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1. Wprowadzenie i uwagi metodologiczne  

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2016-2023” (GPR) został opracowany 

na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). Przedmiotowe opracowanie zawiera szczegółową 

analizę miasta Nowy Targ z uwzględnieniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

oraz wyznacza kierunki planowanych działań. Z punktu widzenia zapisów ustawy o rewitalizacji 

konieczne jest podkreślenie czynników mających kluczowe znaczenie dla procesu wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz planowanego procesu rewitalizacji, a w szczególności przyczyn, 

dla których ten proces jest niezbędny z punktu widzenia rozwoju całego miasta.  

Opracowanie programu rewitalizacji na mocy w/w ustawy, koordynowanie jego wdrożenia 

oraz tworzenie warunków do skutecznego prowadzenia procesu rewitalizacji stanowi zadanie 

własne gminy. Miasto Nowy Targ przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie 

z przepisami ustawy, zobowiązane jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów obwarowany jest konkretnymi wymogami. 

Zgodnie z zapisami ustawy rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Stąd pierwszym etapem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest delimitacja, czyli 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar może zostać wskazany jako obszar 

zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących 

negatywnych zjawisk: 

– gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja 

lokalnych przedsiębiorstw), 
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– środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, 

obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska), 

– przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu  

do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi 

komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych), 

–  technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska) 

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym miasto 

zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza 

się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, 

ale nie może być większy niż 20% powierzchni gminy, ani zamieszkały przez więcej niż 30 % 

liczby jej mieszkańców.  

W celu zebrania obiektywnych i weryfikowalnych mierników niezbędnych do opracowania 

diagnozy skorzystano z pomocy podmiotów i instytucji, które zajmują się gromadzeniem 

i przetwarzaniem tych danych na terenie Nowego Targu. Efektem prac analitycznych 

i badawczych było wyłonienie obszaru rewitalizacji, który jest zawężony w stosunku do obszaru 

zdegradowanego i podzielony na następujące podobszary: 

 Podobszar 1 Centrum (16,21% ludności i 4,24% powierzchni), 

 Podobszar 2 Osiedle (12,72% ludności i 0,62% powierzchni). 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zatem łącznie 4,86% powierzchni miasta Nowy Targ 

oraz 28,93% ogółu mieszkańców, dzięki czemu spełnia kryterium przewidziane w limitach 

określonych w ustawie o rewitalizacji. W dokumencie zaprezentowano również wizję stanu 

obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia 
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rewitalizacyjne oraz ramy finansowe planowanych przedsięwzięć, metody wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji. Tym samym dokument w sposób kompleksowy opisuje realizację 

procesu rewitalizacji miasta Nowy Targ.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie 

i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru 

oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych. 

Miasto przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji, ale 

rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; 

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6. organy władzy publicznej; 

7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, prowadzonym, jak wskazano powyżej przez szeroki 

i otwarty katalog interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób 

spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi 

politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi 
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z dokumentów strategicznych i planistycznych). Działania dotyczące rewitalizacji wpisują się nie 

tylko w wymiar lokalny, ale również stanowią  przedmiot działań Ministerstwa Infrastruktury 

oraz Ministerstwa Rozwoju dotyczących polityki przestrzennej kraju, w szczególności Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030, m.in. w zakresie: 

 przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego, 

 przeciwdziałania suburbanizacji, 

 optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi głównie 

poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield zamiast greenfield, głęboką 

przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, 

np. kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych oraz rekultywację 

terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze. 

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki 

wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze 

rewitalizowanym. Powoduje to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu 

i wdrażaniu szerokiego spektrum przedstawicieli sektora samorządowego, pozarządowego 

i biznesowego. Współpraca pomiędzy partnerami Gminnego Programu Rewitalizacji ma na 

celu:  

 wykorzystanie potencjału organizacji oraz społeczności lokalnej poprzez 

skoordynowanie działań w ramach kilku wspólnych i spójnych projektów 

akceptowanych i wspieranych przez wszystkich uczestników; 

 optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, 

organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców; 

 wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażające się zastosowaniem 

nowych podejść do rozwiązywania problemów.  

Jako kluczowe, z punktu widzenia wdrażania przedmiotowego dokumentu, uznano właśnie 

partnerstwo wielosektorowe oraz aktywne zaangażowanie mieszkańców. Takie podejście 
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pozwoli nie tylko na realizacje zaplanowanych działań, ale również pełne dostosowanie ich do 

potrzeb interesariuszy rewitalizacji w mieście Nowy Targ. 
1.  
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2. Podstawa prawna 

Do momentu opracowania i uchwalenia niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji, 

dokumentem, który wyznaczał kierunki działań w zakresie rewitalizacji w mieście Nowy Targ był 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”, który umożliwiał uzyskanie dofinansowania 

projektów, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.  

Przedmiotowy dokument „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023” 

stanowi kontynuację wcześniejszych działań, przy czym zarówno konstrukcja dokumentu, jak 

i proces jego powstawania stanowią wynik wejścia w życie ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 

r, poz. 1777 z późn. zm.), w świetle której przyjęta została nowa definicja rewitalizacji 

oraz sposób wyznaczania obszaru rewitalizacji. Według ustawowej definicji rewitalizacja 

stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z powyższym pierwszym 

etapem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest delimitacja, czyli wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego. Obszar zdegradowany został wyznaczony na podstawie 

szczegółowych badań czynników mających wpływ na rozwój poszczególnych części miasta, 

badania sondażowego przeprowadzonego wśród mieszkańców, wizyt studyjnych, spotkań 

konsultacyjnych oraz konsultacji społecznych (szczegółowe informacje w tym zakresie zostały 

przedstawione w rozdziale 14. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej).  

Proces delimitacji obszaru kryzysowego rozpoczęto poprzez przeprowadzenie szczegółowych 

badań czynników mających wpływ na rozwój poszczególnych części gminy. Dla skutecznego 

przeprowadzenia tego procesu wykorzystano podział gminy na jednostki statystyczno-

funkcjonalne zbudowane na podstawie istniejących okręgów wyborczych. Następnie dokonano 

analizy porównawczej w obrębie wyłonionych jednostek statystycznych, co umożliwiło 

wskazanie terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu 

na odnotowywane negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenno-

funkcjonalne. Tworząc założenia metodologiczne uznano, iż prace analityczne muszą zostać 
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uzupełnione o konsultacje społeczne. Przyjęte założenia metodologiczne pozwoliło 

na delimitacje dwóch podobszarów kryzysowych. Ich liczba i wielkość wynikała z jednej strony 

z przeprowadzonej diagnozy, z drugiej była efektem ograniczeń określonych w ustawie 

precyzujących maksymalną liczbę ludności (30%) i powierzchni miasta (20%), które mogą zostać 

objęte GPR. W kolejnych krokach przeprowadzono konsultacje społeczne w postaci badania 

ankietowego (metoda tradycyjna przy użyciu ankiet w wersji papierowej oraz interaktywne 

narzędzie internetowe) oraz spotkań konsultacyjnych.  

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru przewidzianego do rewitalizacji zgodnie z art. 

8. ust. 1. Ustawy o rewitalizacji następuje w drodze uchwały. Rada Miasta Nowy Targ uchwałą 

nr XXXV/317/2017 z dnia 27.03.2017 r. wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. W rezultacie powyższych działań wyznaczono 

dwa obszary rewitalizacji, które zostały nazwane: „Centrum” oraz „Osiedle”.  

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostało poprzedzone delimitacją 

miasta oraz wielokryterialną analizą wskaźnikową bazującą na danych ilościowych oraz 

jakościowych. Proces diagnozy podlegał również uspołecznieniu. W rozdziale 5. znajduje 

się analiza porównawcza, na podstawie której wyznaczono obszar zdegradowany 

i rekomendowano do poddania analizie pogłębionej teren definiowany jako obszar rewitalizacji 

(analiza znajduje się w rozdziale 7. Diagnoza obszaru rewitalizacji).  
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3. Zgodność dokumentu  

3.1 Spójność dokumentu w skali makro  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 jest wyrazem potrzeb 

społeczności lokalnej i samorządu miasta Nowy Targ. Przedmiotowe opracowanie zostało 

poddane analizie oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami 

strategicznymi i operacyjnymi o wymiarze regionalnym oraz lokalnym. Zakres analizy celowo 

ograniczono do poziomu regionalnego. Proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny. 

Powinien on kreować rozwój na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 

i następnie pośrednio realizować cele i założenia programów na poziomie regionu. Niniejsze 

opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi 

w dokumentach wymienionych w poniższej tabeli. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 
Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: 
zwiększanie aktywności zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego. 
Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1 Integracja społeczna, kierunki interwencji: 
Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Zmniejszenie 
ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych; Cel 3 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania 
potencjałów regionalnych, kierunki integracji: tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków 
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. 
Wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie działań rewitalizacyjnych, rozbudowy 
infrastruktury, zwłaszcza komunikacyjnej, a także poprawy usług użyteczności publicznej i innych funkcji 
niezbędnych dla inicjowania procesów rozwojowych na poziomie lokalnym. 
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 
Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 
            gospodarki 
Cel 2.  Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy 
Cel 3.  Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 
Cel 4.  Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 
Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 
Cel szczegółowy 4.4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. 
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 
Cel 3. Poprawa stanu środowiska 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 
Cel 1 – „konkurencyjność” – wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 
Cel 2 – „spójność” – budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych 
Cel 3 – „sprawność” – tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 
terytoriów 
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 
Narodowy Plan Rewitalizacji 
Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, 
społecznym, kulturowym i gospodarczym. 
Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji  
w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. 
Umowa Partnerstwa 
Kluczowe priorytety inwestycyjne (będące przedmiotem wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego), zgodnie z celami tematycznymi: 
Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami 
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników 
Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
 
W ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego wyróżnia się obszary o istotnym znaczeniu 
dla wzmocnienia społecznego i gospodarczego wymiaru rewitalizacji. Są to działania  
na rzecz poprawy zatrudnienia, aktywnej integracji społecznej, promocji przedsiębiorczości oraz 
rozwoju usług społecznych ogólnego interesu.  
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest głównym elementem systemu planowania 
przestrzennego w województwie i służy do określania przestrzennych aspektów polityki rozwojowej. 
Plan ten jest dokumentem, za którego pośrednictwem ustalenia strategii rozwoju są przenoszone  
do planowania miejscowego. Zawiera także przestrzenne odniesienia zadań rządowych wpisanych  
do rejestru i samorządu województwa umieszczonych w programach wojewódzkich polegające  
na ustaleniu obszarów, na których przewiduje się ich realizację. 
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 
W ramach analizy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 stwierdza się zgodność 
w następujących obszarach i celach: 
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Cel główny: Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz 
wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym 
i europejskim. 

 Obszar I Gospodarka wiedzy i aktywność 
Cel strategiczny: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, 
aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców. 
1.2 Budowa infrastruktury regionu wiedzy 
1.5 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości 
Uzasadnienie: Planowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do wsparcia rozwoju 
gospodarczego obszarów i szerzej całej gminy, w tym zwłaszcza w zakresie wsparcia podmiotów 
gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości społecznej.  

 Obszar II Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego 
Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki 
wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury. 
2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej 
2.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego 
2.3 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego 
Uzasadnienie: W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych zakłada się między innymi poprawę 
dostępności mieszkańców i potencjalnych turystów do terenów rekreacyjnych, modernizację 
istniejących obiektów infrastruktury przemysłu czasu wolnego, a także działania związane ze 
wzmocnieniem i promocją lokalnej kultury i dziedzictwa.  

 Obszar V Rozwój miast i terenów wiejskich 
Cel strategiczny: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse na rozwój 
mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 
5.1. Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych 
5.2. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 
5.3. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym 
Uzasadnienie: Planowane działania rewitalizacyjne mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego 
gminy, wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, ale także przyczyniać się do zwiększenia funkcjonalności 
i dostępności oferty przestrzeni i usług publicznych, w tym oferty kulturalnej i edukacyjnej, rekreacyjnej 
i zdrowotnej mieszkańców.  

 Obszar VI Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne 
Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze 
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. 
6.1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski 
6.3. Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna 
Uzasadnienie: Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach GPR skupiają się na poprawie jakości środowiska 
naturalnego, dostępności do terenów zielonych, poprawy ich jakości a także działań związanych  
z zapobieganiem marginalizowaniu różnorodnych grup społecznych. 

 Obszar VII Zarządzanie rozwojem województwa 
Cel strategiczny: Efektywnie zarządzane województwo, którego rozwój oparty jest  
na współpracy i mobilizowaniu zasobów. 
7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego 
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Uzasadnienie: Działania przewidziane w programie zakładają między innymi wzmacnianie  
i promocję aktywności obywatelskiej, a także wsparcie działalności organizacji pozarządowych, rozwój 
współpracy między organizacjami a samorządem oraz profesjonalizację działalności NGO. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa 4.   REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA  
Oś priorytetowa 5.   OCHRONA ŚRODOWISKA  
Oś priorytetowa 6.   DZIEDZICTWO REGIONALNE  
Oś priorytetowa 9.    REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE  
Oś priorytetowa 11.  REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ  
Oś priorytetowa 12.  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego 
W zakresie Programu Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego zapisy GPR są 
komplementarne z następującymi zapisami: 
Priorytet 1. Wzmocnienie źródeł tożsamości poprzez ochronę zasobów dziedzictwa, jego rewaloryzację, 
kształtowanie krajobrazu kulturowego, rewitalizację przestrzeni oraz odczytywanie i interpretację 
znaczeń kulturowych 
Działania 1.3 Kompleksowe programy rewitalizacji społecznej i ekonomicznej oraz kształtowanie 
przestrzeni, w obrębie której wskazano między innymi następujący kierunek interwencji: systemowe 
działania na rzecz harmonijnego kształtowania przestrzeni publicznej. 
Uzasadnienie: Zakładane działania odnoszą się między innymi do przedsięwzięć mających na celu 
tworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, wzmacniania partycypacji 
społecznej, a także ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

Powyższa tabela wskazuje na spójność dokumentu – niniejszego Gminnego Programu 

Rewitalizacji z opracowaniami obowiązującymi na poziomie europejskim, krajowym 

i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów obowiązujących na poziomie 

samorządu województwa małopolskiego. W kolejnym podrozdziale zostaną poddane analizie 

powiązania na poziomie gminnym odnoszącym się do dokumentów opisujących założenia 

polityki rozwojowej Nowego Targu.  

