanych materiałów promocyjnych o charakterze promocji inwestycyjnej 
- liczba środków finansowych wydawanych na produkcję materiałów promocyjnych o charakterze promocji 

inwestycyjnej (zł) 
- liczba inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Nowym Targu 
- liczba nowych inwestycji na terenie miasta rok do roku (%) 

 
      2012-2020 

 
 
I.3.2. Udział w targach inwestycyjnych. 

 

Krótki opis zadania 
Realizacja zadania zakłada intensywną promocję oferty inwestycyjnej miasta na 
targach inwestycyjnych we współpracy z lokalnymi organizacjami skupiającymi 

przedsiębiorców. 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 
Inwestorzy prywatni, organizacje 

zrzeszające lokalnych 
przedsiębiorców, WGNiPP. 

Budżet Miasta 
Fundusze UE 

 
- liczba inwestorów zapoznanych z ofertą inwestycyjną miasta podczas wydarzeń wystawowych 

(targowych) 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta Nowy Targ 
- liczba uczestników wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta 

Nowy Targ 
- nakład wydawanych materiałów promocyjnych o charakterze promocji inwestycyjnej 
- liczba środków finansowych wydawanych na produkcję materiałów promocyjnych o charakterze promocji 

inwestycyjnej (zł) 
- liczba inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Nowym Targu 
-   liczba nowych inwestycji na terenie miasta rok do roku (%) 
 
 
     2012-2020 

 

MIERNIKI 

I 
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I.3.3. Opracowanie skutecznego systemu promocji inwestycyjnej. 

 

Krótki opis zadania 

Identyfikacja adresatów, wybór kanałów dystrybucyjnych, opracowanie 
materiałów promocyjnych, ustalenie planu działań promocyjnych, opracowanie 

logo promocji, ujednolicenie szaty graficznej materiałów promocyjnych 
(rozpoznawalność na zewnątrz), wizualizacja marki gospodarczej, etc.  

Intensywna promocja oferty inwestycyjnej miasta w czasopismach branżowych 
oraz za pośrednictwem internetu i in. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 
MOK, PPWSZ, agencje promocyjne, 
organizacje zrzeszające lokalnych 

przedsiębiorców, WGNiPP. 

Budżet Miasta, 
Fundusze UE 

 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) z prezentacją oferty inwestycyjnej miasta 
- liczba inwestorów zapoznanych z ofertą inwestycyjną miasta podczas wydarzeń wystawowych 

(targowych) 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta Nowy Targ 
- liczba uczestników wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta 

Nowy Targ 
- nakład wydawanych materiałów promocyjnych o charakterze promocji inwestycyjnej 
- liczba środków finansowych wydawanych na produkcję materiałów promocyjnych o charakterze promocji 

inwestycyjnej (zł) 
- liczba inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Nowym Targu 
-  liczba nowych inwestycji na terenie miasta rok do roku (%) 
 

   2012-2013 

 
 

I.3.4. Realizacja Centrum Informacji Turystycznej, Gospodarczej i Kulturalnej  
Euroregionu TATRY. 
 

Krótki opis zadania Realizacja ww. centrum w budynku przy ul. Sobieskiego 4. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WGNiPP Euroregion TATRY, organizacje 
pozarządowe, PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze UE 

 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) z prezentacją oferty turystycznej, gospodarczej 

i kulturalnej miasta w obszarze transgranicznym 
- liczba mieszkańców w obszarze transgranicznym zapoznanych z ofertą promocyjną miasta podczas 

wydarzeń wystawowych (targowych) 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta Nowy Targ 
- liczba uczestników wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta 

Nowy Targ 
- nakład wydawanych materiałów promocyjnych o charakterze promocji inwestycyjnej 
- liczba środków finansowych wydawanych na produkcję materiałów promocyjnych o charakterze promocji 

inwestycyjnej (zł) 
- liczba inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Nowym Targu 

 
 
 2014-2015 

MIERNIKI 
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CEL STRATEGICZNY NR II: 
 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIĘKSZAJĄCEJ 
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ MIASTA NOWY TARG 

 
 

 

 

UZASADNIENIE 

Poprzez oferowanie terenów odpowiednio przygotowanych pod inwestycje wraz  
z  odpowiednią infrastrukturą techniczną (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 
drogowa, system gospodarki odpadami, infrastruktura informatyczna, itp.) 
samorząd stwarza warunki dla rozwoju gospodarczego. Dysponując środkami na 
rozwój infrastruktury i świadczenie usług publicznych można kreować lokalny 
rynek, m.in. podmiotów budowlanych i firm świadczących usługi. Dzięki temu 
pośrednio samorząd staje się też jednym z największych partnerów oferujących 
pracę. W tego rodzaju projektach wskazana jest współpraca międzygminna  
i międzypowiatowa, której efektem może być kompleksowy rozwój sieci 
infrastrukturalnej, zmniejszenie kosztów inwestycji, a także możliwość pozyskania 
większego wsparcia finansowego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.  

Dostępność infrastruktury technicznej jest jednym z podstawowych elementów 
warunkujących atrakcyjność inwestycyjną danej jednostki samorządowej. Miasto 
Nowy Targ  jest obszarem o stosunkowo dużej gęstości podstawowych rodzajów 
sieci infrastrukturalnych. Jednak widoczne są również istotne potrzeby w zakresie 
rozbudowy infrastruktury (układ komunikacyjny, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, 
gazociągowe, cieplne, infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, itd.) oraz 
modernizacji istniejącego zasobu. 
 
Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele 
operacyjne: 
 
II.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej. 
II.2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
 
 
 
II.1. Cel operacyjny: 
      Poprawa dostępności komunikacyjnej 
 
UZASADNIENIE 
Miasto Nowy Targ jest głównym węzłem komunikacyjnym subregionu. Krzyżują się 
tu główne szlaki komunikacyjne transportu drogowego – drogi krajowe nr 47 
(odprowadzająca ruch komunikacyjny w kierunku północ-południe), nr 49 (do 

I 
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granicy państwa) oraz drogi wojewódzkie nr 969 i 967 (kierunek wschód-zachód). 
Ponadto Nowy Targ posiada również połączenie kolejowe ze stolicą województwa 
oraz lotnisko zarządzane przez Aeroklub.  
Najważniejszymi potrzebami inwestycyjnymi w zakresie poprawy dostępności 
komunikacyjnej jest przebudowa drogi krajowej nr 47 w kierunku Krakowa oraz 
skomunikowanie tej planowanej drogi szybkiego ruchu z lokalnym układem 
komunikacyjnym. Inwestycja ta należy kompetencyjnie do GDDKiA, jednak ma 
fundamentalne znaczenie dla rozwoju miasta i nowych terenów inwestycyjnych. 
Podobną inwestycją jest budowa lotniska dla małego ruchu pasażerskiego na 
terenie obecnego lotniska aeroklubu. Ponadto miasto planuje szereg inwestycji 
odciążających centrum miasta z ruchu samochodowego oraz budowę nowych miejsc 
parkingowych.  
 

Zadania:  
 
II.1.1. Wsparcie budowy zewnętrznej obwodnicy miasta wraz z węzłami zjazdowymi 

(droga krajowa – „Zakopianka”). 
 

Krótki opis zadania Podejmowanie działań wspierających budowę obwodnic miasta, aktywny 
udział w konsultacjach społecznych, informowanie mieszkańców miasta itd. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

GDDKiA Urząd Miasta Budżet Państwa 

 
- liczba nowo wybudowanych odcinków dróg przez różnych zarządców 
- powierzchnia nowo wybudowanych dróg różnych kategorii na terenie miasta (m2) 
- natężenie ruchu drogowego na nowo wybudowanych odcinkach dróg dojazdowych i tranzytowych 

(liczba samochodów/dobę) 
- czasu dojazdu z Nowego Targu do stolicy województwa 
- skrócenie czasu dojazdu z Nowego Targu do stolicy województwa (min.) 

 
   2014-2020 

 
II.1.2. Uzbrojenie i budowa dróg zbiorczych zgodnych z obowiązującymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

Krótki opis zadania 
Realizacja tzw. małej obwodnicy centrum miasta, droga w ciągu ul. 

Sikorskiego, przejście przez Czarny Dunajec, nad Szpitalem w kierunku 
skrzyżowania Zakopianki z ul. Św. Anny. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI Zarządcy infrastruktury Budżet Miasta, Fundusze UE 

 
- liczba nowo wybudowanych odcinków dróg przez różnych zarządców 
- powierzchnia nowo wybudowanych dróg różnych kategorii na terenie miasta (m2) 
- natężenie ruchu drogowego na nowo wybudowanych odcinkach dróg dojazdowych i tranzytowych 

(liczba samochodów/dobę) 
- czasu dojazdu w obrębie Miasta na linii północ-południe i wschód-zachód 

MIERNIKI 

I 

ramy czasowe 
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- skrócenie czasu dojazdu na linii północ-południe i wschód-zachód w dni targowe (czwartek, 

sobota) 
 
 
2012-2020 

 
II.1.3. Zmiana kategorii drogi krajowej - starej „Zakopianki” DK 47. 
 
  

Krótki opis zadania Dostosowanie układu komunikacyjnego w jej obrębie (organizacja ruchu  
i wynikający z niej zakres inwestycyjny); 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGKiD Zarządcy infrastruktury, zarządcy 
innych dróg, WGNiPP Budżet Miasta, Fundusze UE 

 
- szacunkowa ilość samochodów odciążająca transport wewnątrz Miasta (szt./dzień) 
 

    
     2012-2020 

 
II.1.4. Wsparcie budowy wylotu drogi krajowej nr 47 od węzła Nowy Targ Południe 

w kierunku drogi krajowej nr 49. 
 

Krótki opis zadania Budowa odcinka drogi krajowej pomiędzy ul. Szaflarską a ul. Jana Pawła II, 
wraz ze skrzyżowaniem tej drogi z przedłużeniem ul. Sikorskiego. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

GDDKiA Urząd Miasta Budżet Państwa 

 
-  szacunkowa ilość samochodów odciążająca transport wewnątrz Miasta (szt./dzień) 
 

    2012-2020 

 
II.1.5. Modernizacja lotniska dla potrzeb obsługi ruchu pasażerskiego. 

  

Krótki opis zadania Przekształcenie lotniska aeroklubowego w lotnisko pasażerskie. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP 
Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Polski, 
Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy 
Kraków – Balice, Inwestorzy prywatni 

Kapitał prywatny, fundusze 
zewnętrzne 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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- przepustowość lotniska obsługującego ruch pasażerski na terenie miasta  
- liczba osób obsługiwanych przez lokalne lotnisko pasażerskie 
-   zmiany liczby osób obsługiwanych przez lokalne lotnisko pasażerskie – rok do roku (%) 
 

    
      2013-2020 

 
II.1.6. Wsparcie procesu budowy linii łączącej planowane lotnisko pasażerskie  

z istniejącą siecią kolejową. 
 

Krótki opis zadania Pomoc organizacyjna i techniczna dla ww. inwestycji. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM Urząd Marszałkowski, inwestorzy 
prywatni 

Budżet Miasta, Kapitał prywatny, 
Fundusze UE 

 
-   przepustowość lotniska obsługującego ruch pasażerski na terenie miasta  
- liczba osób obsługiwanych przez lokalne lotnisko pasażerskie 
-   zmiany liczby osób obsługiwanych przez lokalne lotnisko pasażerskie – rok do roku (%) 
 
 

    
    2015-2020 

 
 
 
II.2. Cel operacyjny: 
      Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
 
 
UZADADNIENIE 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowi priorytet wielu działań zawartych  
w Programach Operacyjnych. Dla realizacji tych priorytetów niezbędny jest rozwój 
infrastruktury informatycznej. Przyczyni się ona do intensyfikacji rozwoju 
społecznego i gospodarczego miasta poprzez poprawę dostępu do Internetu, 
telekomunikacji, dostępu do informacji publicznej, publicznych i komercyjnych  
e-usług.  
W związku z tym należy popierać działania związane z tworzeniem i rozbudową 
regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej, 
szczególnie w powiązaniu z przedsięwzięciami o charakterze międzynarodowym  
i ogólnopolskim. Wsparcia wymaga także upowszechnianie w pracy instytucji 
publicznych, wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego do działań 
administracji samorządowej (np.: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne 
archiwizacja dokumentów, rozwój publicznych – elektronicznych usług dla ludności, 
modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, itd.) oraz tworzenie publicznych 
punktów dostępu do Internetu. 

 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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  Zadania:  

 
II.2.1. Wsparcie procesu tworzenia sieci szerokopasmowych. 

 
 

Krótki opis zadania 

Budowa sieci szerokopasmowych ułatwia rozwój przedsiębiorczości, a przede 
wszystkim tzw. sprzedaży elektronicznej. Ten sposób prowadzenia 
działalności gospodarczej jest już stosowany przez większość podmiotów. 
Tworzone są również tzw. firmy elektroniczne, których ideą działania jest e-
biznes. Rozwój tej infrastruktury (realizowanej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego we współpracy z samorządami lokalnymi) 
wzmacnia konkurencyjność gospodarki lokalnej oraz stwarza nowe możliwości 
rozwoju dla społeczności lokalnej. 

Jednostka 
koordynująca 

Partnerzy Źródła finansowania 

 
            UM 

 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego 

 
MRPO 2007-2013 

 
- liczba osób posiadających dostęp do internetu na terenie miasta 
- zmiany liczby osób posiadających dostęp do internetu na terenie miasta (%) 
- liczba osób korzystających z elektronicznych narzędzi obsługi administracyjnej 
- zmiany liczby klientów obsługiwanych przy pomocy narzędzi elektronicznych w stosunku do ogółu 

klientów obsługiwanych przez administrację samorządową 
- liczba publicznych punktów dostępu do internetu oraz obszarów o bezpłatnym dostępie 

bezprzewodowym 
- liczba osób korzystających z publicznych punktów dostępu do internetu w stosunku do ogółu 

mieszkańców miasta (%) 
- powierzchnia miasta objęta bezpłatnym dostępem do internetu o charakterze bezprzewodowym  

w stosunku do ogólnej powierzchni miasta (%) 
 

 
  2012-2015 

 
II.2.2. Wsparcie rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej 

dla rozwoju mieszkańców (Punkty Publicznego Dostępu do Internetu)  
i przedsiębiorstw. 
 

