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Szczegółowy plan inwestycji na 2014 rok 
Część opisowa 

 

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 

1 Dotacja na zakupy inwestycyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania, sprzętu diagnostyki autobusowej 
Autosan SanCity, naprawę nawierzchni myjni autobusowej i oświetlenia zajezdni. 

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 

2 Przebudowa ul. Waksmundzkiej 
Na podstawie uchwały Rady Miasta Nowy Targ z dnia 06.09.2013 r. została udzielona 
Powiatowi Nowotarskiemu pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1673K – ul. Waksmundzka na odcinku o długości ok. 1750 m, od ronda im. 
Ofiar Katynia do drogi wojewódzkiej nr 969”. Miasto Nowy Targ udzieli Powiatowi 
Nowotarskiemu dotacji celowej w wysokości 50% kosztów realizacji zadania. Zadanie jest 
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg – zadanie zostanie rozliczone finansowo 
w 2014 r.  

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

3 Modernizacja ul. Kolejowej (odcinek od ul. Krakowskiej do Al. 1000-lecia) 
Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013–2014, polegające na wykonaniu 
podbudowy, nowej nawierzchni jezdni i chodników; budowie ronda na skrzyżowaniu 
ul. Kolejowej z ulicami: Kasprowicza, Królowej Jadwigi i Przechodniej; budowie nowej 
kanalizacji deszczowej z odwodnieniem; przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem. Prace rozpoczęto 
w sierpniu 2013 r., umowny termin zakończenia – wrzesień 2014 r. 

4 Utworzenie Strefy Aktywności  Gospodarczej w Nowym Targu. 
Zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu Strefy Aktywności Gospodarczej 
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013. 
Zakres zadania obejmuje w szczególności: 
- przebudowę drogi dojazdowej od ul. Waksmundzkiej, 
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem, oświetlenia ulicznego 
i kanału teletechnicznego,  
- budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
W dniu 15.10.2013 r. zawarto umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia 
zadania – październik 2014 r.  

5 Przebudowa ul. Norwida 

Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. W roku 2014 planuje 
się rozpoczęcie zadania. 

6 Modernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu 
W związku z kończąca się budową krytej pływalni zachodzi konieczność wykonania dróg 
wokół budowanego basenu. Zakres zadania obejmuje kwartał ulic, w którym znajduje się 
budowany basen oraz funkcjonująca Szkoła Podstawowa nr 11 i Gimnazjum Nr 2. 

7 Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej – dokumentacja 
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2011 – 2016. W roku 2014 planuje 
się wykonanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. 
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8 Modernizacja mostu na potoku Robów 
Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi miejskiej na os. Robów wraz z budową mostu 
na pot. Kowaniec i rozbiórką istniejącego mostu oraz przebudową i budową infrastruktury 
towarzyszącej. Urząd Miasta jest już w posiadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

9 Modernizacja ul. Partyzantów 
Zakres zadania obejmuje wymianę betonowych płyt, utwardzenia podłoża i położenia 
nawierzchni asfaltowej. 

10 Budowa chodnika na os. Bór  
W ramach tego zadnia planowane jest wykonanie chodnika na os. Bór prowadzącego od 
głównej drogi osiedlowej do Przedszkola Nr 4 o długości 240m. Chodnik zostanie 
wykonany z kostki brukowej. 

Rozdz. 60003 zadania z zakresu upowszechniania turystyki 

11 Realizacja ścieżek rowerowych. Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu – etap II 
(zachodnia część miasta) 
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. W roku 2014 będzie 
kontynuowana budowa ścieżki rowerowej od mostu na pot. Czarny Dunajec (w ciągu drogi 
krajowej DK 47 Zakopianka) przez ‘Ibisor” do Os. Na Skarpie oraz ścieżek w kompleksie 
leśnym „Bór”. 