3.2 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy 

W wymiarze mikro Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023 jest 

zgodny z następującymi dokumentami opisanymi w tabeli. 

Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ 2012-2020 
Wyniki diagnozy gospodarki miasta, przeprowadzone konsultacje i scenariusze przyszłości dają 
podstawy do utrzymania określonej hipotezy celów, w tym celu generalnego i wiodących kierunków 
jego realizacji, stanowiących zestaw celów warunkujących. Kierunki priorytetowe wynikają z przyjętej 
wizji rozwoju miasta do 2020 roku. Są to obszary stwarzające w perspektywie długookresowej 
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największe możliwości rozwoju, stąd też traktowane są jako priorytety. Przedmiotowy GPR jest przde 
wszystkim zgodny i komplementarny z następującymi celami strategicznymi: 
Cel strategiczny I Rozwój kapitału społecznego  
Cel strategiczny II Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców 
Cel strategiczny III Zrównoważony rozwój przestrzenny i środowiskowy 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ jest zgodny ze Zmianą Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ w zakresie następujących celów: 
a. Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych dla rozwoju miasta; 
f. Utrzymanie tożsamości kulturowej miasta;  
g. Uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy, w tym kształtowanie wnętrz 
architektonicznych w nawiązaniu do tradycji;  
h. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w tym ochrona przed zabudową terenów cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo oraz kanałów wentylacyjnych;  
i. Poprawa warunków życia ludności, związana z podniesieniem jego jakości. 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ do 2020 roku 
CELE STRATEGICZNE DLA CZTERECH OBSZARÓW: 
- Pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych problemem bezrobocia 
- Pomoc na rzecz rodzin i osób dotkniętych problemem ubóstwa 
- Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
- Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem niepełnosprawności i starości 
- Pomoc na rzecz ofiar przemocy w rodzinie 
- Rozwiązywanie Problemów Uzależnień 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji jak i planowane 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ są 
powiązane i komplementarne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy 
Targ w zakresie następujących celów:   
- Cel strategiczny 1: Redukcja emisji gazów cieplarnianych przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 
miasta 

 Cel szczegółowy 1.1 Podniesienie efektywności energetycznej (zarówno ograniczenie zużycia 
energii użytkowej, jak i zwiększenie efektywności energetycznej instalacji i urządzeń),  

 Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
-   Cel strategiczny 2: Poprawa jakości powietrza 
Cel szczegółowy 2.3 Niskoemisyjne zarządzanie miastem. 

 

Podsumowując – analiza komplementarności i powiązań z dokumentami gminnymi wskazuje, 

iż Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 jest dokumentem w pełni 

wynikającym z zapisów Strategii i programów planistycznych i gospodarczych miasta, realizując 

tym samym znaczącą liczbę celów operacyjnych, jak i szczegółowych zadań wskazanych 

w omawianych dokumentach. Podkreślić tu należy, przede wszystkim następujące aspekty:  
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1. Działania rewitalizacyjne włączają się w zakres przedsięwzięć odnoszących 

się do podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców, poszerzania oferty edukacyjnej 

dla zróżnicowanych grup odbiorców oraz przyczyniają się do promocji nauczania przez 

całe życie.  

2. Dążą do zapewnienia poprawy jakości usług publicznych, dostosowania do aktualnych 

wymogów przestrzeni publicznych wraz z ofertą oświatową, rekreacyjną 

oraz profilaktyką zdrowotną.  

3. Przewidywane działania zakładają dążenie do rozwoju usług czasu przemysłu wolnego 

oraz poszerzania działań mających na celu promocję lokalnych tradycji, kultury i historii.  

4. Działania skoncentrowano na włączenie w proces odnowy społecznej organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców, jak również innych podmiotów działających na rzecz 

lokalnej społeczności.  

Powyższe uwagi w syntetyczny sposób wskazują na traktowanie rewitalizacji jako integralnej 

części polityk rozwojowych miasta Nowy Targ oraz na możliwie ich pełną transpozycję na zapisy 

i projekty przedmiotowego GPR. 
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4. Charakterystyka miasta 

Nowy Targ jest malowniczym miastem położonym na południu Małopolski w sercu rozległej 

Kotliny Orawsko – Nowotarskiej, u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca. Centralne położenie, 

uwarunkowania administracyjne i atrakcje kulturalne sprawiły, iż Nowy Targ jest stolicą 

Podhala. Tu skupiają się wszystkie drogi z Podhala, Spisza i Orawy. Centralne położenie jest 

zaletą Nowego Targu. Jest ono znakomitą bazą wypadową w Tatry, Pieniny, nad Jezioro 

Czorsztyńskie, na Babią Górę, czy pełne szlaków turystycznych Gorce. Nowy Targ jest niewielkim 

miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 32 453 z czego 52,4 % stanowią kobiety, a 47,6 % 

mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców 

wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa 

małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Nowy Targ dysponuje dużym potencjałem gospodarczym i intelektualnym. Struktura tego 

potencjału wskazuje, że obok zakładów i instytucji usługowych pracujących na wewnętrzne 

potrzeby miasta, szczególnie duży potencjał posiadają liczne zakłady, firmy i instytucje 

usługowe pracujące dla potrzeb otoczenia regionalnego, często obejmujące skalę 

ponadregionalną. Rozwój firm w Nowym Targu w latach 2011-2014 wyglądał następująco: 

Tabela 1 Podmioty gospodarcze (stan na dzień 31.12.2014 r.) 

Podmioty gospodarcze (stan w dniu 31 XII 2014) 

  2011 2012 2013 2014 

ogółem jed. gosp. 4552 4655 4673 4750 

sektor publiczny jed. gosp. 103 104 104 102 

sektor prywatny jed. gosp. 4449 4551 4569 4647 

Źródło: UM Nowy Targ 

Miasto stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne Podhala, Spisza 

i Orawy. Znajdują się tutaj siedziby wielu instytucji o znaczeniu regionalnym m. in. Podhalański 

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, 

Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
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Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oddział Małopolskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego, banki, Euroregion „Tatry”, liczne organizacje pozarządowe, lokalne mass media.  

W celu zweryfikowania konieczności objęcia procesem rewitalizacji obszarów wyłonionych 

w trakcie prac związanych z delimitacją obszarów zdegradowanych na terenie Miasta Nowy 

Targ oraz dla dookreślenia potrzeb i kierunków związanych z rewitalizacją omawianych 

terenów, przeprowadzono pięć eksperckich wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 

zróżnicowanych środowisk miejskich. Wśród uczestników badania znalazły się osoby związane 

z instytucjami kultury, lokalni działacze społeczni, pracownicy pomocy społecznej oraz 

przedstawiciele lokalnych władz. Przeprowadzone badania podzielone zostały na kilka bloków 

tematycznych wśród których znajdowały się pytania o aktualny stan miasta, jego główne wady 

i zalety, obserwowane problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne, a także 

trudności/problemy z nich wynikające. Następnie wywiad koncentrował się na wskazaniu 

miejsc i obszarów nacechowanych koncentracją zjawisk negatywnych. Przeprowadzono także 

porównanie, mające na celu ukazanie w/w miejsc na tle całego miasta. Na końcu, na podstawie 

uzyskanych informacji, starano się wskazać kierunek zmian oraz perspektywy rozwoju 

dla terenów omawianych w trakcie wywiadów. W przedmiotowym opracowaniu 

zaprezentowane zostały wnioski koncentrujące się wokół głównych wątków badawczych. 

Efekty prac badawczych zostały w całości wykorzystane i uwzględnione w rozdziale 7. Diagnoza 

obszaru rewitalizacji, której przedmiotem jest analiza pogłębiona obszaru wsparcia. Poniżej na 

potrzeby przedmiotowego podrozdziału dokonano syntetycznej charakterystyki miasta 

bazującej na analizie danych zastanych, ale przede wszystkim w badaniach społecznych.  

Nowy Targ położony jest na południu województwa małopolskiego, w kotlinie Orawsko-

Nowotarskiej, a jego usytuowanie w regionie stanowi jeden z najczęściej wymienianych przez 

jego mieszkańców atutów. Położenie w sercu Podhala stanowi ich zdaniem duży potencjał, 

a otaczające Nowy Targ góry tworzą klimat sprzyjający turystyce. Jednakże w opinii 

respondentów, w chwili obecnej miasto nie w pełni wykorzystuje możliwości rozwoju turystyki. 

Niewystarczająco korzysta z lokalnej historii i tradycji co w rezultacie prowadzi 

do niewykorzystywania istotnej części potencjału rozwojowego. Nowy Targ pełni w regionie 
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rolę miasta handlowo-usługowego oraz centrum administracyjnego subregionu. Rola pełniona 

przez miasto oraz jego charakter, potencjalnie sprzyja napływowi i osiedlaniu się ludzi spoza 

Nowego Targu. Fakt ten stanowi zarówno zaletę miasta, ponieważ świadczy o potencjale 

rozwojowym, ale także niesie zagrożenia w postaci braku asymilacji ludności napływowej, 

tworzenia grup osób wykluczonych społecznie, bezdomności itp.  

Kolejnym atutem miasta, zdaniem rozmówców, są jego mieszkańcy. Z jednej strony 

przedstawiani jako ludzie otwarci na nowe pomysły i chętnie uczestniczący w życiu lokalnej 

społeczności. Z drugiej cechą wielu z nich (jak wskazują badani) jest tzw. „słomiany zapał”, 

objawiający się szybkim traceniem entuzjazmu w zakresie realizowanych przedsięwzięć, 

niechęć do angażowania się w długoterminowe przedsięwzięcia itp. Wymienione cechy 

zdaniem badanych przyczyniają się do tego, iż lokalnym aktywistom i organizacjom 

pozarządowym, trudno jest w mieście przeprowadzić działania w sposób oddolny i włączający 

społeczność lokalną. W rezultacie pojawia się problem niewykorzystywania potencjału 

kulturowego i historycznego społeczności do pobudzenia rozwoju turystyki, promocji lokalnych 

tradycji etc. Mieszkańcy, gdy nie widzą szybkich efektów, często zniechęcają się do działań, co 

skutkuje stagnacją i wypaleniem lokalnych liderów zmian społecznych.  

Jednym z negatywnych efektów opisywanej sytuacji jest to, iż Nowy Targ przestał stanowić 

naturalną bazę turystyczną i noclegową Podhala. Stał się wyłącznie miastem tranzytowym, 

położonym na trasie zmierzającej do mniejszych miejscowości, które lepiej potrafią wykorzystać 

swój potencjał. W szczególności dotyczy to miasta takiego jak Zakopane czy wsi Bukowina 

Tatrzańska, które mimo zdecydowanie mniejszych rozmiarów, potrafią organizować posiadane 

zasoby i wykorzystywać je w celach rozwoju turystyki, lokalnej gospodarki, promocji kultury 

i tradycji. Niekorzystny obraz Nowego Targu w oczach mieszkańców i turystów, dopełnia brak 

inwestycji w infrastrukturę oraz przestarzała oferta turystyczna.  

Mimo korzystnego dla rozwoju turystyki usytuowania miasta (w bezpośrednim pobliżu Tatr 

i wielu atrakcji turystycznych) położenie to, a w szczególności usytuowanie miasta w dolinie 

i na zboczach, generuje szereg problemów. Jednym z nich jest poważne zanieczyszczenie 

powietrza w okresie jesienno-zimowym. Okres grzewczy wydłużony przez surowy klimat, 
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otoczenie górami, a także wysoka intensywność zabudowy jednorodzinnej będącej źródłem 

niskiej emisji, sprzyja utrzymywaniu się wysokich stężeń pyłu zawieszonego.  

W przypadku części miasta, niekorzystnie oddziałują także braki infrastrukturalne, 

w szczególności brak bezpośredniego połączenia ul. Sikorskiego i „Zakopianki” (DK 47). 

Rezultatem tego jest zwiększenie ruchu kołowego w centrum miasta, co jest źródłem 

dodatkowych zanieczyszczeń, hałasu oraz wielu kolizji drogowych.  

Położenie miasta na zboczach nie sprzyja rozwojowi przemysłu, ponieważ w mieście brakuje 

odpowiednich terenów inwestycyjnych. Sytuacja ta sprzyja utrzymywaniu się bezrobocia, 

a także odpływowi młodych ludzi do większych miast, co z kolei skutkuje stopniowym 

starzeniem się populacji Nowego Targu.  

Wśród pozostałych problemów miasta (w zakresie problemów społecznych i funkcjonalnych) 

wymieniano także zauważalny brak nowoczesnego centrum kultury, w którym mieszkańcy 

mogliby skorzystać z przygotowywanej przez Miejski Ośrodek Kultury oferty. Możliwości 

rozwoju oferty kulturalnej oraz uczestnictwa mieszkańców w kulturze ograniczane są przez 

budżet miasta, a także niedostosowanie istniejącej infrastruktury (również na potrzeby osób 

niepełnosprawnych i starszych). Kolejnym z wymienianych problemów, jest starzenie 

się społeczeństwa oraz brak miejsc aktywizacji osób starszych, co sprzyja ich stopniowemu 

wykluczeniu. Niedostosowanie i braki w ofercie spędzania wolnego czasu, dotyczą także 

młodzieży oraz osób w wieku aktywności zawodowej. W mieście brakuje miejsc spotkań, 

kawiarni, restauracji oraz oferty kulturalno-rozrywkowej, co w połączeniu z brakiem 

nowoczesnego ośrodka kultury i wspierania oddolnych działań twórczych, stanowi kolejną 

przeszkodę w zakresie tworzenia lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych, a w rezultacie 

na niewykorzystywanie i utratę części dziedzictwa kulturowego. 
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5. Analiza porównawcza jednostek statystycznych w mieście Nowy Targ 

– diagnoza oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji  

5.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego 

5.1.1 Wyróżnione jednostki statystyczne 

W ramach prowadzonych prac zdecydowano się na wyróżnienie w mieście Nowy Targ 

17 jednostek statystycznych. Dla skutecznego przeprowadzenie tego procesu wykorzystano 

podział miasta na okręgi wyborcze, częściowo je modyfikując ze względu na występujące 

powiązania funkcjonalne części obszarów, jak również identyfikowane zjawiska kryzysowe. 