 
Krótki opis zadania 

Administracja samorządowa i władze województwa najlepiej rozpoznają 
istniejące problemy dotyczące zapotrzebowania na nowoczesną infrastrukturę 
informatyczną, służącą mieszkańcom. Ma ona znaczący udział w poprawie 
jakości życia mieszkańców. 

Jednostka 
koordynująca 

Partnerzy Źródła finansowania 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

 
Urząd Miasta 

 
MRPO 2007-2013 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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-   zmiany liczby klientów obsługiwanych przy pomocy narzędzi elektronicznych  
-   liczba publicznych punktów dostępu do internetu oraz obszarów o bezpłatnym dostępie 
    bezprzewodowym 
- liczba osób korzystających z publicznych punktów dostępu do internetu w stosunku do ogółu 

mieszkańców miasta (%) 
- powierzchnia miasta objęta bezpłatnym dostępem do internetu o charakterze bezprzewodowym  

w stosunku do ogólnej powierzchni miasta (%) 
 
 
    2012-2013      

 
 
II.2.3. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i interoperacyjnych platform 

cyfrowych dla instytucji publicznych i samorządów. 
 

 
 

Krótki opis zadania 
Zgodnie z założeniami polityki społeczeństwa informacyjnego, przyjętymi 

przez władze centralne, rozpoczyna się proces tworzenia nowych form obsługi 
mieszkańców i klientów urzędów samorządowych, z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych oraz sieci internetowych. Działania te napotykają na wiele 
przeszkód prawnych i technicznych, jednak z pewnością należy oczekiwać  

w najbliższych latach znaczącej intensyfikacji realizacyjnej.  
Jednostka 

koordynująca 
Partnerzy Źródła finansowania 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego 

 
Urząd Miasta 

 
MRPO 2007-2013 

 
- liczba osób posiadających dostęp do internetu na terenie miasta 
- zmiany liczby osób posiadających dostęp do internetu na terenie miasta (%) 
- liczba osób korzystających z elektronicznych narzędzi obsługi administracyjnej 
- zmiany liczby klientów obsługiwanych przy pomocy narzędzi elektronicznych w stosunku do ogółu 

klientów obsługiwanych przez administrację samorządową 
- liczba publicznych punktów dostępu do internetu oraz obszarów o bezpłatnym dostępie 

bezprzewodowym 
- liczba osób korzystających z publicznych punktów dostępu do internetu w stosunku do ogółu 

mieszkańców miasta (%) 
-  powierzchnia miasta objęta bezpłatnym dostępem do internetu o charakterze bezprzewodowym  
   w stosunku do ogólnej powierzchni miasta (%) 
 
 
   2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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PRIORYTETOWY KIERUNEK ROZWOJU:  

TURYSTYKA, REKREACJA I SPORT 

 
CEL STRATEGICZNY NR I: 

 
NOWY TARG WAŻNYM OŚRODKIEM OBSŁUGI RUCHU 

TURYSTYCZNEGO NA TERENIE PODHALA 
 
 

 
UZASADNIENIE 
Podstawowymi atutami Nowego Targu są: korzystne położenie miasta w obszarze 
uznawanym za jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Polski, duże 
walory turystyczne miasta i regionu oraz bogate tradycje sportowe.  
Miasto od wieków stanowi centrum kulturalne i gospodarcze Podhala, Spisza  
i Orawy. Położone jest na styku Kotliny Nowotarsko-Orawskiej i pasma Gorców,  
w niewielkiej odległości od Tatr, Pienin, Masywu Babiej Góry, Zbiornika 
Czorsztyńskiego (maksymalnie ok. 1 godz. od miasta). W obszarach tych 
zlokalizowane są 4 z 6 karpackich parków narodowych w Polsce (Babiogórski, 
Gorczański, Pieniński, Tatrzański) oraz liczne rezerwaty przyrody m. in.: Skałka 
Rogoźnicka, Przełom Białki. Wśród walorów przyrodniczych samego miasta należy 
wymienić przede wszystkim: 
• rozciągające się w północnej części miasta pasmo Gorców, stwarzające 

możliwość do odbywania spacerów, górskich wycieczek m. in.: na Turbacz 
(piesze szlaki turystyczne), a zimą narciarstwa zjazdowego, biegowego  
i turowego (stosunkowo długi okres zalegania pokrywy śnieżnej – ok. 100 dni), 

• rozciągający się w południowej części miasta Bór na Czerwonym – torfowisko 
wysokie z dobrze zachowaną roślinnością, charakterystyczną dla tego rodzaju 
torfowisk na Podhalu (np. kosodrzewina); objęte ochroną w formie rezerwatu 
ścisłego; obszar predysponowany do rozwoju turystki ekologicznej  
i edukacyjnej, 

• olbrzymie walory krajobrazowe (widokowe) – z Nowego Targu widać panoramę 
Tatr, Gorce, Pieniny, Babią Górę, 

• przepływający przez miasto Dunajec (łączą się tutaj Biały i Czarny Dunajec) – 
walory widokowe, tereny spacerowe, możliwość uprawiania sportów wodnych. 

Wykorzystując te szanse Nowy Targ powinien pełnić rolę ważnego ośrodka obsługi 
subregionalnego ruchu turystycznego, gdzie turyści będą mogli wypocząć i skąd 
wyruszą na poznanie atrakcji subregionu. Warunkiem jest poprawa dostępności 
komunikacyjnej oraz zwiększenie działań na rzecz kreowania własnej oferty 
turystyczno-rekreacyjnej oraz oferty towarzyszącej. Istotnym wsparciem  
w zakresie tworzenia ośrodka obsługi ruchu turystycznego mogą być obiekty 
sportowe oraz organizowane w mieście wydarzenia rangi ponadlokalnej. Istotna 
jest również poprawa jakości informacji turystycznej (nieodzowny warunek dla 
miasta mającego ambicję obsługi subregionalnego ruchu turystycznego) oraz 

II 
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zmiana wizerunku reprezentacyjnych części miasta – miasto przyjazne dla turystów 
i mieszkańców. 

 

Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele 
operacyjne: 
 
I.1. Organizacja efektywnego systemu zarządzania informacją turystyczną. 
I.2. Rewitalizacja reprezentacyjnych części miasta. 
I.3. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. 
 
 
 
 
 
 
 
I.1. Cel operacyjny: 

Organizacja efektywnego systemu zarządzania    
informacją turystyczną 
 

UZASADNIENIE 
Zaistnienie i utrzymanie się na dzisiejszym rynku usług turystycznych, w dobie 
wysokiej konkurencji i globalizacji jest zadaniem coraz trudniejszym. Głównym  
elementem staje się klient oraz komunikacja z nim. Od informacji, jaką uzyska 
turysta zależeć będzie jego zainteresowanie regionem czy produktem 
turystycznym, ile czasu spędzi w danym miejscu oraz jak go spędzi. Informacja 
turystyczna związana jest z całokształtem zjawisk turystycznych i jest 
najważniejszym elementem polityki marketingowej i promocyjnej. Z informacji 
turystycznej korzystają biura podróży, touroperatorzy, organizacje społeczne  
i animatorzy turystyki. System informacji turystycznej uczestniczy  
w upowszechnianiu turystycznego modelu zagospodarowania czasu wolnego, 
współkształtując modę na turystykę. Województwo małopolskie upatruje swoja 
szanse mocnego zakorzenienia na rynku usług turystycznych, w stworzeniu 
profesjonalnego systemu IT – Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej 
(MSIT). Głównym celem rozwoju Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej 
jest podniesienie jakości usług, a przede wszystkim stopnia satysfakcji klienta. Oba 
te czynniki wywierają wpływ na wzrost ruchu turystycznego, zarówno w zakresie 
ruchu przyjazdowego do województwa małopolskiego, jak i ruchu 
wewnątrzregionalnego. Dobrze zorganizowany przepływ informacji  w Wojewódz-
twie Małopolskim przyniesie korzyści wszystkim, zarówno turystom, jak i całej 
lokalnej społeczności, tj. władzom samorządowym, przedsiębiorcom i organi-
zacjom pozarządowym. 
Organizacja systemu regionalnego opiera się m.in. na Centrach i Punktach 
Informacji Turystycznej. Nowy Targ, jako perspektywiczny węzeł obsługi ruchu 
turystycznego ujęty został w MSIT jako Punkt Informacji Turystycznej. Miasto 
powinno wykorzystać swoją szansę na zbudowanie profesjonalnej informacji 
turystycznej na bazie systemu regionalnego. 
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Zadania:  
 
 
I.1.1. Stworzenie kompletnej informacji o atrakcjach w oparciu o platformę    

cyfrową.  
 

Krótki opis zadania 
Stworzenie i aktualizacja bazy danych obejmującej turoperatorów, miejsca 
noclegowe, punkty informacji turystycznej, atrakcje turystyczne, punkty 

gastronomiczne itp. oraz systematyczna aktualizacja bazy. 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP 

Punkt Informacji Turystycznej, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze, biura podróży, 
właściciele obiektów turystycznych,  

 

MRPO 2007-2013, 
Budżet Miasta 

 
- liczba podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta 
- zmiana liczby rekordów w bazie danych zarządzanej przez Punkt Informacji Turystycznej 
- liczba klientów korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej 
- zmiany liczby klientów korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej (%) 
- liczba punktów oznakowanych na terenie miasta przy pomocy jednolitego systemu oznakowań 

turystycznych 
- zmiany liczba punktów oznakowanych na terenie miasta przy pomocy jednolitego systemu 

oznakowań turystycznych (%) 
 

 
    2012-2013        

 
 
I.1.2. Aktualizacja istniejącego systemu oznakowania atrakcji i obszarów 

atrakcyjnych turystycznie zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Systemu 
Informacji Turystycznej. 
 

Krótki opis 
zadania 

M.in. oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji znakami 
turystycznymi. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP Zakład Gospodarczy Zieleni 
i Rekreacji, WGKiD Budżet Miasta 

 
- liczba podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta 
- zmiana liczby rekordów w bazie danych zarządzanej przez Punkt Informacji Turystycznej 
- liczba klientów korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej 
- zmiany liczby klientów korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej (%) 
- liczba punktów oznakowanych na terenie miasta przy pomocy jednolitego systemu 

oznakowań turystycznych 
- zmiany liczba punktów oznakowanych na terenie miasta przy pomocy jednolitego systemu 

oznakowań turystycznych (%) 
 

   
 2012-2013 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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I.1.3. Stworzenie struktury koordynującej inicjatywy turystyczne w subregionie  

podhalańskim. 
 

 
Krótki opis zadania 

M.in. oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji znakami 
turystycznymi. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP Klaster Visit Tatry oraz in. 
Budżet Miasta, 

programy miękkie i twarde funduszy 
europejskich 

 
- liczba podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta 
- zmiana liczby rekordów w bazie danych zarządzanej przez Punkt Informacji Turystycznej 
- liczba klientów korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej 
- zmiany liczby klientów korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej (%) 
- liczba punktów oznakowanych na terenie miasta przy pomocy jednolitego systemu 

oznakowań turystycznych 
- zmiany liczba punktów oznakowanych na terenie miasta przy pomocy jednolitego systemu 

oznakowań turystycznych (%) 
 
 
    2012-2013 

 
 
 
 
I.2.  Cel operacyjny: 

  Rewitalizacja reprezentacyjnych części miasta 
 
UZASADNIENIE 
Rewitalizacja jest pojęciem, które na dobre zagościło w słowniku osób kreujących 
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego. Okazuje się 
jednak, że często jest rozumiana jako proces ograniczający się jedynie do 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. Tymczasem właściwa rewitalizacja to 
kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni 
publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej 
dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. 
Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami 
ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów 
społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak 
równowagi demograficznej, brak estetyki.  
W przypadku Nowego Targu opracowane projekty rewitalizacyjne dotyczą centrum 
miasta wraz z przylegającą przestrzenią publiczną. Pozwoli to nadać 
reprezentacyjnym częściom miasta charakter godny stolicy Podhala oraz zwiększyć 
ich funkcjonalność i estetykę. Działania te będą realizowane w dużej mierze ze 
środków pozyskanych w ramach MRPO 2007-2013. 
 
 

 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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Zadania: 
  
I.2.1. Rewitalizacja centrum miasta 

 

Krótki opis zadania 

 
Modernizacje nawierzchni ulic i placów w centrum miasta wraz  
z rewaloryzacją budynku Ratusza i modernizacja obszaru parkowo-
rekreacyjnego.  Stworzenie programu aktywizacji strefy handlowo-
gospodarczej i kulturalnej w Rynku po rewitalizacji . 

 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI Zarządcy infrastruktury MRPO 2007-2013 
Budżet Miasta 

 
- liczba projektów rewitalizacyjnych wykonanych w centrum miasta 
- wielkość nakładów poniesionych na działania rewitalizacyjne wykonywane w centrum miasta (zł) 
- zmiana wielkości nakładów ponoszonych na działania rewitalizacyjne wykonywane w centrum miasta 

rok do roku (%) 
- liczba budynków podlegających procesowi rewitalizacji w centrum miasta 
- odsetek liczby budynków podlegających procesowi rewitalizacji w centrum miasta w stosunku do ogółu 

budynków na obszarze rewitalizacji (%) 
- powierzchnia terenów zielonych podlegających procesowi rewitalizacji 
- odsetek terenów zielonych podlegających procesowi rewitalizacji w stosunku do ogółu terenów 

zielonych na obszarze rewitalizacji oraz do ogółu terenów zielonych na terenie miasta (%) 
- powierzchnia przestrzeni publicznej podlegająca procesowi rewitalizacji  
- odsetek powierzchni przestrzeni publicznej podlegającej procesowi rewitalizacji w stosunku do ogólnej 

powierzchni obszaru rewitalizacji oraz do ogólnej powierzchni miasta (%) 
 

 
  2012 

 
I.2.2. Zagospodarowanie bulwarów nad Czarnym i Białym Dunajcem – stworzenie 

strefy rekreacyjno-spacerowej. 
 

Krótki opis zadania Uporządkowanie koryt rzecznych i tworzenie tras spacerowych w obrębie 
wałów przeciwpowodziowych. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI organizacje pozarządowe, RZGW Budżet Miasta 

 
- wielkość nakładów poniesionych na działania porządkowe koryt Białego i Czarnego Dunajca (zł) 
- wielkość nakładów poniesionych na budowę nowych tras spacerowych (zł) 
- długość nowych tras spacerowych (km) 
- zmiana wielkości nakładów ponoszonych na budowę  infrastruktury rekreacyjnej rok do roku (%) 
 

  
 2015-2020 

 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.3. Cel operacyjny: 
      Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  

  i sportowej 
 

 
UZASADNIENIE 
Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa, nadążająca za rosnącym 
poziomem wymagań klientów, stanowi jeden z podstawowych elementów 
warunkujących rozwój turystyki na danym terenie. Niewystarczająca infrastruktura 
turystyczna lub infrastruktura na nieodpowiednim poziomie jest częstym powodem 
niepełnego wykorzystania potencjału turystycznego danego obszaru i istotnego 
ograniczenia pobytów odwiedzających miasto turystów. 
 
