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Szczegółowy plan inwestycji na 2013 rok 
Część opisowa 

 

Rozdz. 60016 Drogi Publiczne gminne 

1 Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu. 
Kontynuacja zadania realizowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków 
małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W 2013 roku 
zostanie zrealizowany odcinek szlaku rowerowego o długości 967 m, od nowo 
wybudowanego ronda przy skrzyżowaniu ul. Kowaniec z ul.  Kokoszków do 
zmodernizowanego w ramach programu rewitalizacji Parku im. Adama Mickiewicza. 

2 Modernizacja ul. Kolejowej (odcinek od ul. Krakowskiej do Al. 1000-lecia). 
W 2012 r. zostaną zakończone prace projektowe. Zadanie jest planowane do realizacji  
w latach 2013 – 2014. 

3 Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej - dokumentacja 

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z GDDKiA dotyczącymi budowy ronda 
na skrzyżowaniu z Al. Tysiąclecia, dokumentacja projektowa zadania zostanie zakończona  
w 2013 r. łącznie z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na 
podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych.  

4 Modernizacja nawierzchni ulic  

W ramach zadania planuje się wykonanie odwodnienia drogi na os. Zadział, modernizację 
ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Nadwodniej.  

5 Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu. 

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem Strefy 
Aktywności Gospodarczej, utworzona strefa będzie dysponować powierzchnią ok. 11 ha, 
zakres robót obejmuje wykonanie dojazdu do strefy i uzbrojenie terenu w niezbędną 
infrastrukturę wod.-kan., oświetlenie, gazociąg i linię energetyczną. 

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

6 Wykupy nieruchomości  

W ramach zadania dokonywane będą wykupy nieruchomości niezbędnych pod miejskie 
inwestycje, głównie pod cmentarz komunalny. 

 

Rozdz. 71035 Cmentarze 

7 Budowa nowego cmentarza – dokumentacja projektowa 
W 2013 roku zostanie zakończona dokumentacja projektowa  dla I etapu inwestycji, który 
jest przewidziany do realizacji w latach. 2014 – 2015. 

Rozdział 75411 Ochotnicze straże pożarne 

8 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na dofinansowanie zakupu 
urządzeń do ratownictwa technicznego 

Planuje się przekazać dotację dla OSP na zadanie jak w tytule. Planowany jest zakup 
zestawu hydraulicznego pozwalającego na niesienie pomocy poszkodowanym 
w wypadkach komunikacyjnych. 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

9 Rezerwa celowa inwestycyjna 
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Rozdział 80395 Pozostała działalność 

10 Dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu 

Na wniosek Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 
planuje się przekazać dotację na dalszy rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej. 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

11 Budowa krytej pływalni miejskiej – dofinansowanie zadania. 
 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i Ochrona Wód 

12 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu - dotacja celowa dla 
MZWiK 

W ramach programu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w 2013 r. 
planowane są następujące zadania: 

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (umowa zawarta w 18.12.2012 r.), 

- doszczelnienie sieci kanalizacyjnej (umowa zawarta 23.03.2012 r.), 

- budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zadział i Czerwone Niżne, 

- budowa sieci wodociągowej w ul. Grel, 

- I etap budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klikuszówka i os. Nowe. 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

13 Dotacje na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy 
Targ 

W ramach przyjętego na terenie miasta programu planuje się dotacje dla mieszkańców 
i podmiotów działających na terenie miasta, którzy dokonywać będą wymiany 
szkodliwych palenisk na bardziej ekologiczne. 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

14 Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych. 
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2013 – 2016 obejmujące zakres 
zlewni potoku Skotnica od ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec oraz projekt regulacji 
cieku wodnego na odcinku od ulicy Kokoszków do rzeki Dunajec z ujściem poniżej 
stopnia wodnego na tzw. złączach. 

15 Dokumentacja przyszłych inwestycji 

W ramach zadania zostaną wykonane podkłady geodezyjne i dokumentacja dla przyszłych 
inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych. 

16 Modernizacja Miasteczka Komunikacyjnego. 

W 2012  r. zostanie wykonana dokumentacji projektowa, a w 2013 roku planuje się 
rozpoczęcie prac budowlanych. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji latach 2013 – 
2014. 

 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 

17 Budowa krytej pływalni miejskiej. 
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Kontynuacja rozpoczętej w 2011 r. budowy obiektu krytej pływalni miejskiej przy Placu 
Ery.  W 2013 roku planowane jest zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytkowania. 
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
 i Sportu. 
 

18 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji. 

W ramach zadania zostaną zmodernizowane następujące obiekty sportowe: Stadion 
Miejski przy ul. Kolejowej i Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Miejska Hala Sportowa 
„GORCE” zlokalizowana przy Al. Tysiąclecia. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 
– 2014, a na jego realizacje uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

 
 