Następnie dokonano analizy porównawczej w obrębie wyłonionych jednostek, co umożliwiło 

wskazanie obszarów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu 

na odnotowywane negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, funkcjonalno-

przestrzenne i techniczne. Poniżej przedstawiono podział miasta na obszary poddane analizie: 

1. Centrum 

2. Osiedle 

3. Okręg wyborczy nr 1 

4. Okręg wyborczy nr 2 

5. Okręg wyborczy nr 3 

6. Okręg wyborczy nr 4 

7. Okręg wyborczy nr 6 

8. Okręg wyborczy nr 7 

9. Okręg wyborczy nr 8 

10. Okręg wyborczy nr 11 

11. Okręg wyborczy nr 12 

12. Okręg wyborczy nr 13 

13. Okręg wyborczy nr 14 

14. Okręg wyborczy nr 17 

15. Okręg wyborczy nr 18 

16. Okręg wyborczy nr 20 

17. Okręg wyborczy nr 21 

 

Poniższa grafika prezentuje podział miasta Nowy Targ na wskazane jednostki statystyczne 
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Grafika 1 Jednostki statystyczne analizowane w ramach prac nad GPR Nowy Targ 

 

Źródło: opracowanie własne  
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5.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego 

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych jednostek statystycznych 

konieczny był wybór odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny statystycznie 

różnicują. Ze względu na charakter miasta i występujące na jego obszarze zjawiska społeczne, 

gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno - funkcjonalne i techniczne, konieczne było zbadanie 

szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu umożliwiającego analizę każdej ze sfer wskazanych 

w Ustawie o rewitalizacji. Przeprowadzone prace umożliwiły wypracowanie zbioru zmiennych 

zaprezentowanych w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego 

Kategoria Lp. Wskaźnik Opis Uzasadnienie wyboru 

SF
ER

A
 S

P
O

ŁE
C

ZN
A

 

1 Indeks starości 

Wskaźnik określający poziom 
kapitału ludzkiego. Zmienna 

skategoryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej 

pokazującej udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w liczbie osób 

w wieku przedprodukcyjnym 
na 100 mieszkańców.  

Źródło danych: Urząd Miasta 
Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
kapitału ludzkiego, który silnie 
wpływa na potencjał społeczny 

miasta. 

2  

Liczba zarejestrowanych 
organizacji 

pozarządowych na 100 
mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom 
kapitału społecznego. Zmienna 

skategoryzowana,  prezentowana 
w formie przeliczeniowej 

pokazującej liczbę organizacji 
pozarządowych na 100 

mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miasta 

Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
kapitału społecznego, który silnie 
wpływa na potencjał społeczny 

miasta. 

3 
Aktywność obywatelska 

w wyborach 
samorządowych 

Wskaźnik opisujący poziom 
uczestnictwa w wyborach 
samorządowych. Zmienna 

skategoryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej 

stosunkiem wydanych kart 
do głosowania w liczbie 

wyborców uprawnionych 
do głosowania. 

Źródło danych: Urząd Miasta 
Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
aktywności obywatelskiej 

i uczestnictwa w życiu publicznym 
miasta. 
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Kategoria Lp. Wskaźnik Opis Uzasadnienie wyboru 

4 Jakość usług edukacji 

Wskaźnik określający jakość usług 
edukacji. Zmienna 

skategoryzowana na podstawie 
wyników sprawdzianu 6 - klasisty 

Źródło danych: OKE Kraków 

Wskaźnik pozwala ocenić jakość 
usług edukacji świadczonych 
w szkołach podstawowych 

na terenie miasta. 

5 
Liczba klientów OPS na 

100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby 
lokalnej społeczności w zakresie 
zinstytucjonalizowanej pomocy 

społecznej uwzględniający liczbę 
klientów OPS. Zmienna 
prezentowana w formie 
przeliczeniowej na 100 

mieszkańców.  
Źródło danych: OPS w Nowym 

Targu 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
ubóstwa, które obok bezrobocia 

stanowi podstawowe źródło 
problemów o charakterze 

społecznym. 

6 
Liczba odnotowanych 
przestępstw na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom 
bezpieczeństwa na danym 

obszarze, skupia się na prezentacji 
danych dotyczących poważnych 

naruszeń prawa. Zmienna 
skategoryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej na 100 

mieszkańców.  
Źródło danych: Komenda 

Powiatowa Policji w Nowym Targu 

Wskaźnik ujawnia poziom 
odczuwanego bezpieczeństwa 
na danym terenie, co wpływa 
na jego wizerunek i potencjał 

społeczny terenu. 

7 
Liczba interwencji 
policyjnych na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom 
bezpieczeństwa na danym 

obszarze z punktu widzenia 
interwencji policyjnej. Zmienna 

skategoryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej 

pokazującej liczbę interwencji 
policyjnej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców.  
Źródło danych: Komenda 

Powiatowa Policji w Nowym Targu 

Wskaźnik ujawnia poziom 
odczuwanego bezpieczeństwa 
na danym terenie, co wpływa 
na jego wizerunek i potencjał 

społeczny terenu. 

8 

Liczba osób 
bezrobotnych na 100 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Wskaźnik skupiający się na ocenie 
sytuacji społeczności obszaru 

na lokalnym rynku pracy. Zmienna 
skategoryzowana, prezentowana 

w formie przeliczeniowej 
pokazującej liczbę osób 
bezrobotnych na 100 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym.  
Źródło danych: PUP 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
bezrobocia, które stanowi 

podstawowe źródło problemów 
o charakterze społecznym. 
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Kategoria Lp. Wskaźnik Opis Uzasadnienie wyboru 
SF

ER
A

 G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA
 

9 Aktywność gospodarcza 

Wskaźnik skupiający się na ocenie 
stopnia przedsiębiorczości 

mieszkańców obszaru. Zmienna 
skategoryzowana, prezentowana 

w formie przeliczeniowej 
pokazującej liczbę podmiotów 

gospodarczych na 100 
mieszkańców.  

Źródło danych: Urząd Miasta 
Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić stopień 
przedsiębiorczości mieszkańców 

miasta. 

10 
Kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw 

Wskaźnik skupiający się 
na kondycji lokalnej gospodarki. 

Zmienna skategoryzowana, 
prezentowana w formie 

przeliczeniowej pokazującej 
stosunek liczby podmiotów nowo 
zarejestrowanych do podmiotów 

wyrejestrowanych.  
Źródło danych: Urząd Miasta 

Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić 
kondycję lokalnej gospodarki. 

SF
ER

A
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

 

11 
Liczba budynków 

pokrytych azbestem na 
100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący obszary 
z największymi potrzebami 
środowiskowymi. Zmienna 

skategoryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej 

pokazującej liczbę budynków 
pokrytych azbestem na 100 

mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miasta 

Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić skalę 
zagrożenia odpadami 

azbestowymi. Wskazuje na 
obszary, gdzie wymagana jest 

niezwłoczna interwencja. 

12 

Liczba budynków 
wyposażonych w kotły 

węglowe na 100 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący obszary 
z największymi potrzebami 
środowiskowymi. Zmienna 

skategoryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej 

pokazującej liczbę budynków 
wyposażonych w kotły węglowe 

na 100 mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miasta 

Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić skalę 
źródeł zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego. Wskazuje 
na obszary, gdzie wymagana jest 

niezwłoczna interwencja. 

13 
Jakość powietrza 
atmosferycznego 

Wskaźnik obrazujący jakość 
powietrza atmosferycznego. 
Zmienna skategoryzowana  

na podstawie danych WIOŚ.  
Źródło danych: WIOŚ w Krakowie 

Wskaźnik pozwala ocenić jakość 
powietrza atmosferycznego 

na terenie miasta. 

14 
Poziom natężenia 

hałasu 

Wskaźnik skupiający się na ocenie 
poziomu natężenia hałasu. 
Zmienna skategoryzowana, 

oceniana w zależności 
od uciążliwości powstałej 

na skutek istniejącej infrastruktury 
drogowej i transportu.  

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
natężenia hałasu na wybranych 

obszarach.  
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Kategoria Lp. Wskaźnik Opis Uzasadnienie wyboru 

15 
Dostęp do terenów 

zielonych 

Wskaźnik obrazujący dostępność 
terenów zielonych. Zmienna 

skategoryzowana  na podstawie 
liczby dostępnych terenów 

zielonych.  

Wskaźnik pozwala ocenić 
dostępność do atrakcyjnych 

terenów zielonych. 
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16 
Dostęp do usług 

publicznych 

Wskaźnik skupiający się na ocenie 
dostępności usług publicznych. 

Zmienna skategoryzowana 
na podstawie liczby instytucji  

funkcjonujących na danym 
obszarze.  

Wskaźnik pozwala ocenić 
dostępność do usług publicznych. 

17 
Dostęp do placówek 

edukacyjnych 

Wskaźnik skupiający się na ocenie 
dostępności placówek 

edukacyjnych. Zmienna 
skategoryzowana na podstawie 

liczby istniejących placówek 
edukacyjnych funkcjonujących 

na danym obszarze 
(prowadzonych lub dotowanych 

przez UM Nowy Targ).  

Wskaźnik pozwala ocenić 
dostępność do placówek 

edukacyjnych. 

18 

Poziom dostosowania 
rozwiązań 

urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji 

obszaru 

Wskaźnik skupiający się na ocenie 
występujących barier 

urbanistycznych, które utrudniają 
rozwój nowych funkcji. 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
dostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do nowych 
funkcji obszaru. 

19 
Poziom obsługi 
komunikacyjnej 

Wskaźnik skupiający się na ocenie 
jakości poziomu obsługi 

komunikacyjnej.  
 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
obsługi komunikacyjnej na terenie 

miasta. 
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20 Poziom skanalizowania 

Wskaźnik określający stopień 
wyposażenia w infrastrukturę 

sanitarną. Zmienna 
skategoryzowana, prezentowana 

w formie przeliczeniowej 
pokazującej liczbę ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej 
na 100 mieszkańców. 

Źródło danych: Urząd Miasta 
Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
wyposażenia w infrastrukturę 

sanitarną 
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Kategoria Lp. Wskaźnik Opis Uzasadnienie wyboru 

21 
Poziom 

zwodociągowania 

Wskaźnik określający stopień 
wyposażenia w infrastrukturę 

sanitarną. Zmienna 
skategoryzowana, prezentowana 

w formie przeliczeniowej 
pokazującej liczbę ludności 

korzystającej z sieci wodociągowej 
na 100 mieszkańców. 

Źródło danych: Urząd Miasta 
Nowy Targ 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
wyposażenia w infrastrukturę 

sanitarną 

22 
Poziom degradacji 

infrastruktury 
technicznej  

Wskaźnik opisujący poziom 
degradacji infrastruktury w 

oparciu o przeprowadzone wizyty 
studyjne. 

Wskaźnik pozwala ocenić poziom 
degradacji infrastruktury 

technicznej i obiektów  

Źródło: opracowanie własne 

Powyżej wymienione zmienne zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach 

oraz szczegółowo omówione i zwizualizowane. Na potrzeby przejrzystości i czytelności analizy 

należy wskazać przyjętą metodologię w zakresie prezentacji danych. 

W odniesieniu do 22 wskaźników poddanych analizie w każdej ze sfer (społecznej, 

gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej) dokonano prezentacji 

danych na kartogramach w podziale na ustalone jednostki referencyjne bazujące na okręgach 

wyborczych. Celem wyznaczenia podsumowującego analizę wskaźnika syntetycznego 

zdecydowano o kategoryzacji wyników oraz zbudowaniu jednolitej skali, która z jednej strony 

umożliwia jednolite prezentowanie wyników analizy w oparciu o ustandaryzowane wartości, 

a z drugiej pozwala na porównywanie uzyskanych wyników.  

Każdorazowo wyniki zostały zaprezentowane w ramach pięciostopniowej skali od 1 do 5, gdzie 

1 oznacza wskaźnik bardzo niski, 2 - niski, 3 - średni, 4 wysoki, a 5 - bardzo wysoki. Nadanie 

skategoryzowanej rangi dla każdej z wyznaczonych jednostek referencyjnych polegało 

na przeszeregowaniu wartości wskaźników w liczbach bezwzględnych do znormalizowanych 

wartości skategoryzowanych. Punktem odniesienia każdorazowo była wartość średnia 

w stosunku, do której odnoszono poszczególne wartości.  
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5.2 Sfera społeczna 

Kluczowa z punktu widzenia rewitalizacji sfera społeczna została poddana analizie, dzięki 

której wyprowadzono wskaźniki pokazujące kondycję poszczególnych jednostek 

statystycznych. Wartość wskaźników wyprowadzono z liczby bezwzględnej osób 

w poszczególnych kategoriach, którą przeliczono na 100 mieszkańców obszaru oraz całego 

miasta Nowy Targ. Umożliwia to porównanie wartości wskaźnika pomiędzy obszarami 

oraz w stosunku do wartości dla całego miasta.  

Pierwszą zmienną poddaną analizie jest poziom kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki stanowi jeden 

z podstawowych elementów rozwoju społecznego. W jego skład wchodzi ogół predyspozycji, 

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które umożliwiają ich spożytkowanie w konkretnych 

zadaniach. Jednym z czynników, który opisuje zasoby kapitału ludzkiego jest sytuacja 

demograficzna. W przedmiotowym dokumencie posłużono się miernikiem bazującym 

na ilościowych relacjach pomiędzy grupami wieku tzw. indeksem starości, obliczanym jako 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym na sto osób w wieku przedprodukcyjnym. Im wartość tego 

wskaźnika jest wyższa, tym społeczeństwo jest starsze, gdyż więcej ludności starszej przypada 

na określoną populację ludzi młodych. Wartość średnia indeksu starości dla całego miasta Nowy 

Targ wyniosła 2,94 (gdzie wartości zbliżone do 5 stanowią o stanie najbardziej pożądanym, 

a do 1 świadczą o najmniej korzystnej sytuacji w tym zakresie). Świadczy to o relatywnie 

wysokim poziomie zaawansowania procesu starzenia się ludności w Nowym Targu. Obszarami 

o najmniej korzystnej sytuacji są: Osiedle, Centrum i Okręg wyborczy nr 18, które uzyskały 

wartość indeksu starości na poziomie 1. W przypadku tych obszarów indeks starości 

ma najwyższą wartość, co rzutuje na słaby poziom kapitału ludzkiego. Obszarami o największym 

potencjale społecznym są te, które wykazują najniższą wartość indeksu starości, należą do nich 

obszary skupione w okręgach wyborczych nr 1, 2 i 3, przyjmując wartość 5. Miasto Nowy Targ 

stoi przed społecznym wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa. W mieście przybywa 

osób starszych, które cieszą się dobrym zdrowiem i nie chcą przerywać swojej aktywności wraz 

z przejściem na emeryturę. Co więcej, dużym problemem staje się izolacja społeczna 

osób starszych, ze względu na wiek, ubóstwo, chorobę czy niepełnosprawność. W mieście 

dostrzega się realną potrzebę stworzenia przestrzeni integracji dla osób starszych, która stanie 

się miejscem realizacji pasji, rozwoju talentów, dokształcania oraz spędzania czasu w sposób 

aktywny i kreatywny.  
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Na poniżej grafice zaprezentowano skategoryzowany rozkład przestrzenny wskaźnika. 