 
 
Zadania:  
 
I.3.1. Wyznaczenie obszarów rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej i wprowa-   

dzanie ich do planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

 

Krótki opis zadania Wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
terenów dla sportu i rekreacji. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP 
Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna, PPWSZ, Rada 

Sportu, Organizacje pozarządowe 
Budżet Miasta 

 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) z prezentacją oferty turystyczno-

rekreacyjno-sportowej miasta  
- liczba potencjalnych gości zapoznanych z ofertą turystyczno-rekreacyjno-sportową miasta podczas 

wydarzeń wystawowych (targowych) 
- liczba wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie miasta Nowy 

Targ 
- liczba uczestników wydarzeń o charakterze wystawowym (targowym) zorganizowanych na terenie 

miasta Nowy Targ 
   nakład wydawanych materiałów promocyjnych o charakterze promocji turystyczno-rekreacyjno- 
   sportowej 
- liczba środków finansowych wydawanych na produkcję materiałów promocyjnych o charakterze 

promocji turystyczno-rekreacyjno-sportowej (zł) 
- liczba turystów odwiedzających Nowy Targ 
- zmiana liczby turystów odwiedzających Nowy Targ rok do roku (%) 
- liczba uczestników cyklicznych imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych 

organizowanych na terenie miasta  
- zmienne liczby uczestników cyklicznych imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych  

i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta (%) 
 

    
2013-2015 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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I.3.2. Modernizacja „miasteczka komunikacyjnego” i adaptacja przestrzeni do     
funkcji małego parku. 

 

 
 
I.3.3. Uruchomienie stacji narciarskiej na Kowańcu jako ważnego nośnika wzrostu 

gospodarczego Miasta oraz aktywizacji indywidualnej przedsiębiorczości. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krótki opis zadania Przywrócenie walorów rekreacyjnych w przestrzeni osiedlowej. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP 
Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Nowym Targu 

Budżet Miasta 

 
- liczba zmian ilościowych nowych obszarów sportowo-rekreacyjnych (szt.) 
- zmiana procentowa zagospodarowanych przestrzeni sportowo-rekreacyjnych (%) 
 
      
    2014 

Krótki opis zadania Podjęcie działań w celu uruchomienia stacji narciarskiej  

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP 

Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna, PPWSZ, Rada 

Sportu, Organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy prywatni 

Kapitał prywatny 

  
- ilość nowych podmiotów gospodarczych powstałych po uruchomieniu stacji narciarskiej 
- zmiana struktury dochodów 
- ilość aktywnych inwestorów w obszarze stacji narciarskiej 
- liczba potencjalnych gości korzystających z oferty narciarskiej Nowego Targu 
- ilość punktów gastronomicznych 
- ilość podmiotów świadczących usługi turystyczne 
 
      
    2012-2015 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.3.4. Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej. 

 

Krótki opis zadania Standaryzacja obiektu zgodnie z przepisami IIHF. Poszerzenie użyteczności  
o segment handlowy i hotelowy.  

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI Instytucje, przedsiębiorcy prywatni 
I in. 

Budżet Miasta, fundusze 
zewnętrzne, 

fundusze prywatne 

 
- ilość uczestników czynnie uprawiających sport w hali lodowej 
- ilość uczestników na trybunach zorganizowanych przedsięwzięć sportowych 
- ilość klientów uczęszczających do galerii handlowej 
- ilość osób korzystających z usług hotelowych 
 
 
    2012-2015 

 
 

I.3.5. Budowa ścieżek rowerowych oraz utrzymywanie narciarskich tras biegowych 
jako oferty stałej w sezonie letnim i zimowym. 
 
 

Krótki opis zadania Realizacja zadania obejmuje zaplanowanie i realizację systemu ścieżek 
rowerowych oraz narciarskich tras biegowych 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WRiI 

Organizacje pozarządowe, sąsiednie 
samorządy gminne, Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, PPWSZ, WISiP, 

Euroregion TATRY 

Budżet Miasta 
Program Współpracy Transgranicznej 

Fundusze zewnętrzne 

 
- długość tras (km) 
- ilość uczestników czynnie uprawiających sport rowerowy oraz biegi narciarskie 
- sprawdzanie poziomu atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej 
- nakłady finansowe na promocję oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie sieciowych punktów  
  turystycznych 
 
 
      2012-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.3.6. Wsparcie istniejących narciarskich tras zjazdowych (Zadział, Długa Polana). 
 

Krótki opis zadania 
Promocja atrakcji narciarskich Nowego Targu w reklamie outdoorowej, 

publikatorach targowych, elektronicznej ofercie turystycznej. Poprawa układu 
komunikacyjnego. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP Właściciele wyciągów, MZK, Starostwo 
Powiatowe w Nowym Targu 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- określenie dostępności komunikacyjnej wyciągów narciarskich 
- ilość imprez narciarskich zorganizowanych w sezonie zimowym 
 
     
     2012-2014 

 
I.3.7. Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w Gorcach.  

 

 
Krótki opis zadania 

 
Wyznaczenie i realizacja ścieżek dydaktycznych w obrębie atrakcyjnych 
terenów przyrodniczych oraz zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
szlaków turystycznych Nowy Targ, Turbacz, Stare Wierchy. 

 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/Referat ds. 
Ochrony Środowiska 

GPN, Nadleśnictwo Nowy Targ, 
PPWSZ, szkoły, organizacje 

pozarządowe, Gmina Nowy Targ, 
GOPR 

Budżet Miasta 
Nadleśnictwo Nowy Targ 

Fundusze zewnętrzne 

  
- ilość ścieżek dydaktycznych (km) 
- ilość zajęć godzinowych zorganizowanych w nowotarskich placówkach oświatowych na ścieżkach 
  edykacyjnych 
 
     
     2012-2015 

 
I.3.8. Modernizacja stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz kompleksu sportowego 

Hali Gorce. 
 

Krótki opis zadania 

 
Modernizacja obiektów wraz z trybunami oraz budynkami zaplecza 
administracyjno-szatniowo-sanitarnego, bazy noclegowej. Budowa 

infrastruktury odnowy biologicznej. 
 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI Kluby sportowe, Przedsiębiorcy 
prywatni 

Budżet Miasta, Fundusze zewnętrzne, 
PPP 

 
- przyrost powierzchni użytkowych na obiektach 
- ilość uczestników korzystających z oferty sportowej i rekreacyjnej 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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- ilość imprez sportowych organizowanych na zmodernizowanych obiektach 
- roczne wpływy finansowe z tytułu wynajmu obiektów i urządzeń  
 
      
    2012-2015 

 
 

I.3.9.  Budowa krytego basenu na terenie miasta. 
 

 
 
I.3.10. Instalacja kontenerowego lodowiska na płycie Rynku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Krótki opis zadania Budowa pływalni miejskiej na pl. Evry. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

 
UM/WRiI 

 
ZGZiR/MOSiR 

 
Budżet Miasta 

 
 
- miesięczna ilość uczestników, bilans roczny 
- koszty utrzymania basenu 
 
    
      2013 

 
Krótki opis zadania 

Zabudowa fragmentu rewitalizowanej płyty Rynku oraz przygotowanie 
zaplecza usługowo-handlowego w sezonie zimowym. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

 
UM/WRiI 

 
ZGZiR/MOSiR, Klub Olimpijczyka, TS 
Old Boys Podhale, firmy prywatne 

 
Budżet Miasta 

 

 
- miesięczna ilość uczestników, bilans sezonowy 
- koszty utrzymania lodowiska 
- ilość podmiotów gospodarczych organizujących zaplecze 
- ilość imprez zorganizowanych na lodowisku 
- nakłady poniesione na promocję atrakcji (zł) 
 
 
    2012-2013 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.3.11. Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego. 
 

 
Krótki opis zadania 

Realizacja centrum sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego PPWSZ w obrębie 
starego szpitala, zgodnie z ustaleniami mpzp NOWY TARG 19. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

PPWSZ Starostwo Powiatowe w Nowym 
Targu, Gminy, Urząd Miasta PPWSZ, Środki zewnętrzne 

 
- liczba wybudowanych, obiektów dydaktyczno-sportowych 
- liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów dydaktyczno-sportowych 
- liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze zmodernizowanych, wybudowanych, 
  obiektów dydaktycznych 
 
 
    
    2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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CEL STRATEGICZNY NR II: 
 

                    BUDOWA MARKI NOWOTARSKIEJ 
 
 
 

 
UZASADNIENIE 
Na walory kulturowe miasta składają się bogate tradycje ludowe mieszkańców, 
tradycje rzemieślnicze oraz zabytkowe obiekty. Do dnia dzisiejszego pieczołowicie 
pielęgnowany jest folklor góralski, którego przejawem są śpiew, taniec, strój 
góralski, materialna twórczość ludowa oraz tradycje kulinarne. W mieście działają 
góralskie zespoły i chóry. Na uwagę zasługują również obiekty zabytkowe, choć nie 
stanowią one o sile marketingowej miasta. 
Nowy Targ z pewnością potrzebuje intensywnych działań na rzecz kreowania marki 
nowotarskiej. Składa się na nią obecnie bardzo wiele czynników, począwszy od 
uwarunkowań przyrodniczych, przez kulturowe, a na gospodarczych kończąc. 
Jednak żaden z tych elementów nie jest na tyle wykształcony w świadomości 
odwiedzających lub przejeżdżających przez miasto, aby można mówić o marce 
nowotarskiej. Należy intensyfikować działania w zakresie upowszechniania 
związków pomiędzy konkretnymi (najsilniejszymi) wyróżnikami turystycznymi, 
przyrodniczymi, kulturowymi, czy gospodarczymi a miastem i jego bezpośrednim 
otoczeniem. Tylko wtedy będzie można mówić o kształtowaniu marki nowotarskiej, 
która tak naprawdę musi zaistnieć w świadomości potencjalnych klientów.  
 
 
Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele 
operacyjne: 
 
II.1. Rozwijanie systemu promocji turystycznej Nowego Targu. 
II.2. Kreowanie specyficznych produktów lokalnych.  
 
 
 
II.1. Cel operacyjny: 

 Rozwijanie systemu promocji turystycznej 
 Nowego Targu 

 
 
UZASADNIENIE 
Zarówno Miasto Nowy Targ jak i poszczególne gminy Podhala podejmują działania 
związane z promocją atrakcji turystycznych. Nie w pełni wykorzystany wydaje się 
jednak efekt synergii. Biorąc pod uwagę planowaną intensyfikację ruchu 
turystycznego w mieście, szczególnie wskazana wydaje się współpraca  
w zakresie promocji turystycznej całego subregionu. Pozwoli to z jednej strony na 
poszerzenie akcji promocyjnej oraz na obniżenie kosztów jednostkowych z drugiej. 

II 
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Kluczową rolę winny odegrać w początkowym etapie realizacji tego celu władze 
miasta i powiatu, jako największych jednostek subregionu. Bardzo ważnym 
czynnikiem będzie stworzenie spójnego systemu wizualizacji promocyjnej miasta  
(a docelowo całego subregionu) – począwszy od materiałów promocyjnych (ich 
szaty graficznej, logo promocji, a skończywszy na udziale w wydarzeniach 
promocyjnych z gotową ofertą. 
 
 

Zadania:  
 
II.1.1. Wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych. 

 

 
Krótki opis zadania 

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej 
(logo, szaty graficznej, kolorystyka, itp.) 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP Agencje reklamowe Budżet Miasta, fundusze zewnętrzne 

 
- liczba bannerów promocyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta 
- liczba billboardów  
- liczba wydarzeń marketingowych wdrażających akcje społecznościowe 
- liczba emisji medialnych (prasa, telewizja, radio, internet, smartphone 
- liczba środków finansowych wydawanych na produkcję materiałów promocyjnych o charakterze 

promocji turystyczno-rekreacyjno-sportowej (zł) 
- określenie focusowe tendencji turystycznych (%) 
- liczba sezonowych turystów odwiedzających Nowy Targ  
- zmiana liczby turystów odwiedzających Nowy Targ rok przed daną akcją promocyjną i po (%) 
- liczba uczestników cyklicznych imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych  
   organizowanych na terenie miasta  
- zmiany liczba uczestników cyklicznych imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych  

i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta (%) 
 

 
     2012-2013 

 
 
II.1.2. Udział w targach turystycznych – krajowych i zagranicznych poprzez 

kompleksową ofertę subregionu podhalańskiego. 
 
 

 
Krótki opis zadania 

Oferta turystyczna miasta oraz walory związane z obsługą ruchu turystycznego 
subregionu muszą być szeroko propagowane wśród potencjalnych odbiorców. 

Jednym z najlepszych narzędzi promocji są targi, wystawy, study tour dla osób 
zawodowo związanych z przemysłem czasu wolnego. Liczne targi turystyczne 
realizowane w regionie i kraju oraz imprezy zagraniczne przyciągają wielu 

touroperatorów, których można zainteresować własną ofertą. Należy pamiętać, 
iż współpraca samorządowa w tym zakresie pozwala znacznie obniżyć koszty 

uczestnictwa w tego rodzaju instrumentach promocyjnych. 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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UM/WISiP Małopolska Organizacja Turystyczna, 
Punkt Informacji Turystycznej, MOK Budżet Miasta 

 
- liczba środków finansowych wydawanych na produkcję materiałów promocyjnych o charakterze 

promocji turystyczno-rekreacyjno-sportowej (zł) 
- ilość imprez promocyjnych o charakterze subregionalnym 
- ilość partnerów samorządowych 
- partycypacja kosztów promocji o charakterze subregionalnym, 
- regionalnym i krajowym 
 
 
    2012-2020 

 
II.1.3. Dążenie do wpisania miasta i jego zabytków w kulturowe szlaki tematyczne 

przebiegające przez obszar Podhala i całych Karpat. 
 