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

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

Rozdz. 71035 Cmentarze 

13 Budowa nowego cmentarza 
Zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2015. W 2014 roku 
zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji polegająca na budowie kanalizacji deszczowej 
z odprowadzaniem wód do pot. Czerwonka, drogi dojazdowej z niezbędną infrastrukturą, 
ogrodzenia i odwodnienia terenu cmentarza ze zbiornikiem retencyjnym oraz  niezbędną 
infrastrukturą (alejki, mała architektura, zieleń). 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 

14 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 
Planuje się dokonać zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla zapewnienia 
właściwej działalności Urzędu Miasta, tj. zakup firewall’a, drukarki, klimatyzacji do 
serwerowni, niezbędnych programów i sprzętu. 

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 

15 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 
Planuje się dokonać zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla zapewnienia 
właściwej obsługi przez Straż Miejską monitoringu centrum miasta. 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

16 Rezerwa celowa inwestycyjna 
Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś 
zadanie inwestycyjne okaże się niewystarczająca. 



Inwestycje na 2014 rok - opis 

3 / 5 

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe  

17 Studnia głębinowa na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 
Zadanie ma na celu rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę Szkoły Podstawowej nr 4 
na os. Niwa poprzez wykonanie dodatkowej studni wierconej. 

18 Zakupy inwestycyjne – kserokopiarka, bandy do unihokeja 
Planuje się zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szkół podstawowych. 

Rozdz. 80110 Gimnazja  

19 Utwardzenie nawierzchni przy Gimnazjum nr 2 
Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, medycznego dla 
Gimnazjum Nr 2 oraz właściwa obsługa dostaw na potrzeby szkoły. W wyniku budowy 
miejskiej pływalni teren wykorzystywany do tej pory na potrzeby szkoły zajęty został na 
utworzenie miejsc parkingowych. 

Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół  

20 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 
Planuje się dokonać zakupu sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla zapewnienia 
właściwej działalności Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli. 

Rozdział 80395 Pozostała działalność 

21 Dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nowym 
Targu z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
Planuje się przekazać dotację na dalszy rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

22 Budowa krytej pływalni miejskiej – dofinansowanie. 
Dofinansowanie zadania ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie150 000 zł 
(zadanie finansowane jest ze środków zaplanowanych w rozdz. 92601). 

23 Plac zabaw na ul. Lubertowicza 
W ramach zabezpieczonych środków finansowych planuje się poprawić stan placu zabaw 
dla dzieci przy ul. Lubertowicza. 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i Ochrona Wód 

24 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu – dotacja celowa dla 
MZWiK 
W ramach programu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w 2014 r. 
planowane są następujące zadania: 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klikuszówka i os. Nowe, os. Bulak, 
- zakup samochodów asenizacyjnych, 
- modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadu. 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

25 Zakup oprogramowania 
W ramach zabezpieczonych środków planuje się dokonać zakupu oprogramowania 
niezbędnego dla właściwej obsługi systemu gospodarowania odpadami, w tym dodatkowe 
moduły księgowe oraz moduły do sprawozdawczości. 



Inwestycje na 2014 rok - opis 

4 / 5 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

26 Zakup rębaka do gałęzi 
Planuje się zakup rębaka do gałęzi, który pozwoli usprawnić prace porządkowe i pielęgnacyjne 
prowadzone przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, a dodatkowo pozwoli zmniejszyć 
koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

27 Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg 
W ramach zadania planuje się wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego 
w następujących rejonach miasta: 
- na os. Bór na długości ok. 100 m, 
- ul. Partyzantów na długości ok. 170 m, 
- na os. Willowe na długości ok. 500 m.  
  

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

28 Dotacje na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy 
Targ 
W ramach realizowanego programu udzielane będą dotacje na wymianę kotłów 
grzewczych. 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

29 Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych północnej części Nowego Targu 
w rejonie ul. Skotnica 
W ramach zadania prowadzone będą prace w zakresie regulacji zlewni potoku Skotnica od 
ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec. 

30 Dokumentacja przyszłych inwestycji 
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej drogi w rejonie 
miejskiej oczyszczalni na potrzeby planowanej targowicy, dokumentacji projektowej 
odwodnienia ul. Kokoszków oraz zostaną wykonane podkłady geodezyjne i aktualizacja 
dokumentacji dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych. 