Grafika 2 Indeks starości 

 
Źródło: opracowanie własne  

Kolejną zmienną określającą stopień zdegradowania społecznego jest poziom kapitału 

społecznego, który decyduje o spójności społecznej danego obszaru. Kapitał społeczny 

w głównej mierze jest zjawiskiem kulturowym, które obejmuje obywatelskie nastawienie 

członków społeczeństwa, normy społeczne wspierające działania wspólne oraz zaufanie 
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interpersonalne. Oceniając rozwój kapitału społecznego w Nowym Targu, posłużono się stanem 

trzeciego sektora w społeczeństwie, który jest silnie powiązany z poziomem społeczeństwa 

obywatelskiego. Miarą poziomu kapitału społecznego poszczególnych obszarów w Nowym 

Targu jest stopień zrzeszania się mieszkańców wyrażony w liczbie organizacji pozarządowych, 

które stanowią istotny potencjał w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców. Na terenie 

miasta zarejestrowanych jest łącznie 134 organizacji pozarządowych, z czego najlepsza sytuacja 

panuje na obszarze: Centrum, gdzie wartość przeliczeniowa wskaźnika na 100 mieszkańców 

wyniosła 1,03 (przyjmując skategoryzowaną wartość wskaźnika 5, czyli najlepszą na obszarze 

miasta). Świadczy to o dużym potencjale tej części miasta w zakresie aktywności mieszkańców, 

chętnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia i zamieszkiwania 

w mieście. Najmniej korzystnie przedstawia się sytuacja obszarów: Okręgów wyborczych 1 i 18 

– brak NGO, czy też Osiedle, gdzie skategoryzowana wartość wskaźnika wynosi 1. Średnia 

wartość wskaźnika organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców dla całego miasta wyniosła 

0,41. Niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego jest przyczyną powstawania wielu 

dysfunkcji społecznych w mieście Nowy Targ, które omówione zostały w dalszej części 

Programu. 

Poniższa grafika obrazuje skategoryzowany rozkład przestrzenny wskaźnika - liczba 

zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców. 
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Grafika 3 Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 

O poziomie kapitału społecznego świadczy też aktywność obywatelska mieszkańców mierzona 

ich udziałem w wyborach samorządowych. W czołówce w tej kategorii znalazł się obszar okręgu 

wyborczego nr 13. Z prawa do głosowania w obszarach: Osiedle oraz Centrum, które stanowią 

niejako centrum życia społecznego czy kulturalnego miasta, korzysta jednakże stosunkowo 

niewielu mieszkańców. Wartość referencyjna wskaźnika wyniosła dla tych obszarów 
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odpowiednio 2 i 3, co świadczy o niskim poziomie zaangażowania mieszkańców tych terenów 

w życie polityczne.   

Grafika 4 Aktywność obywatelska w wyborach samorządowych 

 
Źródło: opracowanie własne 

Nieco lepiej we wskazanych obszarach kluczowych kształtuje się jakość usług edukacji. Wartość 

referencyjna wskaźnika dla obszaru Osiedle wynosi 3, a dla obszaru Centrum - 4. Jest to 

spowodowane jednakże faktem, iż z racji położenia oraz liczby mieszkańców zlokalizowane są 

tu placówki edukacyjne i oświatowe. Znacznie lepsze wartości przyjmują w tym zakresie obszary 

okręgów wyborczych nr 11 czy 12 (wartość 5). 
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Grafika 5 Jakość usług edukacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

Polityka społeczna miasta Nowy Targ, przede wszystkim koncentruje się na koordynacji działań, 

które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych oraz przeciwdziałaniu zjawisku 

wykluczenia społecznego. Tego rodzaju problemy wymagają podejmowania wszechstronnych 

działań, mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom krytycznym w życiu tych jednostek oraz 

zbiorowości, poprawy ich warunków bytowych oraz wyrównywania różnic socjalnych 
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w podstawowych obszarach aktywności społecznej. W mieście działa Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, jako zadania własne miasta, 

w tym o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone. Osoby będące klientami pomocy 

społecznej, świadczonej w mieście Nowy Targ przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), 

znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Właśnie tę grupę uznaje się za kluczową z punktu 

widzenia rewitalizacji, która ma mieć głównie wymiar społeczny. Analiza wskaźnikowa liczby 

klientów OPS na 100 mieszkańców ujawnia, iż największe natężenie zjawiska ubóstwa 

występuje na obszarach: Centrum i Okręgów wyborczych nr 13, 2, 3 i 8 (wartość 

skategoryzowana w skali 1-5 wynosi 1). Liczba klientów ośrodka pomocy społecznej w stosunku 

do ogólnej liczby mieszkańców jest tu znacznie wyższa od średniej dla miasta. Z kolei obszarami 

o najkorzystniejszej sytuacji są Okręgi wyborcze nr 18 i 12. Dużą grupę osób korzystających 

z pomocy społecznej stanowią osoby niepracujące w wieku produkcyjnym. Są to osoby 

bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo, w tym osoby chore, niepełnosprawne czy opiekujące 

się dziećmi. Warto podkreślić, iż władze samorządowe widzą konieczność wzmocnienia roli 

aktywnej polityki społecznej miasta tak, aby zmniejszać skalę zagrożeń wynikających 

ze zdiagnozowanych problemów i przeciwdziałać rozwojowi negatywnych zjawisk społecznych. 

Szansą na realizację takich działań i długotrwałe efekty zdecydowanie niesie opracowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji, skoncentrowanego właśnie na czynnikach społecznych, 

aktywizacji społeczności lokalnej, a w szczególności aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
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Grafika 6 Liczba klientów OPS na 100 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kondycję społeczną danego obszaru określa się również w kontekście poziomu odczuwanego 

bezpieczeństwa, co ma znaczenie dla planowanych działań rewitalizacyjnych. Analiza 

porównawcza danych wykazała przekroczenia wartości wskaźników związanych 

z odnotowanymi zgłoszeniami przestępstw na zagrożonych obszarach w stosunku do wartości 

dla miasta. Wartość wskaźnika liczby odnotowanych przestępstw na 100 mieszkańców w skali 

od 1 do 5 dla całego miasta wyniosła 2,94. Wartości te kształtowały się najmniej korzystnie dla 

obszarów: Centrum – 1 i okręg wyborczy nr 7 (również 1). Analiza wskaźnikowa danych ujawnia, 

iż kondycja sfery społecznej zasadniczo determinowana jest poprzez odnotowywane na terenie 
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miasta przestępstwa, w tym do najczęściej popełnianych należą: kradzież z włamaniem, 

kradzież i zniszczenie mienia. 

Grafika 7 Liczba odnotowanych przestępstw na 100 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 

Równie ważnym aspektem analizy zjawisk społecznych jest kwestia interwencji policyjnej. 

Skategoryzowana wartość wskaźnika wskazuje na obszary kryzysowe, którymi są: Centrum, 

Okręg wyborczy nr 18 i nr 7 – wartość 1, a następnie Okręgi wyborcze nr 1, 11 i 12. Do głównych 

przyczyn interwencji policyjnej należą: przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany 

tryb życia wyzwalający niepożądane zachowania, skierowane na rodzinę i lokalne środowisko 

społeczne, negatywne emocje, przemoc, nadużycia.  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 41 

Grafika 8 Liczba interwencji policyjnych na 100 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kolejną zmienną, silnie korelującą ze zjawiskiem ubóstwa jest liczba osób bezrobotnych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. Zjawisko bezrobocia implikuje niekorzystną sytuację 

materialną rodzin i niepożądane zachowania społeczne. Na koniec 2016 r. w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Nowym Targu zarejestrowanych było 1 556 osób bezrobotnych z miasta Nowy 

Targ. Natomiast indeks prezentujący wskaźnik bezrobocia obliczony na podstawie liczby osób 

bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 2,58 dla 
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miasta, co stanowi średni wynik. Najmniej korzystnie przedstawia się sytuacja na obszarze 

Osiedle i kilku obszarach stanowiących Okręgi wyborcze nr 13, 14, 4 i 12, gdzie wartość 

skategoryzowana wskaźnika wyniosła 1. Obszar Centrum przyjmuje wartość skategoryzowaną 

na średnim poziomie, w połowie skali. Wnioskuje się, iż głównymi czynnikami determinującymi 

bezrobocie w mieście Nowy Targ są: nieumiejętność planowania alternatywnej kariery 

zawodowej oraz mała mobilność zawodowa mieszkańców. 
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Grafika 9 Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 
Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę omówione powyżej wskaźniki związane ze sferą społeczną miasta Nowy Targ 

daje się zauważyć, że najgorzej na tle pozostałych obszarów wypadają obszary Osiedle oraz 

Centrum. Indeks degradacji społecznej obszaru przyjmuje tu wartości krytyczne, najniższe 

spośród badanych rejonów miasta i będące znacznie poniżej średniej dla całej jednostki 

miejskiej. 
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5.3 Sfera gospodarcza 

Duży wpływ na potencjał społeczno-ekonomiczny miasta Nowy Targ ma właściwe kreowanie 

sfery gospodarczej. Niewielkie zmiany ekonomiczne determinują miejscowy rynek pracy oraz 

mają istotny wpływ na kierunek i dynamikę procesów zachodzących w różnych sferach życia 

miasta. Nowy Targ jest ośrodkiem handlowo-usługowym o transgranicznym znaczeniu. Duży 

wpływ na rozwój handlu i usług ma fakt, że miasto stanowi centrum administracyjne 

i gospodarcze Podhala, Spisza oraz Orawy. Jednym z ważniejszych sektorów gospodarki 

w Nowym Targu jest przemysł, a w szczególności przemysł skórzany. W czasach PRL w Nowym 

Targu działały Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale", które zatrudniały około 

10 tysięcy osób. Obecnie w ich miejscu zlokalizowane są fabryki dużych firm obuwniczych 

tj. Wojas (zatrudniająca około 600 osób) i Demar (zatrudniająca około 300 osób) oraz wiele 

mniejszych firm. W mieście znajduje się także wiele zakładów kuśnierskich produkujących 

kożuchy oraz inne wyroby ze skóry. Kolejnym dużym pracodawcą w regionie jest firma Kegel-

Błażusiak, producent odzieży ochronnej i roboczej, zatrudniający około 500 osób. Warto 

zaznaczyć, że na terenie miasta działają także firmy z udziałem kapitału zagranicznego 

(np. Gaspol). 

W ramach analizy sfery gospodarczej posłużono się wskaźnikiem aktywności gospodarczej 

wyrażonym w formie przeliczeniowej, stosunkiem zarejestrowanych działalności 

gospodarczych na 100 mieszkańców. Wartość wskaźnika aktywności gospodarczej dla miasta 

Nowy Targ wyniosła 15,11. Świadczy to o relatywnie wysokim poziomie przedsiębiorczości 

mieszkańców. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Okręgu wyborczym nr 11 – 31,06. 

Za to najbardziej niekorzystna sytuacja panuje w Okręgach wyborczych nr 20 (5,62), 14 (7,93), 

3 (8,26), 13 (8,66), 2 (9,17) oraz Osiedle (9,64).  
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Grafika 10 Aktywność gospodarcza 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kolejna zmienna z zakresu sfery gospodarczej opisuje kondycję lokalnych przedsiębiorstw. 

Wskaźnik wyliczony stosunkiem podmiotów nowozarejestrowanych do podmiotów 

wyrejestrowanych obrazuje tendencje dotyczące decyzji o wyborze ścieżki przedsiębiorczej 

bądź całkowitej rezygnacji z tej ścieżki. Graniczną wielkością jest wartość 1. W przypadku, 

gdy wskaźnik wskazuje wartość powyżej 1, świadczy to o pozytywnej kondycji lokalnych 
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przedsiębiorstw. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, kondycja lokalnych przedsiębiorstw 

w Nowym Targu plasuje się na dobrym poziomie, gdyż finalna rotacja podmiotów 

gospodarczych osiąga poziom 1,51. Najbardziej niekorzystna sytuacja w tym zakresie występuje 

w Okręgu wyborczym nr 18 (0,50). Z kolei obszarem o najwyższej wartości wskaźnika jest Okręg 

wyborczy nr 3 (3,67) 

Grafika 11 Kondycja lokalnych przedsiębiorstw 

 
Źródło: opracowanie własne 
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5.4 Sfera środowiskowa 

Sfera środowiskowa odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców miasta. W ramach analizy strefy 

środowiskowej skupiono się na pięciu kluczowych czynnikach. Są nimi: liczba budynków pokrytych 

azbestem na 100 mieszkańców, liczba budynków wyposażonych w kotły węglowe na 100 mieszkańców, 

jakość powietrza atmosferycznego, poziom natężenia hałasu oraz dostęp do terenów zielonych. 