 
Krótki opis zadania 

Realizacja zadania obejmuje dążenie do wpisywania miasta w tworzone nowe 
szlaki przebiegające przez Podhale i Karpaty. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 

Małopolska Organizacja Turystyczna, 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Punkt Informacji 
Turystycznej, Euroregion Tatry, 

PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość programów, w których Miasto uczestniczy na warunkach współpartnerstwa 
- ilość wspólnych przedsięwzięć z Euroregionem Tatry oraz Europejskiego Ugrupowania 
  Współpracy Terytorialnej 
 
     
    2013 

 
II.1.4. Wykreowanie symbolu turystycznego Nowego Targu. 

 

 
Krótki opis zadania 

Wspieranie produkcji i sprzedaży pamiątek turystycznych związanych  
z miastem i regionem, np. poprzez ogłoszenie konkursu na pamiątkę 
turystyczną z Nowego Targu. Wspomaganie osób i firm zajmujących się 
produkcją  w/w pamiątek poprzez organizację kampanii reklamowej, 
oznakowanie miejsc handlowych jednolitym elementem graficznym. 
Włączenie w/w punktów sprzedaży do wydawnictw promujących miasto. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 
 

MOK, Organizacje pozarządowe, 
PPWSZ, lokalni przedsiębiorcy Budżet Miasta 

 
- ilość produkcyjna gadżetów turystycznych 
- ilość produkcyjna pamiątek związanych z miastem 
 
 
    2012-2020 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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II.1.5. Szeroka promocja miasta jako centrum sportowego (aktywnego wypoczynku) 

regionu – szczególnie w programach i publikacjach poświęconych aktywnemu 
wypoczynkowi. 
 

Krótki opis zadania Realizacja zadania obejmuje promocje miasta w czasopismach branżowych, 
programach telewizyjnych i innych publikacjach. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 
Organizacje pozarządowe, Starostwo 

Powiatowe, sąsiednie samorządy 
gminne, PPWSZ 

Budżet Miasta, 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość emisji materiałów promocyjnych w publikatorach masowych 
 

    
    2013-2015 

 
 
 
II.1.6. Stworzenie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych 

i sportowych z wykorzystaniem internetu, informacji w prasie lokalnej  
i regionalnej, radio, telewizji – we współpracy z instytucjami z terenu 
powiatu nowotarskiego. 
 
 

 
Krótki opis zadania 

Kontynuacja corocznego wydawania kalendarza imprez nowotarskich poprzez 
gromadzenie wiedzy o wydarzeniach kulturalno-sportowo-edukacyjno-

rekreacyjnych na podstawie opracowanego formularza. Umieszczanie w formie 
elektronicznej na wybranych portalach /MOK, UM, szkolnych, ZGZIR, klubów 

sportowych, stowarzyszeń, PIT etc./. 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 

Organizacje pozarządowe, sąsiednie 
samorządy gminne, Starostwo 
Powiatowe w Nowym Targu, 

Kellys Maraton, Tour de Pologne 

Budżet Miasta 
Sponsorzy 

 
- ilość wykorzystanych portali internetowych 
- ilość akcji mailingowych 
- stopień zróżnicowania materiałów informacyjnych w publikatorach 
 

 
    2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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II.2. Cel operacyjny: 
      Kreowanie specyficznych produktów lokalnych 
 
 
 
UZASADNIENIE 
Duża atrakcyjność turystyczna Nowego Targu w połączeniu z bliskością obszarów  
o największym ruchu turystycznym w kraju, stwarza możliwość poszerzenia 
specyficznej oferty turystycznej miasta. Wykorzystanie produktów kulturowych, 
lokalnych do tworzenia oryginalnego wizerunku miasta jest warunkiem koniecznym 
dla ugruntowania pozycji na wymagającym rynku turystycznym. Nowy Targ, jako 
stolica Podhala, powinien zwracać szczególną uwagę na kreowanie i promowanie 
specyficznych produktów lokalnych, często już zapomnianych lub mało znanych 
osobom odwiedzającym subregion. 
 
 
 
 
Zadania:  
 
 
II.2.1. Szeroka promocja regionalnych produktów kulturowych, będących wizytówką 

Miasta i Podhala. 
 
 

Krótki opis zadania 

Promocja regionalnych produktów kulturowych takich jak: tradycyjna kuchnia 
podhalańska, nowotarskie lody tradycyjne, oscypki, bryndza, bundz, tradycje 

kulturowe, obrzędy, stroje, chóry, zespoły muzyczne i taneczne, poezja, 
tradycyjne rzemiosło, etc. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP 
Organizacje pozarządowe, animatorzy 

kultury, instytucje kulturalne  
i turystyczne, PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- liczba zinwentaryzowanych produktów lokalnych związanych z Nowym Targiem i okolicami 
- liczba rekordów w bazie danych produktów lokalnych związanych z Nowym Targiem i okolicami 
- liczba osób korzystających z oferty aktywnego wypoczynku i oferty sportowej miasta 
- zmiany liczby osób korzystających z oferty aktywnego wypoczynku i oferty sportowej miasta (%) 
- liczba zawodów sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej organizowanych na 

terenie miasta 
- liczba widzów zawodów sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej organizowanych 

na terenie miasta – bezpośrednich, odbierających wydarzenia za pomocą środków masowego 
przekazu 
 

    
2012-2014 

 
 
 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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II.2.2. Opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla różnych grup 
odbiorców. 

 

Krótki opis zadania Realizacja zadania obejmuje opracowanie i upowszechnienie oferty turystyki 
aktywnej 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP Organizacje pozarządowe, PPWSZ, 
touroperatorzy 

Budżet Miasta 
Sponsorzy 

 
-  liczba zinwentaryzowanych produktów lokalnych związanych z Nowym Targiem i okolicami 
- liczba rekordów w bazie danych produktów lokalnych związanych z Nowym Targiem i okolicami 
- liczba osób korzystających z oferty aktywnego wypoczynku i oferty sportowej miasta 
- zmiany liczby osób korzystających z oferty aktywnego wypoczynku i oferty sportowej miasta (%) 
- liczba zawodów sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej organizowanych na 

terenie miasta 
- liczba widzów zawodów sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej organizowanych 

na terenie miasta – bezpośrednich, odbierających wydarzenia za pomocą środków masowego 
przekazu 

 
    
    2012-2013 

 
 
II.2.3. Wsparcie i promocja markowych dyscyplin sportowych Nowego Targu 
 
 

Krótki opis zadania Realizacja zadania obejmuje opracowanie i upowszechnienie markowych 
dycsyplin sportowych Miasta. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP Kluby Sportowe, Stowarzyszenia Budżet Miasta 
Sponsorzy 

 
-  liczba zinwentaryzowanych produktów lokalnych związanych z Nowym Targiem i okolicami 
- liczba rekordów w bazie danych produktów lokalnych związanych z Nowym Targiem i okolicami 
- liczba osób korzystających z oferty aktywnego wypoczynku i oferty sportowej miasta 
- zmiany liczby osób korzystających z oferty aktywnego wypoczynku i oferty sportowej miasta (%) 
- liczba zawodów sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej organizowanych na 

terenie miasta 
- liczba zawodów sportowych, w których biorą udział sportowcy reprezentujący daną dyscyplinę 
- liczba osiągniętych sukcesów sportowych (miejsce w zawodach) 
- liczba widzów zawodów sportowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej organizowanych 

na terenie miasta – bezpośrednich, odbierających wydarzenia za pomocą środków masowego 
przekazu 

 
    
    2012-2020 

 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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PRIORYTETOWY KIERUNEK ROZWOJU:  
 

KAPITAŁ SPOŁECZNY 
 
 

CEL STRATEGICZNY NR I: 
 

ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
 

 
 
 
UZASADNIENIE 
Kapitał społeczny to wiedza, która jest osadzona w relacjach i stosunkach 
społecznych. Wiąże się on z zaufaniem członków wspólnoty do siebie, normami  
i wartościami. Można mówić o różnych wymiarach tego kapitału - społecznym, 
ekonomicznym i kulturowym. Na kapitał społeczny składają się m.in. jakość 
stosunków międzyludzkich, relacje, stosunki, efekt synergii. Można powiedzieć, że 
jest on kapitałem ludzkim wzbogaconym o relacje i współpracę. Kształtowanie 
kapitału społecznego wymaga doskonalenia jakości stosunków międzyludzkich, 
umiejętności współpracy, norm, klimatu organizacyjnego i zaufania.  
Kapitał społeczny jest dobrem wspólnym członków środowiska lokalnego – jego 
dysponentami są osoby, rodziny, grupy społeczne i instytucje. Przejawia się 
poprzez więzi społeczne, wartości i normy społeczne, solidarność, zwyczaj 
współpracy, zaufanie społeczne. 
W obecnych czasach globalizacji i utraty (lub zmiany) wartości społecznych, kapitał 
społeczny – jego kształtowanie – wydaje się być podstawowym zadaniem każdej 
wspólnoty lokalnej. Kształtowanie to następuje poprzez nowoczesną edukację, 
wspieranie aspiracji mieszkańców do samodoskonalenia, pielęgnowanie dziedzictwa 
kulturowego i tradycji obywatelskiego zaangażowania, inicjowanie współpracy 
mieszkańców, lokalnych liderów i organizacji społecznych oraz poprawę jakości 
życia. 
 
 
Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele 
operacyjne: 
 
I.1. Zapewnienie optymalnej bazy lokalowej oraz wysokiej jakości usług 

edukacyjnych w szkołach miejskich. 
I.2. Wspieranie aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnej. 
I.3. Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczności lokalnej 

oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego miasta i subregionu 
podhalańskiego. 

I.4. Rozwój funkcji ośrodka naukowego. 
I.5. Polityka długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
I.6. Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych. 
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I.1. Cel operacyjny: 
 Zapewnienie optymalnej bazy lokalowej oraz wysokiej 
 jakości usług edukacyjnych w szkołach miejskich 

 
 
UZASADNIENIE 
 
Zaplecze techniczne szkół i placówek oświatowych Miasta Nowy Targ wymaga 
udoskonalenia i dostosowania do potrzeb uczniów i nauczycieli. Zadania z tego 
zakresu są kosztowne, ale konieczne, gdyż wpływają na poziom kształcenia, jakość 
wykonywanej pracy, a nierzadko na obniżenie kosztów funkcjonowania szkół. 
Znaczącym zadaniem dla miasta są inwestycje wymagające większych nakładów, 
takie jak: budowa sal gimnastycznych i modernizacja zaplecza sportowego przy 
szkołach. Część zadań, zwłaszcza z zakresu remontów i modernizacji prowadzona 
jest w mieście od wielu lat i w latach następnych będzie kontynuowana. 
Niezmiernie ważną kwestią pozostaje odpowiednie przygotowanie dorastającej 
młodzieży do funkcjonowania w dorosłym świecie oraz odpowiednie wybory 
dalszych dróg kształcenia. 

 

Zadania:  
 
I.1.1. Podnoszenie standardu technicznego i wyposażenia placówek edukacyjnych –   

  modernizacja bazy, rozbudowa systemów informatycznych, wyposażenie  
  w nowoczesne środki dydaktyczne i techniczne. 

 

Krótki opis zadania Stałe utrzymywanie na najwyższym poziomie technicznym i funkcjonalnym 
obiektów szkolnych, wyposażenia poprzez modernizacje, remonty i zakupy. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO Placówki edukacyjne 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

Środki Ministerstwa Edukacji 
Narodowej 

 
- wyniki sprawdzianu uczniów na zakończenie klas VI 
- wartości co najmniej równe ze średnią wojewódzką (%) 
- wyniki regionalnych oraz ogólnokrajowych konkursów i olimpiad tematycznych dla uczniów  
- liczba uczniów zajmujących wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach szczebla regionalnego  

i ogólnokrajowego 
 

 
   2012-2020 

 
 
 
 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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I.1.2. Budowa nowych sal gimnastycznych przy Gimnazjum nr 1 i 2. 
 

 
Krótki opis zadania 

Budowa sal gimnastycznych stanowiących element zespołu obiektów 
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół i mieszkańców. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI Placówki edukacyjne 
Budżet Miasta 

Fundusze zewnętrzne 
Środki MEN, środki Wojewody 

 
- liczba wybudowanych obiektów dydaktyczno-sportowych 
- liczba uczniów korzystających z wybudowanych obiektów dydaktyczno-sportowych 
 
    
    2014-2020 

 
I.1.3. Współpraca w prowadzeniu zajęć przygotowujących młodzież do życia  

w warunkach globalizacji i konkurencyjnego rynku pracy. 
 

 
Krótki opis zadania 

Prelekcje w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 
podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie kompetentnych 
wyborów ścieżki rozwoju. M.in. udział młodzieży w Podhalańskich 
Dniach Karier - doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat 
oczekiwań pracodawców i przyszłych pracowników.  

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO 

Placówki edukacyjne, organizacje 
pozarządowe, organizacje zrzeszające 

lokalnych przedsiębiorców, 
Powiatowy Urząd Pracy, Zakład 

Doskonalenia Zawodowego, Urząd 
Miasta, PPWSZ 

Budżet Starostwa Powiatowego 
Budżet Miasta 

Fundusze zewnętrzne 

 
- liczba uczniów biorących udział w prelekcjach szkolnych 
 

    
    2012-2020 

 
I.1.4. Intensyfikacja nauczania języków obcych w szkołach miejskich: 

- profesjonalne wyposażenie sal językowych - wykorzystanie 
interaktywnych metod nauczania języków,  

- rozwój międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli w zakresie 
pogłębiania znajomości języków obcych, 

- rozwój aktywnych form nauczania języków obcych (obcojęzyczne 
przedstawienia teatralne, obozy językowe). 
 

 
Krótki opis zadania 

Stałe badanie stanu bazy i poziomu nauczania języków obcych w szkołach 
prowadzonych przez miasto oraz działania dla zwiększenia środków 
dydaktycznych oraz form realizacyjnych nauczania języków obcych. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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UM/WO 
Placówki edukacyjne, organizacje 

pozarządowe, Małopolskie Kuratorium 
Oświaty i Wychowania, PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość interaktywnych sal językowych 
- ilość uczestników biorących udział w wymianie językowej 
- ilość różnorodnych form nauczania języków obcych 
- ilość laureatów konkursów językowych 

  
 
     2012-2020 

 
 
 
I.1.5. Stworzenie systemu naboru, selekcji oraz budowy silnego zaplecza 

organizacyjnego sportu dzieci i młodzieży na bazie powstających  
i modernizowanych obiektów sportowych.  