31 Modernizacja Miasteczka Komunikacyjnego. 
W ramach zadania planuje się wykonać modernizację terenu rekreacyjnego przy ul Wojska 
Polskiego w Nowym Targu polegającą na: 
- przebudowie i rozbudowie ciągów pieszych, 
- budowie placów zabaw, 
- budowie sieci oświetlenia terenu i instalacji monitoringu, 
- montażu elementów małej architektury, 
- realizacji zieleni urządzonej. 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
32 Modernizacja sali widowiskowej Miejskiego Ośródka Kultury 

Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015 obejmujące swoim 
zakresem modernizację sali widowiskowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami 
technicznymi, tj. zapleczem scenicznym z częścią komunikacyjną i pomieszczeniem 
rozdzielni głównej, holem południowym, szatnią i WC, holem wschodnim, 
pomieszczeniem akustyka, elektryka, projektornią, WC (I kondygnacja), garderobą 
(I kondygnacja). Zakres zadania obejmuje także modernizację zespołu widowiskowego, 
sceny oraz przyległych korytarzy i pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Targu i obejmuje prace konstrukcyjno budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz 
aranżację architektoniczną sali, sceny oraz pozostałej przestrzeni Miejskiego Ośrodka 
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Kultury wymagającej zmian ze względu na przepisy przeciwpożarowe. Ponadto 
wymienione zostanie pokrycie dachowe na całym budynku. W ramach naboru wniosków 
do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach 
Mechanizmu Finansowego na lata 2009 -2014 we wrześniu 2013 r. został złożony wniosek 
o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania wnioskowanego 
dofinansowania. 

 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 

33 Budowa krytej pływalni miejskiej. 
Zakończenie rozpoczętej w 2011 r. budowy obiektu krytej pływalni miejskiej przy Placu 
Evry. W 2014 roku planowany jest rozruch i oddanie obiektu do użytkowania. 
W czerwcu 2013 r. Generalny Wykonawca budowy miejskiej pływalni w Nowym Targu, 
Alpinie Construction Polska Sp. z o.o. przerwał budowę w związku z kłopotami 
finansowymi i ogłoszeniem upadłości przez Alpine Bau Deutschland AG. W związku 
z powyższym zawarto porozumienie z trzecim członkiem konsorcjum firmą PHU 
POTOCZAK na dokończenie budowy obiektu, w którym określono umowny termin 
zakończenia na 28.02.2014 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
i Sportu w wysokości 5 040 000 zł. 

34 Zakup wyposażenia miejskiej pływalni 
W związku z planowanym zakończeniem budowy krytej pływalni i oddaniem obiektu do 
użytkowania zachodzi konieczność zakupu niezbędnego wyposażenia przez użytkownika 
obiektu: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji (wyposażenie siłowni, wykonanie 
nagłośnienia sali fitness i hali basenowej). 

35 Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji 
W ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych” realizowane są 
następujące zadania: 
1) Rozbudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego przy 

ul. Kolejowej polegająca na: 
- modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej (w tym boiska do piłki nożnej), 
- budowie nowych obiektów infrastruktury lekkoatletycznej, 
- budowie nowego zaplecza socjalno – administracyjnego, 
- wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej.  
2) Modernizacja terenowych obiektów sportowych Miejskiej Hali Sportowej „GORCE” 

przy al. Tysiąclecia obejmująca: 
- modernizację boiska głównego wraz z urządzeniami sportowymi dla dyscyplin 

lekkoatletycznych, 
- modernizację kortów tenisa ziemnego, 
- modernizację boiska wielofunkcyjnego, 
- zagospodarowanie terenu. 
Zadanie jest realizowane w latach 2013–2014, a na jego realizację uzyskano 
dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Planowane zakończenie realizacji projektu -
do końca 2014 roku. 

36 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wielobranżowej wraz z ekspertyzą 
konstrukcyjną obiektu Miejskiej Hali Lodowej 
Powyższa dokumentacja jest niezbędna przed przystąpieniem do opracowania koncepcji 
kompleksowej modernizacji tego obiektu.  