Na terenie miasta Nowy Targ przeprowadzono inwentaryzację materiałów azbestowych. Zgodnie 

z nią ustalono, iż znajduje się tam 465 budynków zawierających azbest. Z analizy wynika, że wyroby 

zawierające azbest to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo – cementowe, służące jako pokrycie 

dachowe oraz elewacja w budynkach mieszkalnych i budynkach zabudowy gospodarczej. Obiekty 

zawierające azbest stanowią poważny problem środowiskowy w skali miasta. Jak wynika z poniższej 

grafiki, obszarem o najwyższej wartości wskaźnika wyrobów azbestowych jest Okręg wyborczy 

nr 4 (6,38).  Średnia wartość wskaźnika dla całego miasta wyniosła 1,43.  
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Grafika 12 Liczba budynków pokrytych azbestem na 100 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Drugą zmienną w ramach sfery środowiskowej jest liczba budynków wyposażonych w kotły 

węglowe na 100 mieszkańców. Spośród wszystkich urządzeń grzewczych, kotły węglowe 

uchodzą za najmniej przyjazne środowisku. Emitują najwięcej szkodliwych substancji 

do powietrza atmosferycznego przez co wpływają na jakość życia i zdrowia mieszkańców 

badanego obszaru. Najgorsza sytuacja w tym zakresie ma miejsce w Okręgu wyborczym 

nr 1 (2,46), 12 (2,36), 4 (2,13) oraz Centrum (1,63). Z kolei najbardziej korzystną sytuację 

obserwuje się w Okręgach wyborczych nr 14 i 21, gdzie wartość wskaźnika wyniosła 0. Wartość 

referencyjna dla miasta wynosi 0,92. 
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Grafika 13 Liczba budynków wyposażonych w kotły węglowe na 100 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 

Jakość powietrza atmosferycznego to kolejna ze zmiennych badanych w ramach sfery 

środowiskowej. Ocena stanu jakości powietrza w mieście Nowy Targ prowadzana jest przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Na terenie miasta zlokalizowana jest 

jedna stacja pomiaru jakości powietrza, znajduje się ona na pl. Słowackiego. Pomiar 

dokonywany jest od marca 2016 r. W styczniu 2017 r. odnotowano najwyższą jak dotąd 
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średnio-mięsięczną wartość pyłu zawieszonego PM10 wynoszącą 155 µg/m3 (poziom 

dopuszczalny 50 µg/m3 średnio-miesięczny). Dodać należy, iż położenie geograficzne utrudnia 

wentylację miasta, przez co spowija je smog, szczególnie w sezonie grzewczym. Największym 

źródłem zanieczyszczeń jest emisja komunalna, głównie pochodząca z palenisk domowych, 

a także częściowo z zakładu ciepłowniczego. Na terenie miasta Nowy Targ występują również 

inne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do źródeł tych zaliczyć należy:  

 punktowe źródła emisji, które związane są ze spalaniem paliw w kotłach i piecach 

oraz technologią prowadzoną w danym zakładzie (emisja zanieczyszczeń z tych źródeł 

odbywa się z emitorów (kominów) dużo wyższych niż w przypadku emisji niskiej), 

 liniowe źródła emisji (również zaliczane do źródeł niskiej emisji), które są związane 

z transportem: ze spalaniem paliw w silnikach, z procesami ścierania jezdni, opon 

i hamulców, unoszeniem drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni drogi 

na skutek ruchu pojazdów (w Nowym Targu emisje te pochodzą głównie z drogi 

krajowej Kraków - Zakopane, drogi wojewódzkiej w kierunku Czarnego Dunajca 

i Czorsztyna oraz drogi krajowej łączącej Nowy Targ z Jurgowem), 

  źródła emisji niezorganizowanej, np. otwarte składy węgla lub innych materiałów 

sypkich, gleby (emisja związana jest z występowaniem tzw. erozji wietrznej, której 

towarzyszy przemieszczanie się materiału pod wpływem wiatru jako środka transportu). 

W kontekście analizy sfery środowiskowej zmienna dotycząca jakości powietrza 

atmosferycznego została skwantyfikowana na poziomie 3,0, co wskazuje na umiarkowaną 

jakość powietrza atmosferycznego w mieście. Z uwagi na brak szczegółowej informacji 

odnoszącej się do jakości powietrza poszczególnych jednostek, przyjęto jednakową wartość dla 

wszystkich badanych jednostek. 
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Grafika 14 Jakość powietrza atmosferycznego 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kolejną zmienną poddaną analizie jest poziom natężenia hałasu. Głównymi źródłami hałasu 

kształtującymi klimat akustyczny środowiska w Nowym Targu są: hałas komunikacyjny 

(drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz hałas przemysłowy. Ocena poziomu hałasu uzależniona 
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została od lokalizacji przemysłu oraz stopnia natężenia ruchu na terenie ciągów 

komunikacyjnych znajdujących się w mieście. Jak wynika z poniższej grafiki, najgorsza sytuacja 

panuje w centralnych częściach miasta: Osiedle, Okręg wyborczy nr 7, Centrum, Okręg 

wyborczy nr 12, 11. Odnotowuje się tam wartość skategoryzowaną poniżej średniej (3,12) dla 

miasta. 

Grafika 15 Poziom natężenia hałasu 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ostatnią z omawianych zmiennych jest dostępność do terenów zielonych, które to z kolei mają 

coraz większy wpływ na ocenę jakości życia, możliwość spędzania czasu wolnego, relaksu. Poniższa 

tabela prezentuje zestawienie terenów zielonych w Nowym Targu w ujęciu powierzchniowym.  
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Tabela 3 Tereny zieleni w Nowym Targu 

 
Parki 

spacerowo - 
wypoczynkowe 

Zieleńce 
Zieleń 
uliczna 

Tereny zieleni 
osiedlowej 

Parki, zieleńce 
i tereny zieleni 

osiedlowej 

Lasy 
gminne 

Miasto  
Nowy Targ 

3,90 ha 1,10 ha 4,00 ha 27,35 ha 32,35 ha 20,80 ha 

% powierzchni 
miasta 

0,08% 0,02% 0,08% 0,54% 0,63% 0,41% 

Źródło: opracowanie własne 

System zieleni miejskiej w Nowym Targu kształtuje kompleks leśny w części północnej oraz 

pojedyncze tereny zieleni leśnej różnej wielkości, zieleń nowourządzona wzdłuż 

cieków wodnych (w tym wzdłuż rzeki Dunajec i potoku Biały Dunajec) oraz zieleń urządzona 

w centralnym obszarze miasta. Niemniej jednak dostępność terenów zielonych w mieście jest 

stosunkowo ograniczona oraz nierównomierna. Jak wynika z analizy, obszarami o niskiej 

dostępności do terenów zielonych są: Centrum, Osiedle, Okręg wyborczy nr 20, 18, 11, 14, 13. 

Odwrotna sytuacja panuje w przypadku obszarów: Okręg wyborczy nr 3, 21, 8. 
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Grafika 16 Dostęp do terenów zielonych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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5.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ 

wyznaczono główne cele zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ: 

 Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych dla 

rozwoju miasta, 

 Stworzenie warunków do zagospodarowania umożliwiającego pełnienie przez miasto 

roli ośrodka wielofunkcyjnego, zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów, 

związanego w szerokim zakresie z wymianą towarową i obsługą ruchu turystycznego, 

  Stworzenie warunków do inwestowania, w terenach korzystnych z punktu widzenia 

środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem jego ochrony, 

 Przebudowa układu drogowego pod kątem ograniczenia uciążliwości wywołanych 

ruchem tranzytowym w centrum miasta oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej 

do wszystkich dzielnic miasta, 

 Przebudowa układu kolejowego pod kątem ograniczenia uciążliwości oraz poprawy 

funkcjonalności, 

 Utrzymanie tożsamości kulturowej miasta,  

 Uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy, w tym 

kształtowanie wnętrz architektonicznych w nawiązaniu do tradycji, 

 Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w tym ochrona przed zabudową terenów 

cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz kanałów wentylacyjnych,  

 Poprawa warunków życia ludności, związana z podniesieniem jego jakości.  

Sferę przestrzenno-funkcjonalną tworzy zbiór czynników wpisujących się w zagadnienia 

związane z urbanistyką. W ramach analizy skupiono się na braku dostępu do podstawowych 

usług lub ich niskiej jakości z punktu widzenia relacji miasto - mieszkaniec. W analizie brano 

również pod uwagę elementy związane z niedostosowaniem rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji oraz poziom obsługi komunikacyjnej. Ww. zmienne budują jakość 

życia w mieście, a ich ograniczone zaspakajanie ma wpływ na powstawanie sytuacji 

kryzysowych, przekładających się na stopniową degradację na wybranych obszarach miasta.  

Pierwszą zmienną poddaną analizie jest dostęp do usług publicznych. Wartość średnia dla 

miasta kształtuje się na poziomie 3,18 i ma w większości przeciętny charakter wynikający 

głównie z ukształtowania terenu oraz wielkości miasta. Koncentryczne umiejscowienie 
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zdecydowanej większości podmiotów świadczących usługi publiczne premiuje centralną część 

miasta, jednocześnie negatywnie wpływa to na sytuację obszarów cechujących się 

peryferyjnym położeniem (np. Okręg wyborczy nr 3, 21). 

Grafika 17 Dostęp do usług publicznych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Kolejnym analizowanym czynnikiem jest dostęp do placówek edukacyjnych prowadzonych 

lub dotowanych przez miasto. Łącznie funkcjonuje ich w Nowym Targu 19. W poniższej tabeli 

placówki te zostały wyszczególnione. 

Tabela 4 Stan sieci placówek prowadzonych lub dotowanych przez miasto Nowy Targ na dzień 31.08.2016 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym: 

Publiczne Niepubliczne 

Przedszkola 8 2 6 

Punkty przedszkolne 2 - 2 

Szkoły podstawowe 6 6 - 

Gimnazja 3 2 1 

Razem 19 10 9 
Źródło: opracowanie własne 

Dostęp do placówek oświaty traktowany jest jako wyznacznik jakości życia. Średnia wartość 

wskaźnika dla całego miasta wynosi 2,35. Najlepszą dostępnością do placówek edukacyjnych 

odznacza się obszar Okręg wyborczy nr 11. Z kolei najmniej korzystna w tym zakresie sytuacja 

panuje w Okręgach wyborczych nr 3, 1, 7, 20, 21. 
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Grafika 18 Dostęp do palcówek edukacyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie wizji lokalnej oceniono poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji terenu. Najwięcej negatywnych zjawisk w tej kategorii 

zaobserwowano w jednostkach Centrum i Osiedle. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 

nierównomierny rozwój jednostki statystycznej. Do największych odnotowanych problemów 

można bezsprzecznie zaliczyć występowanie dużych zakładów produkcyjnych w niewielkiej 
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odległości od obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz skrzyżowanie głównych szlaków 

transportu drogowego - drogi krajowej nr 47 i 49. Kolejnym problemem jest występowanie 

gęstej zabudowy mieszkaniowej w ścisłym centrum miasta i w związku z tym brak rezerw 

przestrzennych na rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Omawiane zjawisko 

przedstawiono na poniższej grafice. 

Grafika 19 Poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Ostatnią zmienną w ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest poziom obsługi 

komunikacyjnej. System transportu publicznego w mieście obsługiwany jest przez Miejski 

Zakład Komunikacji w Nowym Targu oraz prywatnych przewoźników. Rocznie z usług miejskiego 

przewoźnika korzysta ok. 2,5 miliona pasażerów. Jak wynika z poniższej grafiki, obszarami 

o relatywnie niskim poziomie obsługi komunikacyjnej są Okręgi wyborcze nr 3 i 21. Obszary te 

stanowią w dużej mierze tereny górzyste, zalesione, charakteryzuje je mała intensywność 

zabudowy, co przekłada się także na relatywnie niski poziom obsługi komunikacyjnej. Odwrotna 

sytuacja ma miejsce w przypadku centralnych części miasta, gdzie występuje duża koncentracja 

ludności oraz instytucji. Poziom obsługi komunikacyjnej w tych miejscach jest stosunkowo 

dobry. 
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Grafika 20 Poziom obsługi komunikacyjnej 

 
Źródło: opracowanie własne 
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5.6 Sfera techniczna 

Sfera techniczna to kluczowa sfera potrzeb w mieście, istotnie wpływa na kreowanie wizerunku 

miasta oraz jakość życia mieszkańców. Zmiennymi charakteryzującymi sferę techniczną są poziom 

skanalizowania i zwodociągowania obszarów oraz poziom degradacji infrastruktury technicznej. 

Nowy Targ jest stosunkowo dobrze wyposażony w urządzenia i obiekty infrastruktury służące 

zaopatrzeniu w media. Stopień wyposażenia obiektów w sieć kanalizacyjną wynosi 95%, 

natomiast w sieć wodociągową administrowaną przez MZWIK 69 %, pozostałe zaopatrzenie 

w wodę realizowane jest przez spółki wodne i studnie własne.  

Wartość wskaźnika wyposażenia obiektów w sieć kanalizacyjną wynosi 73,36, natomiast w sieć 

wodociągową 63,62. Na tle miasta największe potrzeby infrastrukturalne związane 

z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej mają Okręgi wyborcze nr 12 (20,09) i 2 (27,94). Z kolei 

w przypadku zwodociągowania ogólna sytuacja w mieście wygląda nieco gorzej, obszarami 

o niekorzystnej sytuacji w tym zakresie są Okręgi wyborcze nr 3 (0,0), 2 (0,22), 4 (7,59), 1 

(11,15).  
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Grafika 21 Poziom skanalizowania 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Grafika 22 Poziom zwodociągowania 

 
Źródło: opracowanie własne 

Mimo relatywnie dobrego poziomu uzbrojenia Nowego Targu w przyłącza wodno-

kanalizacyjne, na terenie miasta obserwuje się problemy w zakresie sfery technicznej. Niektóre 

rejony miasta pozostają niedoinwestowane, co determinuje zły stan części budynków 

publicznych i mieszkalnych oraz przestrzeni wokół nich. Powyższe wskazania wpłynęły 

na określenie wskaźnika pozwalającego na ocenę sytuacji w sferze technicznej, którym jest 
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poziom degradacji infrastruktury technicznej. Wskaźnik powstał w oparciu o wizyty studyjne, 

podczas których oceniano stan infrastruktury. Poniższa grafika pokazuje, że obszarami 

o szczególnie wysokim stopniu degradacji w Nowym Targu są jednostki Centrum i Osiedle.  

Grafika 23 Poziom degradacji infrastruktury technicznej  

 
Źródło: opracowanie własne 
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5.7 Syntetyczny wskaźnik degradacji porównywanych jednostek statystycznych 

Powyżej zaprezentowane obszary zostały podsumowane w formie zbiorczych tabel 

obrazujących poziom natężenia negatywnych zjawisk w mieście Nowy Targ. Każdą analizowaną 

zmienną skategoryzowano według gradacji punktowej: 

1 – bardzo wysokie natężenie zjawiska kryzysowego,  

2 – wysokie natężenie zjawiska kryzysowego,  

3 – przeciętne natężenie zjawiska kryzysowego,  

4 – niskie natężenie zjawiska kryzysowego,  

5 – bardzo niskie natężenie zjawiska kryzysowego).  

