
Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr XIV/107/2011 

Rady Miasta Nowy Targ 
Z dnia 29 grudnia 2011 r. 

ROZSTRZYGNI ĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG O SPOSOBIE 
ROZPATRZENIA NIEUWZGL ĘDNIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH DO 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO "NOWY TARG 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)"  

 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu od 1 września  2011 r. do 30 września 
2011 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu w ogłoszeniu i obwieszczeniach 
upłynął 14 października 2011 r.  
  
Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do 

wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 21. 



Rozstrzygnięcie w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 

1. 20.09.2011 Wnosi o 
rozpatrzenie  
przebiegu dróg  

a) dz. nr 17635 
b) dz. nr 17477 
c) dz. nr 17479 

a) UC3, KDD1, 
ZR5, KDG1 

b) UC1, KDG1 
c) UC2, KDG1 

 a) – c) uwaga 
nieuwzględniona  
 

a) droga KDD1 jest niezbędna do obsługi 
komunikacyjnej terenów UC3 i UC4 

b) ,c) droga KDG1 jest częścią projektowanego 
ponadlokalnego układu drogowego łączącego 
istniejącą drogę krajową nr 47 z drogą krajową nr 49   

2. 30.09.2011 Zwraca się o 
uwzględnienie w 
planie terenów 
znajdujących się w 
okolicach lotniska 
(ok. 60 ha) pod 
budowę pola 
golfowego 

obszar planu    uwaga 
nieuwzględniona 

Zasadniczym celem planu jest możliwość rozwoju 
istniejącego lotniska dla potrzeb lotnictwa cywilnego i 
państwowego oraz rozwój usług komercyjnych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie lotniska.  Na obszarze 
opracowania planu w obowiązującym studium 
wyznaczono tereny: KL – tereny lotniska,  UC, UC1– 
tereny usług komercyjnych, US – tereny sportu i rekreacji, 
RP – tereny rolnicze i ZL – tereny lasów. Zgodnie z 
ustaleniami studium w obrębie terenów KL, RP i ZL nie 
ma możliwości lokalizacji pól golfowych. Wyznaczony w 
planie teren US o powierzchni 5.44ha nie spełnia 
podanych w uwadze parametrów oraz znajduje się w 
sąsiedztwie potoku Biały Dunajec.  Z kolei tereny usług 
komercyjnych UC1-UC9 o łącznej powierzchni 65,73ha     
ze względu na położenie w pobliżu terenu  lotniska   KL1 i 
KL2 będą stanowić strefę aktywności gospodarczej na 
terenie miasta Nowy Targ. W obrębie wymienionych 
terenów nie ma możliwości lokalizacji pól golfowych o 
powierzchni około 60ha ze względu na istniejący i 
projektowany układ drogowy o znaczeniu lokalnym i 
ponadloklanym. 
Jedynym terenem, który z uwagi na swoje położenie i 
wielkość mógłby być brany pod uwagę zgodnie z tą 
uwagą to obszary rolne położone po południowej stronie 
lotniska, pomiędzy lotniskiem a granicą 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Jednak uwzględnienie tego w projekcie planu 
wymaga najpierw zmiany studium uwarunkowań z 
terenów rolnych RP na tereny usług sportowych US. 
Dopiero po zmianie studium można podjąć prace nad 
sporządzeniem projektu planu miejscowego w drodze 
odrębnej procedury planistycznej.  



Rozstrzygnięcie w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 

4. 11.10.2011 Zwraca się o 
zmianę mpzp tak, 
aby w 
pierwszoplanowej 
części działki mogły 
powstać obiekty  

a) dz. nr 15204 
b) dz. nr 15206/2 
c) dz. nr 15207 
d) dz. nr 15208 
e) dz. nr 15209 
f) dz. nr 15212 
g) dz. nr 15213 
h) dz. nr15210/1 

a) UT1 
b) ZL3, ZR1 
c) UT1 
d) UT1 
e) UT1 
f) UT1 
g) UT1 
h) UT1 
 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu teren usług 
turystycznych UT1 przeznaczony jest pod obiekty i 
urządzenia turystyczne z dopuszczeniem zieleni 
urządzonej i parkingów. Obowiązujące studium w 
terenach usług położonych w otulinie rezerwatu „Bór na 
Czerwonem” zakazuje zwiększania intensywności 
zabudowy w stosunku do stanu istniejącego. W projekcie 
planu ustalono więc zachowanie istniejącego wskaźnika 
powierzchni zabudowy.    

5. 12.10.2011 Wnosi o 
dopuszczenie w 
mpzp nr ewid. 
działki 17548 obok 
terenu usług 
komercyjnych UC3 
wydzielenia części 
mieszkalnej 

dz. nr17548 UC3, KDL1   uwaga 
nieuwzględniona 

Podstawowym przeznaczeniem terenu UC3 są usługi 
komercyjne, w którym nie dopuszcza się zabudowy 
mieszkaniowej. Teren usług komercyjnych stanowi strefę 
aktywności gospodarczej na terenie miasta Nowy Targ. 

6. 12.10.2011 Wnosi o 
dopuszczenie w 
mpzp nr ewid. 
działki 17549 obok 
terenu usług 
komercyjnych UC3 
wydzielenia części 
mieszkalnej 

dz. nr 17549 UC3, KDL1  uwaga 
nieuwzględniona 

Podstawowym przeznaczeniem terenu UC3 są usługi 
komercyjne, w którym nie dopuszcza się zabudowy 
mieszkaniowej. Teren usług komercyjnych stanowi strefę 
aktywności gospodarczej na terenie miasta Nowy Targ. 

7. 14.10.2011 Wnosi o objęcie 
wszystkich działek 
symbolem UC8 
oraz przedłużenie 
projektowanej drogi 
o symbolu KDD1 
do nieruchomości 
od strony 
zachodniej. 

a) dz. nr 17840  
b) dz. nr 17841/1 
c) dz. nr17841/3 
d) dz. nr 17841/2  
 

a) UC8, KDD1 
b) KL2 
c) KL2 
d) UC8, KL2 

a) uwaga 
uwzględniona 

b) – d) uwaga 
nieuwzględniona 

b) – d) Tereny wymienionych działek zostały włączone do 
terenów planowanej rozbudowy lotniska KL2.   



Rozstrzygnięcie w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Lp. Data wpływu 
uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 

8. 17.10.2011 
po terminie 

Nie zgadzam się na 
odebranie działki nr 
17757    położonej 
na terenie  objętym 
planem NT21. 
Akceptuję jedynie 
zamianę działki  
17757 na działkę 
budowlaną 
położoną na innym 
terenie. 

dz. nr 17757 UC7, ZR11, 
ZDD1 

 uwaga 
nieuwzględniona 

Działka nr 17757 została przeznaczona głównie pod 
zabudowę usług komercyjnych UC7. Określanie 
przeznaczenia terenów w planie miejscowym nie oznacza 
odbierania własności działki.  Zamiana działek nie jest 
przedmiotem ustaleń planu miejscowego. 

 
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 
- studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ 
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 
 