 
 

Krótki opis zadania 

Ocena potrzeb i aspiracji środowiskowych dla zwiększenia liczby klas 
sportowych i profili tych klas (dyscyplin sportowych). Działania  
o charakterze organizacyjno-finansowym dla tworzenia i prowadzenia 
klas. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO Placówki edukacyjne, kluby sportowe Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość klas sportowych 
- ilość uczniów korzystających z nowych obiektów sportowych 
 
    
    2012-2020 

 
 
I.1.6. Aktywne współuczestnictwo w działaniach na rzecz poszerzania oferty 

edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym i dostosowywania profili 
nauczania do potrzeb rynku pracy. 

 
 

 
Krótki opis zadania 

Analiza  stanu organizacyjnego szkół ponadgimnazjalnych i potrzeb oraz 
działania organizacyjno-finansowe dla tworzenia nowych szkół (profili 

kształcenia). 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO 

Starostwo Powiatowe, Powiatowy 
Urząd Pracy, Powiatowa Rada 

Zatrudnienia, placówki edukacyjne, 
organizacje pozarządowe, organizacje 

zrzeszające lokalnych 
przedsiębiorców, Zakład Doskonalenia 

Zawodowego, Urząd Miasta, PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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- liczba osób z wykształceniem wyższym 
- zmiany liczby osób z wykształceniem wyższym (%) 
- liczba absolwentów określonych zawodów deficytowych na terenie miasta 
- zmiany liczby osób posiadających wykształcenie w zawodach uznawanych za deficytowe na 

terenie powiatu nowotarskiego (%) 
- liczba studiujących mieszkańców miasta 
- zmiany liczby osób studiujących z terenu miasta (%) 
- liczba osób korzystających z kształcenia ustawicznego  
- odsetek osób korzystających z kształcenia ustawicznego w stosunku do ogółu mieszkańców 

miasta (%) 
 

    
    2012-2020 

 
 
I.2. Cel operacyjny: 

Wspieranie aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnej 

 
UZASADNIENIE 
Szybkie zmiany na rynku pracy, nowe wymagania pracodawców w stosunku do 
pracowników, rozwój nowych technologii, a także zmiany wartości wymagają 
umożliwienia osobom dorosłym i młodzieży zdobywania nowych umiejętności  
i doświadczeń. Dla zapewnienia większej efektywności tych działań, powinny być 
one prowadzone w ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych środowisk 
lokalnych – szkół, rodziców, uczniów, władz powiatowych i gminnych, Powiatowego 
Urzędu Pracy, pracodawców, organizacji gospodarczych i pozarządowych. Dobre 
przygotowanie do rynku pracy może być zapewnione także przez możliwość 
korzystania przez młodzież szkolną z nowoczesnych zdobyczy techniki i udziału  
w nowatorskich projektach edukacyjnych (zwłaszcza międzynarodowych). 
 
 
Zadania:  
 
I.2.1. Wspieranie działań na rzecz edukacji dorosłych oraz aktywności społeczno-

zawodowej. 
 

Krótki opis zadania 
Inicjowanie działań dorosłych dla tworzenia przez nich aktywnych form 

uczestnictwa w życiu społecznym miasta oraz wspomaganie w uczestnictwie  
w różnych formach edukacji dorosłych. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WO 

Placówki edukacyjne, Powiatowy 
Urząd Pracy, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego, PPWSZ, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Budżet Miasta 
Budżet Powiatowego Urzędu Pracy 

Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość dorosłych biorących udział w procesach dokształcania i modelowania zawodowego 
- ilość inicjatyw edukacyjnych dla dorosłych 
 
   
     2012-2020 

 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.2.2. Wspieranie uczniów w osiąganiu dobrych wyników w nauce oraz pozyskiwaniu 
nowych umiejętności – realizacja programów w ramach Kapitału Ludzkiego  
i innych programów społecznych. 

 
 

Krótki opis zadania 

Tworzenie atmosfery nauki i właściwych warunków kadrowych w szkołach 
prowadzonych przez miasto Nowy Targ dla wspomagania uczniów  
w podnoszeniu wiedzy, rozwijaniu swoich zainteresowań i umiejętności, 
tworzenie systemów wsparcia materialnego o charakterze motywacyjnym 
dla uczniów i studentów. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO 
Placówki edukacyjne, organizacje 
pozarządowe, instytucje kultury, 

PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauczaniu 
 

 
    2012-2020 

 
 
I.2.3. Wsparcie tworzenia systemów usług edukacyjnych (szkolenia dla różnych 

grup społecznych, e-learning) mających poprawić umiejętności stosowania 
technologii informacyjnych przez mieszkańców. 

 
 

Krótki opis zadania 

Wspieranie organizacyjne (finansowe) realizatorów systemów usług 
edukacyjnych (szkolenia dla różnych grup społecznych, e-learning) 
mających poprawić umiejętności stosowania technologii informacyjnych 
przez mieszkańców. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO 

Placówki edukacyjne, organizacje 
pozarządowe, Powiatowy Urząd 

Pracy, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego, PPWSZ, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- długość nowo wybudowanej sieci informatycznej 
- liczba osób podłączonych do szerokopasmowego internetu 
- liczba instytucji publicznych świadczących usługi edukacyjne za pomocą technologii 
  informacyjnych 
 
    
    2012-2020 

 
 
 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.3. Cel operacyjny: 
      Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju 
      społeczności lokalnej oraz propagowanie dziedzictwa 
      kulturowego miasta i subregionu podhalańskiego 

 
 
UZASADNIENIE 
Kultura jako podstawowy czynnik rozwoju społecznego w odniesieniu do 
społeczności lokalnych przeciwdziała patologiom, pozytywnie wpływa na poziom 
integracji społecznej, jest sposobem na pielęgnację więzi lokalnych, a także bazą 
do nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Nie inaczej sytuacja wygląda  
w Mieście Nowy Targ, który jest jednym z ważniejszych ośrodków kultury i tradycji 
w regionie małopolskim. Zespoły folklorystyczne, grupy śpiewacze są niewątpliwą 
atrakcją nie tylko na lokalnych i regionalnych imprezach. Dlatego będą 
podejmowane działania wspierające organizację szeregu wydarzeń kulturalnych i 
rozrywkowych w mieście. Ważne pozostaje zwiększanie poziomu koordynacji 
pomiędzy różnymi imprezami organizowanymi na terenie subregionu, a zwłaszcza 
opracowanie i coroczna aktualizacja rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych. 
Planowane jest także utworzenie miejskiej galerii prezentującej dokonania 
lokalnych twórców i artystów. Lokalne tradycje kulturowe, specyficzne i niepowta-
rzalne, powinny stanowić bazę dla działań promocyjnych. Jednak nie wolno 
również zapominać o działalności kulturotwórczej, poprzez tworzenie warunków 
dla poznawania tej kultury przez nowe pokolenia oraz odwiedzających. W tym celu 
należy kontynuować realizację wydarzeń kulturalnych, tworzyć miejsca dla 
ekspozycji twórczości i dorobku lokalnych artystów oraz angażować społeczność 
lokalną (szczególnie młodsze pokolenia). 
 
 
Zadania:  
 
I.3.1. Prezentacja dorobku kulturalnego Nowego Targu w okresie organizacji 

„Jarmarku Podhalańskiego” – kreowanie „jarmarku” jako produktu 
markowego miasta. 

 

Krótki opis zadania 

Dalsza współpraca w ramach Jarmarku z działającymi na terenie miasta  
i Podhala z zespołami regionalnymi, związkami, stowarzyszeniami, 
kultywującymi kulturę Podhala. Tworzenie kampanii promującej 
Jarmark.Odtworzenie historycznej części jarmarku poprzez wydzielenie  
i rekonstrukcję stoisk handlowych, angażowanie uczestników zespołów 
regionalnych do odtwarzania scen z życia dawnego Jarmarku. 
Opracowanie projektu oraz zakup odpowiednich stoisk. Opracowanie 
elementów, stałych konstrukcji promujących Jarmark oraz zdobiących 
miasto na czas jego  trwania /np. organizowanie plenerów rzeźbiarskich, 
których zadaniem byłoby tworzenie w/w form/.Przygotowanie stałych 
elementów do wystaw plenerowych. Rozważenie budowy amfiteatru 
plenerowego. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 
Miejski Ośrodek Kultury, organizacje 

pozarządowe, PPWSZ, instytucje 
kultury, twórcy ludowi 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 
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- liczba imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym organizowanych na terenie 

miasta 
- liczba uczestników i odbiorców imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym 

organizowanych na terenie miasta 
 
   
2013-2020 

 
I.3.2. Kontynuacja oraz rozwój wydarzeń kulturalnych o zasięgu subregionalnym. 

 

Krótki opis zadania 

Kontynuowanie organizacji jednego z najważniejszych konkursów 
fotograficznych  w kraju: „Krajobraz górski” - promowanie w/w wydarzenia 
w kraju i zagranicą /współpraca z ośrodkami, klubami fotograficznymi/. 
Organizacja warsztatów i plenerów fotograficznych poszerzających ofertę 
konkursu. Włączenie klubów sportowych do organizacji w ramach Jarmarku 
imprez sportowych w różnych rejonach miasta. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 

Miejski Ośrodek Kultury, organizacje 
pozarządowe, PPWSZ, instytucje 

kultury, twórcy ludowi, kluby 
sportowe, sąsiednie samorządy 

gminne 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

  
- liczba imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym organizowanych na terenie 
   miasta 
-  liczba uczestników i odbiorców imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym 
   organizowanych na terenie miasta 
 
    
     2012-2020 

 
I.3.3. Organizacja nowych imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym – 

bazujących na lokalnych tradycjach – wykorzystanie współpracy  
z miastami partnerskimi. 
 

Krótki opis zadania Opracowywanie projektów, tworzenie scenariuszy imprez i pozyskiwanie 
środków na ich realizację. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP 

Miejski Ośrodek Kultury, organizacje 
pozarządowe, PPWSZ, instytucje 

kultury, kluby sportowe, sąsiednie 
samorządy gminne 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
-  liczba imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym organizowanych na terenie 
   miasta 
-  liczba uczestników i odbiorców imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym 
   organizowanych na terenie miasta 
 
    
    2013-2020 

 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.3.4. Stworzenie ekspozycji dokonań nowotarskich artystów. 
 

Krótki opis zadania Stworzenie stałej lub ruchomej ekspozycji dokonań nowotarskich artystów, 
ewentualne wydzielenie i zagospodarowanie odpowiedniego pomieszczenia. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Miejski Ośrodek 
Kultury 

WISiP, organizacje pozarządowe, 
instytucje kultury 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość odwiedzających stałe ekspozycje nowotarskich dokonań artystycznych 
- ilość wystaw eksportowych zorganizowanych w galeriach polskich i europejskich 
 
 
    2016 

 
I.3.5. Udział w tworzeniu wydawnictw, filmów, programów TV, dokumentujących 

podhalańskie tradycje. 
 

Krótki opis zadania 

Działania PR jednostek samorządowych w obecnych czasach opierają się na 
finansowaniu audycji, filmów, seriali, których akcja rozgrywa się na terenie 

danego miasta. Należy analizować możliwość podjęcia takich działań na 
szeroką skalę  
w przyszłości. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP 

Miejski Ośrodek Kultury, organizacje 
pozarządowe, PPWSZ, instytucje 

kultury, twórcy ludowi, Nowotarska 
Telewizja Kablowa, TV Regionalna, r 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość publikacji o znaczeniu ponadregionalnym 
 

 
    2012-2020 

 
 
I.3.6. Dalszy rozwój bogatej (różnorodnej, zdywersyfikowanej, dostosowanej do 

potrzeb odbiorców) oferty wydarzeń kulturalnych bazujących na lokalnych 
tradycjach. 
 

 
Krótki opis zadania 

Odpowiadanie na zapotrzebowanie społeczności lokalnej poprzez wspieranie 
inicjatyw kulturalnych. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MOK Organizacje pozarządowe, WISiP, 
PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
-   liczba imprez organizowanych na terenie miasta, nawiązujących do lokalnych tradycji i 

produktów  kulturowych Podhala 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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- liczba uczestników imprez nawiązujących do lokalnych tradycji i produktów kulturowych 
Podhala 

- zasięg promocyjny imprez nawiązujących do lokalnych tradycji i produktów kulturowych 
Podhala, organizowanych na terenie miasta (tys. odbiorców – w zależności od zastosowanych 
środków masowego przekazu) 

- liczba aktywnie działających twórców ludowych na terenie miasta 
- liczba pokazów, wystaw, galerii twórczości artystów lokalnych  
- liczba zajęć dla przedstawicieli społeczności lokalnej z zakresu kultywowania podhalańskich 

tradycji  
i zwyczajów 

- liczba uczestników zajęć z zakresu kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów 
 

    
    2012-2020 

 
 
I.3.7. Wspieranie i propagowanie twórczości ludowej i amatorskiej. 

 

Krótki opis zadania 

Zapraszanie twórców do współpracy w ramach „środy z rzemiosłem”, 
Jarmarku Podhalańskiego, Małopolskiego Festiwalu Smaku oraz innych 

imprez, konkursów, stwarzanie możliwości udziału w wystawach. Promocja 
nowotarskich twórców  

w Polsce i za granicą poprzez udział w festiwalach, przeglądach, konkursach, 
wystawach i itp., projektowanie i wydawanie folderów, katalogów. 

Tworzenie programu mecenatu w zakresie twórczości ludowej i amatorskiej. 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MOK Organizacje pozarządowe, WISiP, 
PPWSZ 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość stowarzyszeń zrzeszających twórców ludowych 
- ilość wystawców ludowych na imprezach plenerowych 
- ilość materiałów publikacyjnych o twórcach ludowych 
- wysokość nagród w prezentacjach i konkursach twórczości amatorskiej i ludowej 
 
    
    2012-2020 

 
 
I.3.8. Stworzenie oferty wystawowej prezentującej tradycje gospodarcze regionu 

(np. historia kożucha, tradycje produkcji oscypka) być prezentowane 
podczas imprez kulturalnych, targowych i sportowych odbywających się  
w mieście; Opracowanie projektu nowotarskiego stoiska wystawowego 
(targowego). 
 