W związku z powyższym, obliczono średnią dla każdej z wyróżnionych jednostek statystycznych, 

a uzyskane wyniki stanowiły podstawę do wyłonienia obszaru zdegradowanego. 

5.7.1 Podsumowanie analizy - sfera społeczna 

Pierwsza z tabel obrazuje natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej. W związku 

z obowiązującą definicją rewitalizacji wskazaną w ustawie, kryteria te traktuje się jako kluczowe 

z punktu widzenia delimitacji obszaru zdegradowanego. W ramach analizy skupiono się łącznie 

na ośmiu kryteriach obrazujących czynniki związane z kapitałem ludzkim, kapitałem 

społecznym, pomocą społeczną, naruszeniami prawa, sytuacją na rynku pracy (bezrobocie) oraz 

jakością usług edukacji. Analiza czynników społecznych determinujących konieczność podjęcia 

działań rewitalizacyjnych pokazuje, że terenami szczególnie problemowymi, gdzie koncentrują 

się negatywne zjawiska społeczne i występuje tam zagrożenie ich nasilania 

się i rozprzestrzeniania, są jednostki funkcjonalne: Centrum (2,13) i Osiedle (2,38). 
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Tabela 5 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna 

Nr obszaru 
Indeks 

starości 

Liczba 
zarejestrowanych 

organizacji 
pozarządowych na 
100 mieszkańców 

Aktywność 
obywatelska w 

wyborach 
samorządowych 

Jakość usług 
edukacji 

Liczba klientów 
OPS na 100 

mieszkańców 

Liczba 
odnotowanych 
przestępstw na 

100 
mieszkańców 

Liczba 
interwencji 

policyjnych na 
100 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

na 100 
mieszkańców w 

wieku 
produkcyjnym 

Indeks 
degradacji 
społecznej 

obszaru 

Osiedle 1 1 2 3 3 3 3 1 2,13 

Centrum 1 5 3 4 1 1 1 3 2,38 

Okręg wyborczy nr 13 2 5 1 3 1 4 3 1 2,50 

Okręg wyborczy nr 14 2 3 2 3 3 3 3 1 2,50 

Okręg wyborczy nr 2 5 1 2 2 1 4 4 2 2,63 

Okręg wyborczy nr 3 5 1 2 2 1 4 4 2 2,63 

Okręg wyborczy nr 18 1 1 3 4 5 2 1 4 2,63 

Okręg wybroczy nr 20 2 1 2 4 2 4 4 2 2,63 

Okręg wyborczy nr 1 5 1 3 2 3 3 2 3 2,75 

Okręg wyborczy nr 4 4 3 3 2 3 3 3 1 2,75 

Okręg wyborczy nr 7 3 4 4 4 3 1 1 3 2,88 

Okręg wyborczy nr 12 3 4 2 5 5 2 2 1 3,00 

Okręg wyborczy nr 8 4 4 3 4 1 3 4 3 3,25 

Okręg wyborczy nr 17 3 2 2 4 4 2 4 5 3,25 

Okręg wyborczy nr 21 3 2 2 4 3 5 5 3 3,38 

Okręg wyborczy nr 11 2 5 5 5 3 2 2 4 3,50 

Okręg wyborczy nr 6 4 4 4 2 4 4 4 5 3,88 

Wartość referencyjna 2,86 

Źródło: opracowanie własne 
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5.7.2 Podsumowanie analizy – pozostałe sfery rozwojowe 

Dodatkową przesłanką, która została wzięta pod uwagę w wytypowaniu obszaru zdegradowanego były wyniki w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej). Poniżej 

zestawiono zmienne z zakresu sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Analizowane wskaźniki zestawiono łącznie i wyprowadzono indeks degradacji obszaru, który wskazał 

na liczne deficyty jednostek: Osiedle (2,50) i Centrum (2,57).  

 

Tabela 6 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery 

Nr obszaru 

gospodarcza środowiskowa przestrzenno-funkcjonalna techniczna 

Indeks 
degradacji 

obszaru 
Aktywność 

gospodarcza 

Kondycja 
lokalnych 
przedsię-
biorstw 

Liczba 
budynków 
pokrytych 

azbestem na 
100 

mieszkańców 

Liczba 
budynków 
wyposa-
żonych  
w kotły 

węglowe na 
100 

mieszkańców 

Jakość 
powietrza 
atmosfery-

cznego 

Poziom 
natężenia 

hałasu 

Dostęp do 
terenów 
zielonych 

Dostęp do 
usług 

publicznych 

Dostęp do 
placówek 

edukacyjnych 

Poziom 
dostosowani
a rozwiązań 
urbanisty-
cznych do 
zmieniają-

cych się 
funkcji 

obszaru 

Poziom 
obsługi 

komunika-
cyjnej 

Poziom 
skanalizowa-

nia 

Poziom 
zwodociągo-

wania 

Poziom 
degradacji 

infrastruktury 
technicznej  

Osiedle 1 2 3 3 3 1 2 4 2 1 4 4 4 1 2,50 

Centrum 4 3 2 1 3 2 1 5 3 1 4 3 3 1 2,57 

Okręg wyborczy nr 3 1 5 2 2 3 5 5 1 1 3 2 2 1 4 2,64 

Okręg wyborczy nr 1 3 4 2 1 3 4 4 3 1 3 3 2 1 3 2,64 

Okręg wyborczy nr 2 1 4 2 2 3 5 4 2 2 3 3 1 1 4 2,64 

Okręg wyborczy nr 7 4 3 2 3 3 1 4 3 1 2 4 3 2 2 2,64 

Okręg wyborczy nr 12 4 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 4 2,64 

Okręg wyborczy nr 4 2 3 1 1 3 5 4 3 4 3 3 2 1 3 2,71 

Okręg wybroczy nr 20 1 2 4 4 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 2,79 

Okręg wyborczy nr 17 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2,86 

Okręg wyborczy nr 18 3 1 3 3 3 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2,86 

Okręg wyborczy nr 6 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2,93 

Okręg wyborczy nr 11 5 3 2 2 3 2 2 5 5 2 4 4 3 2 3,14 

Okręg wyborczy nr 14 1 2 5 5 3 3 2 4 2 3 4 4 4 2 3,14 

Okręg wyborczy nr 13 1 4 5 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3,21 

Okręg wyborczy nr 21 3 4 4 5 3 3 5 1 1 3 2 5 5 4 3,43 

Okręg wyborczy nr 8 3 4 3 4 3 4 5 2 4 3 3 5 5 3 3,64 

Wartość referencyjna 2,88 
Źródło: opracowanie własne  
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5.8 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego 

Miasto Nowy Targ zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3 ust. 1 

w Ustawie o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250) i w związku 

z powyższym wyznacza się obszar zdegradowany i w dalszej kolejności obszar rewitalizacji. 

Obszar miasta znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji 

lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub 

2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub 

3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  

4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 
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5.8.1 Obszar zdegradowany  

Obszar zdegradowany składa się dwóch podobszarów o mieszkaniowo-usługowym charakterze, 

są to podobszary Centrum oraz Osiedle zamieszkiwane przez 9 390 osób (28,93% łącznej liczby 

wszystkich mieszkańców miasta, o powierzchni 323,63 ha, co stanowi 6,34%).  

Tabela 7 Zestawienie wskaźników obligatoryjnych dla obszaru zdegradowanego  

Obszar Ludność [os.] % Ludności 
Powierzchnia 

[ha] 
% Powierzchni 

Podobszar  1 Centrum 5 261 16,21% 291,87 5,72% 

Podobszar 2 Osiedle 4 129 12,72% 31,76 0,62% 

Łącznie: 9 390 28,93% 323,63 6,34% 

Źródło: opracowanie własne 

5.8.2 Podobszar 1 Centrum 

Zdelimitowany teren Centrum zamieszkuje 5 261 osób (co stanowi 16,21% łącznej liczby 

mieszkańców), a jego powierzchnia wynosi 291,87 ha (5,72% powierzchni miasta). Podobszar 

Centrum to rdzeń funkcjonalno-przestrzenny miasta istotny z punktu widzenia rozwoju oraz 

przywracania pierwotnej jakości przestrzeni publicznej. Pełnienie funkcji symbolicznych oraz 

miastotwórczy charakter tego terenu silnie koresponduje z problemami społecznymi, które 

niekorzystnie wpływają na jakość tej przestrzeni, jak również świadczą o kryzysie 

(udokumentowanym w ramach analizy wskaźnikowej), który wpływa na konieczność podjęcia 

skoordynowanej interwencji rewitalizacyjnej na tym terenie. Podobszar 1 Centrum kwalifikuje 

się do objęcia zapisami programu rewitalizacji ze względu na problemy wynikające z analizy 

wielokryterialnej.  

5.8.3 Podobszar 2 Osiedle 

Podobszar 2 Osiedle to silnie zurbanizowany i bardzo gęsto zaludniony obszar w południowej 

części miasta. Omawiany teren zamieszkuje 4 129 osób, co stanowi 12,72% całej populacji 

Nowego Targu, natomiast jego powierzchnia kształtuje się na poziomie 31,76 ha (0,62% w skali 

miasta). Podobszar 2 Osiedle podobnie jak teren Centrum kwalifikuje się do objęcia zapisami 

programu rewitalizacji ze względu na problemy wynikające bezpośrednio z analizy 

wskaźnikowej. 
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5.9 Podsumowanie – wyznaczanie obszaru rewitalizacji  

Obszar rewitalizacji został skorygowany w odniesieniu do wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego w następującym zakresie: 

 Ograniczono zasięg terytorialny podobszaru 1 Centrum ze względu na dużą 

powierzchnię użytków rolnych, nieistotnych z punktu widzenia planowanej rewitalizacji. 

Ostatecznie powierzchnia podobszaru została ograniczona do 216,66 ha (4,24%) bez 

ingerencji w liczbę ludności. 

 Obszar rewitalizacji został dookreślony w porównaniu do jednostek referencyjnych 

(zmodyfikowanych okręgów wyborczych, które poddano analizie porównawczej 

w niniejszym rozdziale) o ujednolicenie granic w oparciu o zasięg terytorialny działek 

ewidencyjnych. To działanie nie miało wpływu na ludność zamieszkującą obszar, 

a wskazana potrzeba wynikała z konieczności formalno-prawnego uporządkowania 

lokowania działek w sposób jednoznaczny w obszarze rewitalizacji lub poza jego 

obrębem.  

Poniższa tabela ilustruje wskaźniki obligatoryjne dla obszaru rewitalizacji.  
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Tabela 8 Zestawienie wskaźników obligatoryjnych dla obszaru rewitalizacji 

Obszar Ludność [os.] % Ludności 
Powierzchnia 

[ha] 
% Powierzchni 

Podobszar 1 Centrum 5 261 16,21% 216,66 4,24% 

Podobszar 2 Osiedle 4 129 12,72% 31,76 0,62% 

Łącznie: 9 390 28,93% 248,42 4,86% 

Źródło: opracowanie własne 

Zasięg terytorialny obszaru rewitalizacji może obejmować maksymalnie 20% powierzchni 

miasta i maksymalnie 30% jej mieszkańców. W związku ze spełnieniem obligatoryjnych 

uwarunkowań rekomenduje się wyznaczone podobszary do przeprowadzenia analizy 

pogłębionej na etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. 

Na poniższych grafikach przedstawiono zasięgi terytorialne i granice wyznaczonych 

podobszarów rewitalizacji na schematycznych mapkach poglądowych. 
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Grafika 24 Podobszar 1 Centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne * Dokładna mapa podobszru rewitalizacji znajduje się w załączniku graficznym i prezentuje 
podobszar w skali 1:5000 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 76 

Grafika 25 Podobszar 2 Osiedle 

 
Źródło: opracowanie własne * Dokładna mapa podobszru rewitalizacji znajduje się w załączniku graficznym i prezentuje 
podobszar w skali 1:5000 
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6. Wyniki badań ankietowych dotyczących problemów miasta 

6.1 Badania ankietowe  

Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ na lata 2016-

2022 zdecydowano się na przeprowadzenie 2 badań, które miały na celu przede wszystkim 

zwiększenie poziomu partycypacji społecznej mieszkańców w tworzeniu dokumentu. Z racji 

specyfiki Nowego Targu, ale także przyjętych założeń metodologicznych, badania zostały 

skierowane do dwóch grup społecznych: liderów opinii oraz uczniów gimnazjów. Wyniki obu 

badań zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach. 

6.2 Wyniki badania ankietowego liderów opinii publicznej 

W badaniu, w którym dobór próby miał charakter celowy – liderzy opinii – wzięło udział 

50 osób. Wśród badanych 67% stanowili mężczyźni, a 33% kobiety. Najwięcej ankietowanych 

posiadało wykształcenie wyższe (56%), następnie średnie (23%), policealne/ niepełne wyższe 

(13%) i zasadnicze zawodowe (8%). Struktura wiekowa wskazuje na przewagę osób w wieku od 

40 do 49 lat (34%) i 30 – 39 lat (32%). Wśród badanych najliczniejszą grupą osób, byli pracujący 

na własny rachunek (30%), osoby zatrudnione w sektorze prywatnym (24%). Wysoki udział 

mają pracownicy gospodarki uspołecznionej (19%). Zdecydowana większość badanych (94%) 

wskazała na potrzebę opracowania programu rewitalizacji dla Nowego Targu, upatrując w nim 

szansy na rozwój miasta. Wskazuje to na zasadność prac podjętych przez samorząd. 
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Wykres 1 Czy Pana (i) zdaniem miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-
środowiskowego w postaci Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ 

 
Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 

 

Z punktu widzenia realizowanego badania kluczowe były odpowiedzi na pytanie skupiające się 

na wskazaniu obszaru rewitalizacji przez ankietowanych. Według ankietowanych rewitalizacją 

przede wszystkim objęte powinny być tereny centrum miasta oraz sąsiadującego z nim osiedla 

Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również tereny zlokalizowane na brzegu Białego 

i Czarnego Dunajca. Badani wskazywali również na punktowe lokalizacje, które ich zdaniem 

powinny zostać objęte interwencją takie jak: Miejska Hala Lodowa, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Plac Evry. 