 

Krótki opis zadania 

Współpraca z Cechem Rzemiosł Skórzanych – zarówno w ramach 
organizacji wystaw, udziału kuśnierzy w targach, jak również w ramach 
Jarmarku Podhalańskiego i innych wydarzeniach. Organizacja czasowych 
wystaw w OK /produkt z barana/.Promowanie szlaku oscypków oraz 
organizacja w ramach „Środy z rzemiosłem„ pokazu wyrobu oscypków.  
Wygospodarowanie odpowiedniego pomieszczenia /Cech lub  MOK/. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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MOK 

Organizacje zrzeszające lokalnych 
przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, WISiP, Związek 

Podhalan, Muzeum Podhalańskie 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość udziałów miasta w ofertach wystawowych o charakterze promocyjnym 
 
    
    2012-2020 

 
 
I.3.9. Organizacja warsztatów z zakresu tańca góralskiego, śpiewu oraz gotowania 

jako specjalistycznej oferty kulturalnej. 
 

Krótki opis zadania 

Wspomaganie istniejących zespołów regionalnych, kapel poprzez pomoc  
i zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć. Angażowanie 

zespołów  
w wydarzenia kulturalne w mieście. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP Związek Podhalan, MOK Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość uczestników biorących udział w warsztatach 
 

 
     2012-2020 

 
 
I.3.10. Utworzenie galerii sztuki ludowej ze szczególnym uwypukleniem            

twórczości   prymitywisty Edwarda Sutora. 
 

Krótki opis zadania 

Przeznaczenie odpowiednich pomieszczeń lub stworzenie nowych w celu 
organizacji galerii. Przygotowanie ekspozycji. Tworzenie, gromadzenie 

dokumentacji, opracowywanie dostępnych materiałów, wydawanie 
katalogów, folderów. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MOK WISiP 
Organizacje pozarządowe 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość zwiedzających galerię 
- ilość sesji popularyzujących osobowość twórcy 
- ilość rekordów w wirtualnej galerii internetowej (3D) 
 
 
     2015 

 
 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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I.3.11. Budowa Centrum Produktu Regionalnego z zastosowaniem muzealnych 
funkcji interaktywnych z uwzględnieniem tradycji rzemieślniczych, 
handlowych i kulturowych Nowego Targu. 

I.3.12.  
 

Krótki opis zadania 

Architektoniczne wyznaczenie funkcji wystawowych oraz zintegrowanie 
funkcji handlowych z prezentacyjnymi w jednym zamkniętym obiekcie 
łączącym nowoczesność z żywą historią Miasta . Opracowanie koncepcji 
interaktywnego wystawiennictwa w zakresie podhalańskiego rzemiosła. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/MOK WISiP 
Organizacje pozarządowe 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość akcji promocyjnych Centrum 
- ilość klientów odwiedzających stoiska handlowe 
- ilość turystów odwiedzających część muzealną Centrum 
 
    
    2012-2020 

 
 
I.4. Cel operacyjny: 
      Rozwój funkcji ośrodka naukowego 
 

UZASADNIENIE 
Od 2001 roku na terenie Nowego Targu działa Państwowa Podhalańska Wyższa 
Szkoła Zawodowa, która kształci ok. 2000 studentów rocznie. Ponadto od wielu lat 
na terenie miasta funkcjonuje Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Wraz z licznymi instytucjami publicznymi oraz towarzystwami 
naukowymi, uczelnie tworzą silny potencjał naukowy. Należy dążyć do zwiększania 
rangi Nowego Targu jako ważnego ośrodka naukowego, promieniującego na obszar 
subregionu i regionu małopolskiego.  
 
Zadania: 
 
I.4.1. Krzewienie wartości edukacyjnych i kulturalnych wśród społeczeństwa 

nowotarskiego - współpraca władz miasta z instytucjami edukacyjnymi  
i naukowymi. 
 

Krótki opis zadania Inicjowanie działań i wspieranie organizacyjno-finansowe podmiotów 
działających na rzecz  edukacji i kultury. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO 

PPWSZ, Podhalańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
Uniwersytet III Wieku, MOK, 

Wydział Zamiejscowy 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, organizacje 
pozarządowe, instytucje kultury, 

placówki edukacyjne. 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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- liczba konferencji, sympozjów i innych wydarzeń o charakterze naukowym organizowanych na 

terenie miasta 
- liczba uczestników i odbiorców konferencji, sympozjów i innych wydarzeń o charakterze 

naukowym organizowanych na terenie miasta 
- liczba studentów podejmujących naukę na nowotarskich uczelniach wyższych  
- zmiany liczby studentów podejmujących naukę na nowotarskich uczelniach wyższych 
- odsetek studentów studiujących na nowotarskich uczelniach wyższych w stosunku do ogółu 

ludności miasta 
 

   
  2012-2020 

 
 

I.4.2. Wspieranie działań uczelni wyższych i instytucji naukowych w organizacji  
konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz  
międzynarodowym. 
 
 

 
Krótki opis zadania 

Wspieranie organizacyjno-finansowe lub współorganizacja konferencji  
i sympozjów naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz  międzynarodowym 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WO 

PPWSZ, Podhalańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 

UniwersytetTrzeciego Wieku, Wydział 
Zamiejscowy Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, inne 
placówki edukacyjne i naukowe 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- ilość konferencji i sympozjów naukowych na wyższych uczelniach 
 

 
    2012-2020 

 
 
 
 
I.5. Cel operacyjny: 
      Polityka długofalowej współpracy z organizacjami 
      pozarządowymi 
 
 
 
UZASADNIENIE 
 
Polityka długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarta jest  
w corocznie aktualizowanym Program Współpracy Miasta Nowy Targ  
z Organizacjami Pozarządowymi. Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ, stawiając to 
zagadnienie na szczeblu celu operacyjnego, zwraca uwagę na dużą rangę takich 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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działań. Służą one budowaniu tożsamości lokalnej, kapitału społecznego  
i zaangażowania obywatelskiego. Szczególnie istotne z punktu widzenia lokalnych 
organizacji pozarządowych jest zlecanie im zadań, zgodnych z ich profilem 
działania. Zadania te są realizowane na dużym poziomie profesjonalizmu, a nie 
rzadko skuteczniej i taniej niż w przypadku administracji samorządowej. 
 
 
 
 
 
Zadania:  
 
I.5.1. Zlecanie lokalnym organizacjom pozarządowym zadań z zakresu polityki 

społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, promocyjnej, sportowej, rekreacyjnej 
itp. 

 
 

Krótki opis zadania 
Organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych, zgodnie  

z przepisami odrębnymi, na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, 
kulturalnej, edukacyjnej, promocyjnej, sportowej, rekreacyjnej itp.. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

WISiP Organizacje pozarządowe, PPWSZ Budżet Miasta 

 
-  liczba organizacji pozarządowych aktywnie działających na terenie miasta 
- odsetek aktywnie działających organizacji pozarządowych na terenie miasta w stosunku do 

wszystkich organizacji zarejestrowanych na terenie powiatu nowotarskiego 
- odsetek mieszkańców funkcjonujących w organizacjach obywatelskich (%) 
- liczba osób zaangażowanych w wolontariat 
- liczba dziedzin społecznych, w których samorząd organizuje konkursy dla organizacji 

pozarządowych na realizację zadań publicznych  
- wielkość środków finansowych przeznaczanych przez samorząd na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe 
- zmiany rok do roku wielkości środków finansowych przeznaczanych przez samorząd na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (%) 
 

 
    2012-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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I.6. Cel operacyjny: 
 Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych 

 
 
 
UZASADNIENIE 
 
Jakość świadczonych usług publicznych wpływa na wszystkie dziedziny 
funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Od niej zależy nie tylko jakość życia 
mieszkańców, ale również atrakcyjność inwestycyjna, czy turystyczna. 
Wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania, stosowanych w administracji 
samorządowej na całym świecie, ma za zadanie zwiększyć zadowolenie 
mieszkańców i klientów z obsługi oraz wzmocnić wizerunek miasta, jako wspólnoty 
przyjaznej. 
W tym również celu będzie prowadzony stały rozwój umiejętności pracowników 
samorządowych, tak aby sprostać coraz to nowym wyzwaniom związanym  
ze świadczeniem usług publicznych. 
 
 
 
 
 
 
Zadania:  
 
I.6.1. Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej. 

 

 
Krótki opis zadania 

Doskonalenie jakości usług publicznych w administracji samorządowej 
przy zastosowaniu nowoczesnych systemów zarządzania oraz platform 
elektronicznych (e-urząd). Upowszechnianie standardów obsługi klienta  
w administracji samorządowej. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM Firmy szkoleniowe, konsultingowe 
Budżet Miasta 

Środki unijne dostępne w ramach 
projektów z „Kapitału ludzkiego” 

 
- liczba działań wdrożeniowych z zakresu podnoszenia zdolności zarządczych administracji 

samorządowej oraz działań doskonalących funkcjonowanie administracji. 
- ocena skuteczności funkcji i jakości obsługi urzędu mierzona poziomem satysfakcji petentów, 

wskaźnik procentowy wszystkich obsługiwanych do zadowolonych i wnoszących uwagi 
 

 
    2012-2020 

 
 
 
 
 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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I.6.2. Stały rozwój umiejętności pracowników samorządowych miasta. 
 

 
Krótki opis zadania 

Urząd jako  organizacja ucząca się: podnoszenie kwalifikacji kadr 
zatrudnionych w administracji,  służba przygotowawcza, systematyczna 

realizacja potrzeb szkoleniowych  dla pracowników Urzędu,  pomoc osobom 
studiującym na studiach zaocznych  oraz uczących się na studiach 

podyplomowych, systematyczne szkolenia dla pracowników Urzędu. 
Jednostka 

koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM 
Firmy i ośrodki szkoleniowe, 

Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Targu 

Budżet Miasta 
Środki unijne  dostępne w ramach 
projektów z „Kapitału ludzkiego” 

 
- liczba szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w przeliczeniu na jednego urzędnika 
- wielkość wydatków przeznaczonych na szkolenie pracowników w budżecie miasta 
- poziom wykształcenia wyższego pracowników w %  
 

 
     2012-2015 

 
 
 
 

CEL STRATEGICZNY NR II: 
 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SOCJALNEGO 
MIESZKAŃCÓW 

 
 
 
UZASADNIENIE 
 
Poziom bezpieczeństwa publicznego i socjalnego jest jednym z elementów jakości 
życia i wpływa na atrakcyjność zamieszkiwania na danym terenie. Dlatego w 
ramach niniejszego celu strategicznego realizowany będzie szereg spójnych działań 
z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Sukces w 
tych działaniach będzie zapewniony tylko wówczas, gdy zawiązane i realizowane 
będzie szerokie partnerstwo wielu instytucji gminnych i powiatowych (m.in. 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowego w Nowym 
Targu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szpital Powiatowy, Policja, Straż 
Miejska, organizacje pozarządowe). Mimo, iż każda z tych instytucji posiada własne 
kompetencje, to w zakresie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego niezbędna 
jest ich ścisła współpraca. 
Zagadnienia zawarte w tym celu strategicznym nawiązują do Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ. Ukazanie ich w Strategii 
Rozwoju Miasta Nowy Targ ma na celu nadanie im odpowiednio wysokiej rangi 
problemowej. 
 
 

MIERNIKI 

ramy czasowe 
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Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele 
operacyjne: 
 
II.1. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
II.2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1. Cel operacyjny: 

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa  
i porządku publicznego 

 
 
UZASADNIENIE 
Poziomowi bezpieczeństwa publicznego nie sprzyja trudna sytuacja społeczno-
gospodarcza kraju – nadal stosunkowo wysokie bezrobocie, rozwarstwienie 
społeczeństwa, wyjazdy zagraniczne za pracą, dominująca w wielu środowiskach 
apatia i bezczynność. To i wiele innych elementów wpływa na wzrost 
przestępczości, rozwój zachowań agresywnych u młodych ludzi i tym samym 
zmniejszenie poczucia bezpiecznego zamieszkiwania. Istotnym problemem, który 
niejako burzy poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców jest 
znaczna liczba przestępstw pospolitych (kradzieże, włamania), a także zwykłych 
aktów wandalizmu.  
Istniej duża potrzeba koordynacji działań i współpracy wielu instytucji i środowisk 
mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne w mieście i całym powiecie. 
Istotnym elementem tych działań powinny być akcje i kampanie informacyjno-
prewencyjne adresowane do lokalnej społeczności, ale także współpraca w ramach 
programów regionalnych i ogólnokrajowych.  
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Zadania:  
 
II.1.1. Współpraca władz miasta z samorządem powiatowym i gminami sąsiednimi  

w ramach regionalnych i subregionalnych programów podnoszących poziom 
bezpieczeństwa publicznego. 

 
 

 
Krótki opis zadania 

Na terenie regionu małopolskiego wdrażane są różnorodne programy z zakresu 
poprawy bezpieczeństwa drogowego, publicznego, przeciwdziałania sytuacjom 

kryzysowym. Koordynacją realizacji tych programów zajmują się służby 
mundurowe szczebla regionalnego. Należy kontynuować udział miasta  

w realizacji powyższych programów oraz zacieśniać w ten sposób współpracę 
pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 

Jednostka 
koordynująca 

Partnerzy Źródła finansowania 

UM/Straż Miejska 

Starostwo Powiatowe, Komenda 
Wojewódzka Policji, Komenda 

Powiatowa Policji, Państwowa Straż 
Pożarna, Euroregion Tatry. 

 
Budżet Miasta 

Fundusze zewnętrzne 

 
-  liczba punktów monitoringu miejskiego 
- odsetek powierzchni miasta objętej monitoringiem wizyjnym w stosunku do ogółu powierzchni (%) 

 
- liczba akcji prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i drogowego podejmowanych 

na terenie miasta 
- liczba mieszkańców miasta objętych akcjami prewencyjnymi (%) 
- liczba stałych form współpracy pomiędzy służbami porządkowymi a placówkami edukacyjnymi lub 

organizacjami pozarządowymi na terenie miasta 
- liczba mieszkańców miasta objętych działaniami prewencyjnymi dzięki stałym formom współpracy 

pomiędzy służbami porządkowymi a placówkami edukacyjnymi lub organizacjami pozarządowymi 
na terenie miasta 
 

 
    2012-2020 

 
 
II.1.2. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta. 

 
 

 
Krótki opis zadania 

System monitoringu wizyjnego jest narzędziem ułatwiającym działania  
z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Należy w dalszym ciągu rozwijać sieć 

punktów wizyjnych na terenie miasta. 
Jednostka 

koordynująca 
Partnerzy Źródła finansowania 

Straż Miejska 
Policja, Państwowa Straż Pożarna, 

spółdzielnie mieszkaniowe, placówki 
edukacyjne, WRiI 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- liczba punktów monitoringu miejskiego 
- odsetek powierzchni miasta objętej monitoringiem wizyjnym w stosunku do ogółu powierzchni (%) 
 

 
    2014-2020 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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II.1.3. Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego – kontakt 

służb porządku publicznego z mieszkańcami, współpraca ze szkołami, 
angażowanie mieszkańców do identyfikacji miejsc niebezpiecznych, etc. 
 

 
 

 
II.1.4. Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

 

 
 
 
 

 
Krótki opis zadania 

Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne  
z mieszkańcami ma kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych 
działań. Wiele inicjatyw z tego zakresu jest już realizowanych. Niemniej 
jednak należy dążyć do jak największej partycypacji społeczności lokalnej 
w działania podnoszące bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta. 

Jednostka 
koordynująca 

Partnerzy Źródła finansowania 

Straż Miejska 
Policja, Straż Miejska, Państwowa 

Straż Pożarna, spółdzielnie 
mieszkaniowe, placówki edukacyjne 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- liczba akcji prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i drogowego podejmowanych 

na terenie miasta 
- liczba mieszkańców miasta objętych akcjami prewencyjnymi (%) 
- liczba stałych form współpracy pomiędzy służbami porządkowymi a placówkami edukacyjnymi lub 

organizacjami pozarządowymi na terenie miasta  
 
    
    2012-2020 

 
Krótki opis zadania 

Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne  
z mieszkańcami ma kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych 
działań. Wiele inicjatyw z tego zakresu jest już realizowanych. Niemniej 
jednak należy dążyć do jak największej partycypacji społeczności lokalnej 
w działania podnoszące bezpieczeństwo publiczne na terenie miasta. 

Jednostka 
koordynująca 

Partnerzy Źródła finansowania 

UM/Straż Miejska 
RZGW, Policja, Straż Miejska, Straż 
Pożarna, spółdzielnie mieszkaniowe, 

placówki edukacyjne 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
-  ilość nowo powstałych zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
-  ilość wyregulowanych sieci burzowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie powodziowe dla  
   domostw 
 

 
    2012-2016 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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Cel operacyjny: 
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
 
UZASADNIENIE 
 
Mówiąc o zapobieganiu zjawisku wykluczenia społecznego na szczeblu gminnym 
należy brać pod uwagę, że Miasto Nowy Targ to nie tylko szczebel samorządu 
terytorialnego i obszar z wyznaczonymi granicami administracyjnymi. Miasto to 
przede wszystkim mieszkańcy, wspólnota lokalna funkcjonująca w bliskim sobie 
otoczeniu i na określonych zasadach społecznych. Sprawą oczywistą jest, że 
społeczeństwo lokalne jest zróżnicowane pod względem statusu społecznego  
i ekonomicznego, co jednak nie powinno wpływać na kształtowanie więzi pomiędzy 
różnymi grupami, a na pewno nie może mieć wpływu na równość praw społecznych 
wszystkich mieszkańców. Instytucje tworzące miejską politykę społeczną w głównej 
mierze powinny opierać się na działaniach profilaktycznych, bowiem zapobieganie 
problemom i ich rozwiązywanie na wczesnym etapie, pozwoli ograniczać 
negatywne ich efekty (marginalizacja i wykluczenie społeczne). Ale obok 
profilaktyki ważne jest także rozwijanie takich instrumentów reagowania, które 
przynosić będą pożądane efekty w przypadku wystąpienia u rodzin i osób trudnych 
sytuacji, którym nie są oni w stanie samodzielnie przeciwdziałać. W tych 
działaniach na plan pierwszy wysuwa się coraz modniejsze pojęcie ekonomii 
społecznej, które jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. 
Kluczową zasadą idei ekonomii społecznej jest prymat działania na rzecz ludzi 
(członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla 
podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma 
misja społeczna (np. Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne).  
W rozwoju instytucji pomocy społecznej należy uwzględnić podnoszenie 
standardów usług w jednostkach już istniejących, a także organizację i wspieranie 
rozwoju nowych podmiotów (w tym pozarządowych), które powinny być 
odpowiedzią na nowe potrzeby i których uruchomienie może ograniczyć rozwój 
patologii i ich negatywnych skutków.  
 
 
Zadania:  
 
II.1.5. Realizacja programów przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

Krótki opis zadania 

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień są domeną Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz innych dokumentów będących 
jej integralną częścią. Zadania z tego zakresu powinny się skupiać na 
zmniejszaniu rozmiarów istniejących problemów związanych 
z uzależnieniami, współpracy władz miasta, samorządu powiatowego 
(PCPR), policji, pedagogów, rodziców, organizacji pozarządowych. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki 
edukacyjne, Policja, Straż Miejska, 

organizacje pozarządowe, 
Pełnomocnik ds. Profilaktyki 

 i Przeciwdziałania Uzależnieniem, 
Miejska Komisja Profilaktyki  

i Przeciwdziałania Uzależnieniem 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 
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- liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta 
- zmiany liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta (%) 
- liczba osób z problemami uzależnienia na terenie miasta 
- zmiany liczby osób z problemami uzależnienia na terenie miasta (%) 
- zmiany liczby rodzin z problemem przemocy (%) 
- liczba akcji związanych z poprawą warunków życia mieszkańców 
- liczba mieszkańców objętych projektami dotyczącymi poprawy warunków życia 

 
 
     2012-2020 

 
II.1.6. Wdrażanie programów z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców,  

w szczególności dzieci i młodzieży. 
 

Krótki opis zadania Wdrażanie programów z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców,  
w szczególności dzieci i młodzieży – np. programy dożywiania. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

WISiP, placówki edukacyjne, 
organizacje pozarządowe 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta 
- zmiany liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta (%) 
- liczba osób z problemami uzależnienia na terenie miasta 
- zmiany liczby osób z problemami uzależnienia na terenie miasta (%) 
- zmiany liczby rodzin z problemem przemocy (%) 
- liczba akcji związanych z poprawą warunków życia mieszkańców 
- liczba mieszkańców objętych projektami dotyczącymi poprawy warunków życia 
 
 
     2012-2020 

 
II.1.7. Realizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Krótki opis zadania Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny 
być realizowane zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Policja, Sąd, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, prokuratura, WISiP, 

placówki edukacyjne, organizacje 
pozarządowe 

Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
- liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta 
- zmiany liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta (%) 
-  liczba rodzin z problemem przemocy 
- zmiany liczby rodzin z problemem przemocy (%) 

 
 
    2012-2020 

 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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II.1.8. Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
 
 

Krótki opis zadania 

Zadanie polega na realizacji tzw. projektów systemowych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej we współpracy z instytucją zarządzającą, którą na 
terenie Małopolski jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekty 
te skierowane są do osób zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym.  

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, placówki edukacyjne, 
organizacje pozarządowe, WISiP 

PO Kapitał Ludzki - EFS 
Budżet Miasta 

 
- liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta 
- zmiany liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta (%) 
- liczba osób z problemami uzależnienia na terenie miasta 
- zmiany liczby osób z problemami uzależnienia na terenie miasta (%) 

 
 
    2012-2020 

 
 
II.1.9. Promowanie i wspieranie rozwoju aktywności osób starszych (w ramach 

działalności UTW). 
 

Krótki opis zadania 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest instytucją aktywizującą osoby starsze. 
Pełni on bardzo istotną rolę w zakresie integracji środowiska, 
podwyższania umiejętności i kompetencji oraz kierowania aktywności 
osób starszych w kierunku wykorzystania ich doświadczenia w różnych 
dziedzinach życia społecznego. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WISiP 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, inne 
organizacje pozarządowe 

PO Kapitał Ludzki - EFS 
Budżet Miasta 

- ilość studentów biorących udział w zajęciach organizowanych na UIIIW 
- ilość spotkań organizowanych przez UIIIW 
- ilość prelegentów 

 
    2012-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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CEL STRATEGICZNY NR III: 
 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY I ŚRODOWISKOWY 
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
Pojęcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego i środowiskowego jest wyrazem 
dążenia do zwiększania poziomu infrastruktury technicznej usprawniającej 
funkcjonowanie miasta, ale również infrastruktury bezpośrednio wpływającej na 
poprawę parametrów jakości środowiska naturalnego. Działania te są niezwykle 
ważne z punktu widzenia różnych aspektów funkcjonalnych. Zwiększają standardy 
życia mieszkańców, poprawiają konkurencyjność inwestycyjną miasta, zwiększają 
atrakcyjność turystyczną, ale również zachowują zasoby przyrodnicze i kulturowe 
dla przyszłych pokoleń. 
Na pierwszy plan wyzuwają się inwestycje z zakresu poprawy przepustowości 
wewnętrznego układu komunikacyjnego, inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, 
gospodarka odpadami, infrastruktura cieplna, edukacja ekologiczna i inne. 
 
 
Niniejszy cel strategiczny realizowany będzie przez następujące cele 
operacyjne: 
 
III.1. Poprawa przepustowości wewnętrznego układu komunikacyjnego.  
III.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 
III.3. Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi budownictwa 

mieszkaniowego. 
III.4. Zabezpieczenie potrzeb komunalnych 
 
 
 
 
III.1. Cel operacyjny: 
      Poprawa przepustowości wewnętrznego układu 
      komunikacyjnego 

 
UZASADNIENIE 
Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Nowego Targu jest jednym  
z kluczowych zadań dla rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta. Inwestycje 
tej kategorii obejmują takie działania jak uregulowanie własności dróg gruntowych 
i osiedlowych na terenie miasta, budowa północno-wschodniej obwodnicy centrum 
miasta oraz budowa miejsc parkingowych. Działania z tego celu operacyjnego 
korespondują z celem operacyjnym nr II.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej  
w kierunku GOSPODARKA LOKALNA. 
 

III 
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Zadania:  
 
III.1.1. Przygotowanie zmian legislacyjnych precyzujących klasyfikację dróg 

gminnych na terenie Nowego Targu – ustalenie własności dróg gruntowych  
i osiedlowych. 
 

Krótki opis zadania Przygotowanie uchwały zaliczającej drogi do odpowiednich klas. Regulacja 
stanu prawnego własności nieruchomości zajętych przez drogi. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGKiD 
Spółdzielnia mieszkaniowa, 

Powiatowy Zarząd Dróg 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Budżet Miasta, 
GDDKiA 

 
- roczny raport o dokonanych klasyfikacjach 
 
 
    2012-2020 

 
III.1.2.  Zwiększanie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta – realizacja      

kolejnego etapu parkingu wielopoziomowego. 
 

 
Krótki opis zadania 

Wyznaczanie w planach miejscowych terenów pod lokalizację parkingów,  
w tym wielopoziomowych w centrum miasta  

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP Prywatni inwestorzy Budżet Miasta 
Fundusze zewnętrzne 

 
-  liczba miejsc parkingowych na terenie miasta 
- zmiany liczby miejsc parkingowych na terenie miasta (%) 
- natężenie ruchu samochodowego w centrum miasta 
 
 
    2014 

 
III.1.3.  Rozbudowa północno-wschodniej obwodnicy centrum miasta. 

 

Krótki opis zadania 

Realizacja tzw. małej obwodnicy centrum miasta, droga w ciągu ul. 
Sikorskiego, przejście przez Czarny Dunajec, nad Szpitalem w kierunku 

skrzyżowania Zakopianki z ul. Św. Anny – patrz II.1.2  
w pkr GOSPODARKA LOKALNA. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI UM Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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-  zmiany natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta (liczba samochodów/doba) 
- wydolność systemu komunikacyjnego 
 
 
    2012-2020 

 
 
III.2. Cel operacyjny: 
      Poprawa stanu środowiska naturalnego 
 
UZASADNIENIE 
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest, oprócz systemu gospodarki odpadami, 
podstawowym elementem jakości życia mieszkańców i kluczowym działaniem  
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Stan środowiska naturalnego ma 
wpływ zarówno na, szczególnie istotną ze względu na położenie miasta  
w sąsiedztwie terenów wartościowych przyrodniczo, atrakcyjność lokacyjną 
Nowego Targu, jak i współzależną w tym przypadku atrakcyjność turystyczną. 
Cel niniejszy ukierunkowany jest również na poprawę jakości życia mieszkańców, 
jak i budowę wizerunku czystego ekologicznie Miasta Nowy Targ. Działania 
zmierzające w kierunku zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających 
środowisko są także istotne ze względu na planowaną intensyfikację ruchu 
turystycznego w mieście. 
Osiągnięcie niniejszego celu, w zakresie inwestycji w ochronę środowiska, jest 
uzupełnione działaniami edukacji ekologicznej, zapewniając w ten sposób trwałe 
zahamowanie procesów degradacji środowiska naturalnego, będących następstwem 
niewłaściwej działalności człowieka. Realizacja tego celu zakłada dotarcie do 
wszystkich rodzajów odbiorców – młodzieży zamieszkującej w mieście, dorosłych 
mieszkańców miasta, jak i odwiedzających go turystów. 
 
 
Zadania:  
 
III.2.1.  Wsparcie gazyfikacji terenów zainwestowania miejskiego. 

 
 

Krótki opis zadania Wprowadzenie systemu sieci gazowniczych w nowo realizowanych 
przestrzeniach inwestycyjnych. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

PGNiG Urząd Miasta Środki zewnętrzne 

 
- wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę sieci gazowniczych 
- długość budowanych sieci gazowniczych w stosunku do długości istniejących sieci 
- procentowy wzrost odbiorców medium gazowego 
 
 
    2012-2020 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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III.2.2.  Kontynuacja systemu preferencji dla mieszkańców w celu wymiany źródeł   

grzewczych na bardziej ekologiczne (alternatywne źródła energii, drewno,   
 olej, gaz). 
 

Krótki opis zadania Działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta  
Nowy Targ. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Referat ds. Ochrony 
Środowiska 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego 

Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
-  liczba akcji i kampanii z zakresu świadomości ekologicznej przeprowadzanych corocznie wśród 
   społeczności lokalnej 
- poprawa wskaźników powietrza atmosferycznego 
- ilość mieszkańców biorących udział w akcjach ekologicznych 

 
 
    2012-2020 

 
III.2.3.  Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Nowego Targu –  

  przedsiębiorców, dzieci i młodzieży, osób dorosłych. 
 