Wskazania liderów opinii pokrywają się z wynikami prac diagnostycznych. Jednocześnie 

koniecznie należy tu zaznaczyć, iż wskazane obszary są jednymi z najbardziej zaludnionych 

w związku z czym muszą zostać poddane szczegółowej analizie, która zawęzi ich zakres.  
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Wykres 2 Jaki obszar miasta powinien być Pana(i)zdaniem poddany procesowi rewitalizacji? 

 
Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 

Na pytanie o powód zdegradowania wybranej wcześniej części miasta, badani najczęściej 

odpowiadali: zanieczyszczenie środowiska (22%), zły stan dróg i komunikacji (20%), słabo 

rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno – wypoczynkowa (20%), a także brak miejsc pracy 

(12%). Wskazania związane są przede wszystkim z tradycyjnym postrzeganiem rewitalizacji. 

Pokazuje to na konieczność podejmowania intensywnych działań promujących idee rewitalizacji, 

jako procesu skupionego na zjawiskach społecznych.  

Wykres 3 Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar miasta jest zdegradowany? 

Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 
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Z punktu widzenia procesu rewitalizacji kluczowa na poziomie diagnozy obszaru 

zdegradowanego jest identyfikacja negatywnych zjawisk społecznych. Pozwala to 

na uzasadnienie jego wyboru, ale i zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które 

pozwolą na przeciwdziałanie lub rozwiązanie określonych problemów natury społecznej. 

Badani najczęściej wskazywali na następujące problemy: emigracja ludzi młodych i dobrze 

wykształconych (16%), chuligaństwo (15%), bezrobocie (14%), przestępczość (14%), a także 

alkoholizm (10%). Wskazania badanych potwierdzają dane uzyskane w procesie diagnozy przy 

wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Warto tu zwrócić szczególnie uwagę na 

odpływ ludzi młodych. Proces ten ze względu na swoją intensywność i okres trwania staje się 

jednym z kluczowych negatywnych czynników w mieście. Pomimo związku z miejscem 

zamieszkania młodzieży, co wskazano w kolejnym rozdziale, sytuacja na lokalnym rynku pracy, 

a w szczególności jakość miejsc pracy, skłania do emigracji.  

Wykres 4 Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? 

Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 

Ankietowani z pośród wskazanych problemów natury społeczno-ekonomicznej, które dotykają 

wybrany obszar najczęściej zaznaczali brak miejsc pracy (15%), niewielką liczbę małych 

i średnich przedsiębiorstw (13%), brak lub zbyt mała liczba połączeń komunikacyjnych 

z innymi ośrodkami (12%), brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (11%), brak 
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lub zła jakość terenów inwestycyjnych (11%). Na uwagę zwraca przede wszystkim trudna 

sytuacja na lokalnym rynku pracy dla części grup, w szczególności osób młodych. 

Wykres 5 Jakie  problemy  ekonomiczne,  na  wskazanym  obszarze,  chciałby  Pan(i)  rozwiązać  w  procesie rewitalizacji? 

Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 

Dodatkowo uczestniczący w badaniu wskazywali na następujące problemy, które dotykają 

wskazane obszary (cytaty z badania): 

 Słaby rozwój infrastruktury a przede wszystkim obiektów rekreacyjnych 

a w szczególności wyciągów narciarskich (Oleksówki – Dziubasówki), które ożywiły by 

gospodarkę w Naszym mieście. Nowy Targ to miasto handlowe ale musimy zacząć 

stawiać na turystykę i rekreację bo w tym jest przyszłość; 

 Szpetne i rozlatujące się budynki starej oczyszczalni; 

 Nadmierna ilość dużych centrów handlowych. Drobny handel przestaje istnieć; 

 Brak możliwości rozwoju dla ludzi młodych, ambitnych, wykształconych, 

czy kreatywnych; 

 Zbyt mało miejsc do aktywnego i właściwego wypoczynku; 

 Brak alternatywnego ocieplania mieszkań, domów. Dobrym rozwiązaniem byłyby 

odwierty termalne i możliwość taniego korzystania z nich wszystkim mieszkańcom; 
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 Drenaż młodych fachowców co w przyszłości będzie wpływało negatywnie na status 

ekonomiczny miasta i region; 

 Zły stan drogi dojazdowej oraz brak oświetlenia przydrożnego. 

Najczęstszą odpowiedzią odnośnie problemów związanych z jakością życia jest zły stan 

estetyczny otoczenia (31%), następnie zły stan infrastruktury wokół budynków (22%), brak lub 

słaba aktywność ośrodków kulturalno – rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca 

zamieszkania (15%). Podkreślić tu należy, iż pomimo skupieniu się na czynnikach 

infrastrukturalnych, badani zwrócili jednocześnie uwagę na słabość oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej i sportowej. Problemy związane z estetyką otoczenia, stanem technicznym 

budynków mają dla procesu rewitalizacji znaczenie dodatkowe, choć nie mogą być pomijane na 

poziomie planowanej interwencji.  

Wykres 6 Jakie problemy związane z jakością życia chciałaby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? 

Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 

Ankietowani na pytanie jakich efektów spodziewają się w wyniku przeprowadzenia 

procesu rewitalizacji wskazywali przede wszystkim na poprawę jakości i estetyki 

środowiska naturalnego (14%), stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej (12%), 

podniesienie standardu życia społecznego (11%). Uwagę zwracają zwłaszcza czynniki 

środowiskowe, które dla mieszkańców miasta odgrywają kluczową rolę. Wysokie miejsce 

czynników związanych z jakością życia identyfikuje pewne braki w rozwoju miasta, których 
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zaspokojenie, przełoży się na poprawę dobrostanu mieszkańców. Wskazane wcześniej 

odpowiedzi pokazują niedostatki w zakresie oferty integrującej lokalną społeczność (wydarzenia 

kulturalne, rekreacyjne itp.), zaspokającej potrzeby szczególnych grup mieszkańców np.: 

seniorów.  

Wykres 7 Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji? 

Źródło: dane pozyskane z Urzędu Miasta 

6.3 Badania ankietowe młodzieży gimnazjalnej 

W badaniu wzięło udział 100 uczniów szkół gimnazjalnych. W tym 55% chłopców i 45% 

dziewcząt w wieku 15 lat (32%), 16 lat (34%), 14 lat (26%), 13 lat (6%), 17 lat (1%) oraz 19 lat 

(1%). 
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Wykres 8 Wiek respondentów 

 
Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 

Badani wskazali wysoki stopień identyfikacji z miejscem zamieszkania. 76% wskazało, że jest 

dumna z zamieszkania i nauki w Nowym Targu. Wskaźnik ten należy uznać za wysoki i mogący 

stanowić poważną podstawę do przeciwdziałania takim negatywnym zjawiskom jak migracja 

ludzi młodych czy też np.: negatywne zachowania w przestrzeni publicznej.  

Wykres 9 Czy jesteś dumny z tego, że mieszkasz i uczysz się w mieście Nowy Targ? 

 
Źródło: dane pozyskane z Urzędu Miasta 

Nieznacznie gorzej kształtują się oceny uczniów, co do szans rozwoju i znalezienia miejsca dla 

siebie w Nowym Targu. Wskaźnik odpowiedzi pozytywnych wynosi 65%.  
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Wykres 10 Czy młodzi ludzie mają w mieście Nowy Targ szanse rozwoju i znalezienia miejsca dla siebie? 

 
Źródło: dane pozyskane z Urzędu Miasta 

Wśród wskazań na pozytywne aspekty Nowego Targu w ocenie młodzieży zwracano przede 

wszystkim uwagę na wysoką jakość kształcenia na poziomie średnim oraz szeroką ofertę 

związaną z czasem wolnym. W tym ostatnim zakresie ankietowani skupili się na skateparku, 

MOK, bibliotece, ośrodkach sportowych, kinie.  

Tabela 9 Odpowiedzi uczniów – odpowiedź pozytywna 

1. Dużo szkół średnich, w tym liceum najlepsze w Polsce. 40% 

2. Jest dużo młodych i kreatywnych mieszkańców. 8% 

3. Wiele ciekawych miejsc pracy. 6% 

4. 
Miejski Ośrodek Kultury jest miejscem do rozwijania talentów oraz miejscem do 
spędzenia miło czasu. 

12% 

5. 
Dużo miejsc dla młodych ludzi, gdzie mogą udoskonalać swoje pasje: skatepark, 
MOK, biblioteki, ośrodki sportowe, kino. 

34% 

Źródło: dane pozyskane z Urzędu Miasta  

Z drugiej strony wskazania negatywne skupiały się przede wszystkim na niskiej ocenie 

potencjalnych miejsc pracy oraz przeciwstawnym do poprzednich wskazań niskiej ocenie 

kształcenia na poziomie średnim, i jak można przypuszczać, również wyższym. Zwracano 

również uwagę na brak możliwości rozwoju dla ludzi młodych, co jak można przypuszczać 

stanowi podstawę, do wskazanej wcześniej przez liderów opinii, migracji.  
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Tabela 10 Odpowiedzi uczniów – odpowiedź negatywna 

1. Mało miejsc pracy, brak perspektyw na dobrze płatną pracę. 28% 

2. Brak szkół o wysokim poziomie nauczania oraz mały wybór profili. 25% 

3. Miasto nie daje możliwości rozwoju dla młodych ludzi. 22% 

4. Brak dobrych szkół wyższych z ciekawymi kierunkami nauczania. 17% 

5. Brak miejsc do spotykania z przyjaciółmi np. mało imprez kulturalnych. 8% 

Źródło: dane pozyskane z Urzędu Miasta  

Ważnym z punktu widzenia rewitalizacji czynnikiem jest poczucie bezpieczeństwa. Często jest 

to zagadnienie, którego zakres i natężenie nie pokrywa się ze statystykami prowadzonymi przez 

uprawnione organy. Zadanie tego pytania młodzieży szkolnej pozwala na identyfikacje zjawisk, 

w tym negatywnych, które w części nie są identyfikowane w szkole, czy przez Policję. 54% 

ankietowanych oceniło Nowy Targ jako bezpieczne miasto, uzasadniając to przede wszystkim 

ogólnym spokojem, częstymi patrolami Policji itp.  

Wykres 11 Czy czujesz się bezpiecznie w mieście Nowy Targ? 

Źródło: dane pozyskane z Urzędu Miasta 

W ocenie oferty czasu wolnego przeważają odpowiedzi pozytywne (64%). Wśród kluczowych 

czynników budujących atrakcyjność miasta młodzież wskazywała znaczną liczbę boisk 

sportowych, basen, kręgle, bieżnie do biegania, nowy rynek, kluby (37%) oraz 

możliwość korzystania z zagospodarowanych terenów zielonych (30%). Odpowiedzi negatywne 

związane były przede wszystkim ze stanem miejsc spędzania wolnego czasu (łącznie 30%) czy 

też jednak niedostateczną ich liczbą. 
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Wykres 12 Czy młodzi ludzie mają atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu w mieście Nowy Targ? 

 
Źródło: dane pozyskane  z Urzędu Miasta 
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7. Diagnoza obszaru rewitalizacji  

Obszar rewitalizacji składa się z dwóch podobszarów i jest zawężony w stosunku 

do wyznaczonego obszaru zdegradowanego ze względu na wyłączenia niezagospodarowanych 

terenów zielonych, nieużytków, które potencjalnie mogłyby skutkować zmianami podatkowymi 

wynikającymi z przepisów Ustawy o rewitalizacji. Jednocześnie ostateczny kształt podobszarów 

rewitalizacji nieznacznie się różni od podstawowych analizowanych jednostek referencyjnych. 

Wskazane zmiany wynikały z konieczności dostosowania granic obszaru rewitalizacji 

do przebiegu granic ewidencyjnych działek oraz usunięcia nieużytków rolnych i terenów 

zielonych nieistotnych w punktu widzenia planowanego procesu.  

Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji odnosi się wyłącznie bezpośrednio do granic 

zdelmitowanych terenów: podobszaru 1 Centrum oraz podobszaru 2 Osiedle. Tym samym 

przedmiotem diagnozy obszaru rewitalizacji w związku z podjęciem Uchwały 

Nr XXXV/317/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 2209 z dnia 31 marca 2017 r.) jest wskazany obszar 

w uchwalonych granicach terytorialnych. W kolejnych podrodziałach przeprowadzono 

wielokryterialną analizę pogłębioną z podziałem na poszczególne sfery.  

7.1 Podobszar 1 Centrum  

Nowy Targ jest miastem, które w znacznym stopniu odczuło zmiany ustrojowe 1989 roku, 

a co za tym idzie społeczne i gospodarcze. Miasto stanęło przed koniecznością budowania 

„na nowo” swojego znaczenia, mając na uwadze z jednej strony dziedzictwo materialne 

(poprzemysłowe) pozostawione po dawnym ustroju, z drugiej sferę społeczną, której 

równowaga został zachwiana z chwilą nastania gospodarki wolnorynkowej. Mimo ogromnego 

wysiłku, jakie podjęło miasto, wiele sfer życia gospodarczego i społecznego pozostaje jeszcze 

do zagospodarowania. Szczęśliwie stolica Podhala – Nowy Targ dysponuje znacznym 

potencjałem, który oparty jest o trzy filary: handel (w tym ze Słowacją), komunikacja 

(skrzyżowanie głównych szlaków komunikacyjnych) i przemysł (tradycje przemysłowe). Znawca 

tematu zwróci również uwagę na duże bogactwo kulturowe, mnogość organizacji społecznych, 

lokalnych rzemieślników, twórców, którzy z jednej strony dodają miastu kolorytu, z drugiej 

stanowią „bazę” do szerokich działań na rzecz odnowy, rewitalizacji tego miejsca. Obszar ten 
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posiada znaczny potencjał z punktu widzenia świadczenia usług społecznych. Znajdują się tutaj 

siedziby wielu instytucji o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym.  