Krótki opis zadania Cykliczna edukacja ekologiczna. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Referat ds. Ochrony 
Środowiska 

Placówki edukacyjne, organizacje 
pozarządowe 

Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
-  liczba akcji i kampanii z zakresu świadomości ekologicznej przeprowadzanych corocznie wśród 
   społeczności lokalnej 
- poprawa wskaźników powietrza atmosferycznego, liczba likwidowanych dzikich wysypisk śmieci 
- ilość zebranych odpadów w ramach prowadzonych konkursów recyklingowych 
- ilość mieszkańców biorących udział w akcjach ekologicznych 
- wartości stężenia zanieczyszczeń w ściekach 
 
 
    2012-2020 

 
III.2.4.  Budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów. 

 

Krótki opis zadania Budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów w pobliżu 
sortowni odpadów komunalnych przy ul. Jana Pawła II. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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Spółka celowa Urząd Miasta, prywatny inwestor, 
gminy sąsiednie Środki zewnętrzne 

 
- liczba likwidowanych dzikich wysypisk śmieci 
- ilość zebranych odpadów w ramach prowadzonych konkursów recyklingowych 
- ilość mieszkańców biorących udział w akcjach ekologicznych 

 
 
    2013-2014 

 
III.2.5. Wyprowadzenie uciążliwej działalności gospodarki poza strefy  

mieszkaniowe.  
 

 
Krótki opis zadania 

Opracowanie polityki zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z terenów 
przeznaczonych do zainwestowania – studium wykonalności i opłacalności dla 

różnych inwestycji możliwych do zastosowania. Stworzenie infrastruktury, 
aby ścieki przemysłowe nie były odprowadzane razem ze ściekami bytowymi. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MZWiK WIOŚ 
Prywatni inwestorzy 

Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
- długość sieci kanalizacyjnej w strefach uciążliwej gospodarki 
- gęstość sieci kanalizacyjnej w strefach uciążliwej gospodarki (km/km2) 

 
 
    2012-2020 

 
 
III.2.6.  Zmniejszenie uciążliwości procesu oczyszczania ścieków dla mieszkańców. 

 
 

Krótki opis zadania Rozbudowa systemu kanalizacyjnego. Modernizacja technologii oczyszczania 
ścieków wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

MZWiK Urząd Miasta, MAO Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
- poprawa wskaźników powietrza atmosferycznego 
- długość sieci kanalizacyjnej 
- gęstość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta (km/km2) 
- wzrost jakości oczyszczanych ścieków  
- wartości stężenia zanieczyszczeń w ściekach 
 
 
    2012-2020 

 
 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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III.2.7.  Identyfikacja i eliminowanie źródeł zanieczyszczeń w mieście. 
 

Krótki opis zadania W przypadku osób fizycznych na mniejszą skalę przeprowadzanie rutynowych 
kontroli i interwencji – ścisła współpraca ze Strażą Miejską 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/Referat ds. 
Ochrony Środowiska Straż Miejska Budżet Miasta 

Środki zewnętrzne 

 
- poprawa wskaźników powietrza atmosferycznego 
- liczba likwidowanych dzikich wysypisk śmieci 
- ilość zebranych odpadów w ramach prowadzonych konkursów recyklingowych 
- wartości stężenia zanieczyszczeń w ściekach 
 
 
    2012-2020 

 
III.2.8.  Uatrakcyjnienie wizerunku miasta i podnoszenie jego walorów estetycznych 

oraz ekologicznych. 
 

 
Krótki opis zadania 

Wprowadzanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach 
miejskich 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/Referat ds. 
Ochrony Środowiska 

Zakład Gospodarczy Zieleni 
 i Rekreacji 

Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
- poprawa wskaźników powietrza atmosferycznego 
- liczba likwidowanych dzikich wysypisk śmieci 
- ilość zebranych odpadów w ramach prowadzonych konkursów recyklingowych 
- ilość mieszkańców biorących udział w akcjach ekologicznych 

 
 
    2012-2020 

 
III.2.9.  Modernizacja miejskiego systemu zaopatrzenia miasta w ciepło. 

 

Krótki opis zadania Budowa centralnej kotłowni na Równi Szaflarskiej. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI MPEC Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
- poprawa wskaźników powietrza atmosferycznego 
 

 
    2012-2014 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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III.3. Cel operacyjny: 

Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi 
budownictwa mieszkaniowego 

 
UZASADNIENIE 
Rolą gminy, wynikającą z ustaw, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 
obywateli oraz opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego na swoim 
terenie. Dlatego chcąc zwiększać poziom jakości zamieszkiwania w mieście należy 
podejmować działania zwiększające dostępność atrakcyjnych i uzbrojonych 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Nie mniej ważne pozostaje wychodzenie 
naprzeciw inicjatywom inwestorów indywidualnych, głównie poprzez wydzielanie  
i uzbrajanie nowych terenów mieszkaniowych. 
 
Zadania:  
 
III.3.1.  Zapewnienie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

 

Krótki opis zadania Uzbrajanie terenów w infrastrukturę komunalną, 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WRiI Inwestorzy prywatni Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
- wzrost budownictwa indywidualnego i developerskiego w mieście  
- liczba oddawanych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym rok do roku (%) 
- liczba oddawanych indywidualnych domów mieszkalnych rok do roku (%) 

 
 
    2014-2020 

 
III.3.2.  Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych i niedrogich 

mieszkań na terenie miasta. 
 

 
Krótki opis zadania 

Wsparcie organizacyjne i techniczne dla inwestorów realizujących 
budownictwo wielorodzinne 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP Inwestorzy prywatni Budżet Miasta 
Środki zewnętrzne 

 
- wzrost budownictwa indywidualnego i developerskiego w mieście  
- liczba oddawanych mieszkań w budownictwie wielorodzinnym rok do roku (%) 
- liczba oddawanych indywidualnych domów mieszkalnych rok do roku (%) 
 
 
    2016-2020 

 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 
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III.4. Cel operacyjny: 

 Zabezpieczenie potrzeb komunalnych 
 
 
 
UZASADNIENIE 
Niniejszy cel zawiera pozostałe działania wpływające na funkcjonowanie jednostki 
samorządu terytorialnego i wspólnoty lokalnej Nowego Targu. 
 
 
Zadania: 
 
III.4.1.  Budowa nowego cmentarza. 

 
 

 
Krótki opis zadania 

Wykup terenu. Przygotowanie koncepcji zagospodarowania, ogrodzenie 
terenu, wykonanie infrastruktury technicznej do obsługi cmentarza. 

Jednostka 
koordynująca 

Partnerzy Źródła finansowania 

UM/WGNiPP  Budżet Miasta 

 
- powierzchnia zarezerwowana pod cmentarz komunalny (ha) 
 
 
    2012-2020 

 
 
III.4.2.  Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej. 

 
 

 
Krótki opis zadania 

Rozbudowa linii i powiększenie częstotliwości kursowania autobusów. 
Modernizacja taboru. 

Jednostka 
koordynująca Partnerzy Źródła finansowania 

Miejski Zakład 
Komunikacji Sąsiednie samorządy gminne Budżet Miasta 

Środki zewnętrzne 

 
- wydolność systemu komunikacji zbiorowej 
- liczba stałych połączeń komunikacji publicznej z innymi ośrodkami w subregionie 
- koszt dojazdu komunikacją publiczną do głównych ośrodków 
-   czas dojazdu środkami komunikacji publicznej w obrębie Nowego Targu 
 

 
    2012-2015 

 
 

MIERNIKI 

MIERNIKI 

ramy czasowe 

ramy czasowe 

III 
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XIII    MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ 
 
 

Dla zapewnienia kontroli realizacji celów określono listę mierników dla 
zadań operacyjnych. Dla każdego z zadań operacyjnych zaproponowano po kilka 
mierników użytecznych do badania poziomu wykonania. Mierniki te są użyteczne  
w czasie dokonywania monitoringu realizacji Strategii Rozwoju oraz służą do 
badania potrzeb w zakresie aktualizacji zadań. Wraz z okresową aktualizacją 
Strategii Rozwoju, weryfikacji i przeglądowi powinny podlegać także zapropo-
nowane mierniki realizacji przypisane w układzie tabelarycznym pod każdym 
zadaniem. Podczas monitoringu i przeglądu strategicznego mogą one być 
modyfikowane i uzupełnianie przez Zespół ds. monitorowania Strategii. 
 
 
XIV   REKOMENDACJE WDROŻENIOWE 
 
 

Procedura wdrażania, monitorowania i aktualizacji to działania niezbędne 
dla zagwarantowania, że postanowienia przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta Nowy 
Targ na lata 2012–2020” będą konsekwentnie realizowane, zapewnione zostaną 
warunki organizacyjne i instytucjonalne dla ich wdrażania i weryfikacji zapisów 
Strategii w odniesieniu do zmieniających się warunków otoczenia społeczno-
gospodarczego. 

Osiągnięcie wyznaczonych celów możliwe będzie poprzez strategiczną 
współpracę partnerów lokalnych skupionych wokół celów strategicznych i zadań 
zaproponowanych w Strategii. Taka współpraca stanowi warunek konieczny dla 
powodzenia strategicznej misji Miasta Nowy Targ. 
  
Wdrażanie strategii rozwoju. 

Organem nadzorującym realizację Strategii Rozwoju Miasta jest Rada Miasta. Poza 
funkcja nadzorczą, kompetencją Rady Miasta jest uchwalenie zmian w Strategii 
Rozwoju Miasta. 
Odpowiedzialnym za wykonanie ujętych w Strategii założeń jest Burmistrz Miasta.  
Burmistrz Miasta będzie realizował zapisy strategii poprzez: 
1.nadzór nad realizacją działań operacyjnych w oparciu o sprawozdania i bieżące 
wnioski Zespołu ds. monitorowania Strategii powołanego zarządzeniem Burmistrza. 
2.podejmowanie czynności, zmierzających do zapewnienia środków finansowych na 
przyjęte do realizacji działania operacyjne, a w szczególności: 
uwzględnianie zadań wynikających z programu operacyjnego w projekcie budżetu 
miasta, Wieloletniej Prognozie Finansowej, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, 
oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania, np. funduszy   
z programów unijnych, wkładu własnego inwestorów zewnętrznych itp., 
3.nawiązanie współpracy z partnerami w realizacji działań operacyjnych, 
wymagających zaangażowania innych podmiotów, między innymi organów 
samorządowych innych gmin lub powiatów, samorządu województwa, instytucji 
naukowych i państwowych, instytucji administracji publicznej, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców. 
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Podstawowymi instrumentami wdrażania Strategii są: 
 
• Wieloletni Plan Inwestycyjny  
• Roczny Budżet Miasta ,  
• Wieloletnia Prognoza Finansowa, 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Nowy Targ, 
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
• Inne miejskie programy np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

itp. 
 

Ośrodkami koordynującymi współpracę w poszczególnych obszarach tematycznych 
będą stosowne wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, realizujące zadania  
w ramach współpracy instytucjonalnej na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Miasta. 
Istnienie takiej współpracy jest niezmiernie istotne ze względu na uzyskiwanie 
globalnych korzyści dla miasta w formie: polepszenia kanałów informacyjnych, 
wymiany doświadczeń i przeglądu aktualnej sytuacji, a także wzmacniania 
wzajemnej mobilizacji i partnerstwa społecznego. 
 
Monitorowanie strategii rozwoju. 

Monitorowanie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ jest podstawowym 
warunkiem celów określonych w tym dokumencie. Monitoring ten służyć ma 
kontroli postępu realizacji kierunków działań oraz konkretnych zadań, weryfikacji 
osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z celami strategicznymi. 
Z upływem czasu istotnym działaniem będzie również ocena sytuacji zewnętrznej  
i ocena założeń , które mogą się dezaktualizować w związku ze zmianami sytuacji 
miasta, regionu , kraju. 
Głównymi obszarami monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ są: 
 
• Cele i priorytety wytyczone w Strategii, 
• Wieloletni Plan Inwestycyjny,  
• Roczny Budżet Miasta ,  
• Wieloletnia Prognoza Finansowa, 
• Lokalny Program Rewitalizacji Miasta, 
• Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
• Inne miejskie programy np. program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

itp. 
 

Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian 
zachodzących w ramach poszczególnych programów oraz celów wytyczonych  
w Strategii. 
Podstawowym celem monitoringu jest uzyskanie mierzalnych wyników progresji 
osiągnięcia celów Strategii.  

Odpowiedzialnym za monitorowanie Strategii będzie powołany przez 
Burmistrza Miasta Zespół d.s. monitorowania Strategii Rozwoju Miasta. W oparciu o 
zapisy Strategii Burmistrz określi szczegółowe terminy wykonania poszczególnych 
zadań oraz liczbowe wskaźniki osiągania zakładanych efektów w ujęciu rocznym  
i docelowym. Poprzez dobór właściwych wskaźników, mierzalnych i dostępnych  
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w statystyce publicznej lub w wewnętrznym systemie sprawozdawczości Urzędu 
Miasta , możliwe będzie efektywne monitorowanie procesu wdrażania  strategii 
rozwoju. Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii będą 
mierniki określone w przyjętych do realizacji celach strategicznych. 

 
 
 

Ewaluacja (ocena) realizacji Strategii Rozwoju Miasta 

 

W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji strategii oraz jej wpływu 
na wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także 
odpowiadać na pytanie, w jakim stopniu strategia rozwiązuje realne problemy 
Miasta i jego społeczności.W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na 
realizacji poszczególnych elementów Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ, przy 
czym kryteriami oceny zapisów strategii są:  
 
 

• wskaźniki realizacji celów i zadań strategii,  
• rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w strategii),  
• realizacja wizji rozwoju Miasta (wg przyjętych składników wizji).  

 

W celu zapewnienia wsparcia merytorycznego oraz uspołecznienie procesu 
ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta, Burmistrz Miasta powoła kilkuosobowy Zespół 
d.s. Strategii, złożony z przedstawicieli władz samorządowych, środowisk 
naukowych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. 
Zespół d.s Strategii we współpracy z Zespołem d.s monitorowania raz na cztery lata 
w oparciu o zapisy Strategii dokona analizy realizacji zadań strategicznych na 
podstawie rocznych raportów przygotowywanych przez Zespół d.s monitorowania. 

Burmistrz będzie przedkładał Radzie Miasta corocznie sprawozdania  
z realizacji celów strategicznych z rozbiciem na cele operacyjne i zadania. 

Burmistrz Miasta we współpracy z Zespołem d.s Strategii będzie również 
identyfikował potrzeby zmian zapisów Strategii w oparciu o wnioski wydziałów, 
jednostek organizacyjnych oraz wyniki analizy Stanu Miasta i posumowania 
realizacji Strategii. Propozycje weryfikacji strategii przedstawiane będą Radzie 
Miasta. 
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