Z uwagi na fakt, że w podejmowanych procesach rewitalizacji pierwszoplanowo traktuje 

się sprawy społeczne, to należy podkreślić, że wyodrębniony podobszar Centrum w znacznym 

stopniu charakteryzuje zjawisko starzenia się społeczeństwa. Rodzi on z jednej strony znaczne 

problemy - wykluczenie, samotność, wyizolowanie, rozluźnienie więzi społecznych. Po drugiej 

stronie jednak stanowi ogromy potencjał, rozumiany jako doświadczenie życiowe i zawodowe, 

który po doborze odpowiednich technik animacyjnych może być traktowany jako rdzeń działań 

edukacyjnych (międzypokoleniowych), mogących podnosić kapitał społeczny w obszarze 

rewitalizacji – czyli to na czym najbardziej zależy samorządowi lokalnemu. Duże znaczenie 

w szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców - jako formy przeciwdziałania problemom 

społecznym mają działające liczne organizacje społeczne oraz uczelnia wyższa. Praktyka 

pokazuje, że są one w stanie bardziej skutecznie oddziaływać na dane środowisko, poprzez 

kreacje specyficznych usług społecznych, zwłaszcza z dziedziny pomocy społecznej i edukacji. 

Bardzo ważnym elementem w wyborze obszarów do rewitalizacji w Nowym Targu był tak zwany 

walor miejsca – genius loci (duch miejsca). Tutaj znajdujemy szerokie powiązanie z bogatą 

kulturą, materialną i duchową Nowego Targu, stolicy całego Podhala. Rewitalizacja wręcz winna 

sięgać po to bogactwo, tworząc z jednej strony przestrzeń do działań kulturowych, jak również 

tworzyć konkretną ofertę na bazie kapitału, jaki posiadają samorządowe placówki, czy ośrodki 

kultury. Dla takich działań naturalnym terenem są obszary centralne miasta, z dobrze 

rozpoznawanymi miejscami, imprezami. W tym celu władze miasta winny w sposób szczególny 

zadbać o drożność komunikacyjną miejsc, które posiadają znaczny potencjał do budowania 

potencjału społeczno-gospodarczego miasta. Wytypowany obszar jest z tego punktu widzenia 

idealny, ze względu na możliwości generowania elementów tzw. miastotwórczych - co jest 

ważne dla największego miasta Podhala. Ważne przy tej okazji jest również to, że podobszar 

Centrum charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości, co winno być wskazówką 

dla planowania inwestycji sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. 

Zjawiskiem szczególnie widocznym w miastach, których proces transformacji ustrojowej 

dotknął w sposób szczególny jest zanik, zatarcie mocnych więzi społecznych i ograniczony 

poziom m.in. kapitału pomostowego. Podobszar Centrum, z jednej strony dotknięty migracją 

osób młodych, z drugiej ubożeniem społeczeństwa, jest terenem w którym jak w soczewce 
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skupiają się problemy związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwem 

w życiu miasta. Wzajemnej integracji nie sprzyjają wieloletnie zaniedbania w zakresie estetyki 

i funkcjonalności miejsc wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Nie dość, że miejsca te nie 

służą mieszkańcom, to ci sami mieszkańcy zostali z nich wyparci przez osoby, grupy 

wykorzystujące je jako miejsca do spożywania alkoholu lub „zabijających” czas aktami drobnego 

wandalizmu. Stan taki jest potwierdzony oficjalnymi statystykami policyjnymi, które wskazują, 

że obszar Centrum należy do najniebezpieczniejszych w mieście.   

Analiza poniżej pokazuje, że podobszar Centrum jest z punktu rewitalizacji wręcz kluczowy. Jest 

to miejsce centralne – tu znajduje się rynek, działalność prowadzi większość instytucji życia 

społecznego oraz gospodarczego, w tym miejscu mieszkańcy szukają wypoczynku, miejsc 

spotkań, kontaktów i budują więzi międzyludzkie. Skoro rewitalizacja to zespół działań, których 

celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie 

wyodrębnionego obszaru miasta, to właśnie podobszar Centrum w sposób naturalny jest 

predysponowany do bycia kołem zamachowym tych przemian, które samoistnie będą miały 

pośrednio również znaczenie dla całego miasta. Jednakże jej ostateczny kształt ustalony będzie 

po przeprowadzonej gruntownie analizie pogłębionej, która w sposób syntetyczny pokaże 

rzeczywisty poziom zdegradowania, ale będzie również ściśle odnosić się do potencjałów, 

szans, które będą bazą dla propozycji działań rewitalizacyjnych.  

7.1.1 Sfera społeczna 

Analizowany podobszar Centrum miasta zamieszkuje 5 261 osób, co stanowi 16,21% ogółu 

mieszkańców. Teren wsparcia cechuje się nagromadzeniem licznych problemów społecznych 

zarówno w zakresie kwestii związanych z liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, 

bezrobociem, kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ofertą czasu wolnego. W poniższej 

tabeli wskazuje się zmienne demograficzne związane z kapitałem społecznym i jego 

pochodnymi. Po pierwsze omawiany podobszar cechuje się relatywnie dużą liczbą osób 

starszych w porównaniu do całego miasta, wskaźnik indeksu starości i kształtuje się na poziomie 

103 (jest ona niższa niż w przypadku podobszaru Osiedle niemniej wskazuje na istotną 

tendencję w zakresie starzenia się społeczności lokalnej). Wynika to z charakteru 

osiedleńczego tej części miasta oraz z funkcjonującym trendem związanym z suburbanizacją, 

która w większości jest udziałem osób młodych, pozostających w wieku produkcyjnym. Należy 

dodać, iż większa koncentracja osób starszych na danym obszarze wiąże się 
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ze zdiagnozowanymi problemami które dotyczą braku możliwości zapewniania opieki nad 

osobami starszymi, brakiem dostępu do specjalistycznych usług medycznych, paramedycznych 

oraz brakiem miejsc do aktywnego spędzania czasu dla osób starszych. 

Omawiany podobszar wsparcia to teren relatywnie aktywny obywatelsko. Liczba 

zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców jest ponad dwukrotnie 

wyższa niż w całym mieście i wynosi 1,03. Czyli przeciętnie na obszarze identyfikuje się znaczną 

liczbę oficjalnych zrzeszeń (fundacji czy też stowarzyszeń). Ponadto aktywność obywatelska 

w wyborach samorządowych również jest wyższa, prawie o 3%. Renta lokalizacyjna i układ 

komunikacyjny w dużej mierze odpowiadają za relatywnie dużą aktywność na tym polu.  

Tabela 11 Wskaźniki sfery społecznej dla podobszaru Centrum  

Obszar 
Indeks 

starości 

Liczba 
zarejestrowanych 

organizacji 
pozarządowych na 100 

mieszkańców 

Aktywność obywatelska w 
wyborach samorządowych 

[%] 

Jakość usług 
edukacji 

Podbszar 
Centrum 

103 1,03 50,62 66  

Miasto Nowy 
Targ 

96 0,41 47,63 67 

Źródło: opracowanie własne  
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Pomoc społeczna  

W zakresie pomocy społecznej, analizowany wskaźnik oparto o wartość przeliczeniową na 100 

mieszkańców obszaru i porównano ją do wartości referencyjnej dla całego miasta. Przeciętna 

liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej na podobszarze Centrum jest wyższa 

o ponad 0,77, względem wartości średniej. Wskaźnik ten jest wprost skorelowany ze stopą 

bezrobocia zarejestrowaną wśród mieszkańców obszaru. Jednocześnie w obszarze ubóstwo 

jest identyfikowane i odnotowywane w świadomości mieszkańców jako powszechne zjawisko.  

Tabela 12 Wskaźniki pomocy społecznej obszaru Centrum miasta - wartość w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru 

Obszar Liczba klientów OPS na 100 mieszkańców 

Pobszar Centrum 4,79 

Miasto Nowy Targ 3,93 

Źródło: dane OPS 

Bezrobocie 

Statystyki bezrobocia wśród mieszkańców podobszaru Centrum, wykazują wyższy poziom 

niż w części porównywanych jednostek statystycznych w mieście. Wartość przeliczeniowa 

liczby osób bezrobotnych przypadających na 100 mieszkańców miasta wynosi 6,77, podczas 

gdy bezrobocie wśród osób zamieszkujących podobszar Centrum jest niższe o 0,8 osoby na 100 

mieszkańców. Bezrobocie nie jest kluczowym problemem terenu, niemniej koreluje 

z poziomem ubóstwa i stanowi akcelerator pozostałych problemów społecznych. Problemy 

gospodarcze terenu ogniskują się wokół kwestii związanych z niedostatecznym poziomem 

rozwoju gospodarczego z punktu widzenia statusu i rangi ośrodka miejskiego i gospodarczego, 

jakim jest Nowy Targ.  

Tabela 13 Wskaźniki bezrobocia dla obszaru Centrum - wartość w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru 

Obszar Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Podobszar 
Centrum 

5,97 

Miasto Nowy Targ 6,77 

Źródło: dane PUP  

Przestępczość 

Ogólny poziom bezpieczeństwa na terenie miasta można ocenić bardzo korzystnie. Średnio 

rocznie na 100 mieszkańców miasta przypada zaledwie 2,45 odnotowanych przestępstw. 

Sporadycznie zdarzają się także kradzieże, lub inne czyny zabronione. Nieznacznie wyższe 

statystyki przestępczości odnotowywane są jednak na podobszarze Centrum, gdzie wartość 
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wskaźnika wynosi około 3,55 na 100 mieszkańców. Jak wynika z danych Komendy Powiatowej 

Policji w Nowym Targu w  ubiegłych latach na zdegradowanym terenie Starego Szpitala 

odnotowano wiele aktów dewastacji, podpaleń i wandalizmu. Statystyka ma również 

bezpośredni związek z przebiegiem szlaków komunikacyjnych przez teren Centrum 

i negatywnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy w postaci niskiego poczucia bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego. Kwestia bezpieczeństwa to element w istocie odpowiadający 

za znaczną część wizerunku Centrum. Pośrednio ten czynnik wpływa na potencjał gospodarczy 

oraz rzeczywiste ożywienie społeczne tego terenu. Jednocześnie z punktu widzenia 

bezpieczeństwa bardzo ważną rolą jest odczuwane przez mieszkańców poczucie 

bezpieczeństwa, które abstrahuje od ewidencjonowanych danych i w odniesieniu do Centrum 

nie jest najwyższe i wymaga interwencji.  

Tabela 14 Wskaźniki przestępczości dla obszaru Centrum - wartość w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru 

Liczba odnotowanych przestępstw na 100 mieszkańców Liczba interwencji policyjnych na 100 mieszkańców 

Obszar Centrum 3,55 26,71 

Miasto Nowy Targ 2,45 15,40 

Źródło: dane KPP 

Aktywność społeczna mieszkańców 

Mieszkańcy podobszaru Centrum wyróżniają się natomiast korzystnie pod względem 

aktywności społecznej na tle pozostałych mieszkańców miasta. Liczba organizacji 

pozarządowych działających na tym terenie jest niemal 3 krotnie wyższa od średniej dla całego 

miasta, co może pozytywnie świadczyć o potencjale rozwojowym tego podobszaru. Zdaniem 

respondentów, jednym z głównych problemów centrum Nowego Targu są w świetle badań 

niewystarczające inwestycje w sferę techniczną. Zaniedbane budynki, nierzadko opuszczone 

i niewykorzystywane obiekty, takie jak Stary Szpital, które są nie tylko wątpliwą wizytówką 

miasta, ale także bywają źródłem problemów natury społecznej. W tego typu obiektach 

najczęściej tworzą się zjawiska patologiczne, takie jak alkoholizm czy bezdomność. Tym samym 

kryzys w sferze społecznej jest bezpośrednio wiązany z negatywnymi zjawiskami w sferze 

technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.  

Starzenie się społeczności lokalnej  

Poza omówionymi kluczowymi wskaźnikami opisującymi kryzys w sferze społecznej 

na podobszarze Centrum dostrzega się istotny problem w zakresie starzenia się społeczności 

lokalnej. Zmienną, która bezpośrednio opisuje omawiane zjawisko jest indeks starości, 
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w odniesieniu do podobszaru Centrum przyjmuje on negatywny, bardzo wysoki poziom, 

co zostało zaprezentowane w ramach analizy zdelimitowanych jednostek statystycznych 

w mieście. Ze względu na starzenie się populacji zamieszkującej podobszar rewitalizacji 

dostrzega się szereg korelujących z tym zjawiskiem negatywnych zjawisk społecznych. Ważnym 

problemem, który należy wyartykułować na poziomie pogłębionej analizy źródeł i skutków 

sytuacji kryzysowej jest wynikająca z migracji osób młodych rosnąca grupa seniorów 

pozostających bez wsparcia i opieki co w znacznym stopniu komplikuje sytuację tej grupy 

mieszkańców podobszaru. Zjawisko to zostało potwierdzone w badaniach prowadzonych przez 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (www.obserwatorium.malopolska.pl). Tym 

samym identyfikowane zjawisko negatywnie wpływa m.in. na poziom integracji 

międzypokoleniowej. Ze względu na charakter miasta i specyfikę podobszaru rewitalizacji 

Centrum, omawiana problematyka w dużym stopniu cechuje analizowany teren. Kolejnym 

czynnikiem stanowiącym jedno ze źródeł migracji skutkującej samotnością i alienacją seniorów 

jest niska dostępność do usług edukacyjnych na poziomie wyższym, co z punktu widzenia 

subregionalnej roli Nowego Targu stanowi istotny problem i barierę rozwojową negatywnie 

oddziałującą na podobszar rewitalizacji Centrum. 

7.1.2 Sfera gospodarcza 

Przeciętny wskaźnik przedsiębiorczości obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych 

przypadających na 100 mieszkańców podobszaru (porównywanej jednostki statystycznej) 

w mieście Nowy Targ wynosi 15,11 i należy go uznać za relatywnie wysoki porównując 

go do danych krajowych. Wartość omawianego wskaźnika jest wyższa na podobszarze Centrum 

co wynika bezpośrednio z jego endogenicznych potencjałów, położenia oraz pełnienia roli 

centrum handlowo-usługowego. Tym samym wartość wskaźnika może wynikać między innymi 

z usytuowania podobszaru, który w sposób naturalny ma tendencje do pełnienia centrum 

gospodarczego miasta również z punktu widzenia świadczenia usług publicznych wyższego 

rzędu i turystycznych. Druga istotna zmienna to kondycja lokalnych przedsiębiorstw. Uznaje się, 

że jest ona ponadprzeciętna na tle miasta (wynosi 1,36). Jednocześnie z punktu widzenia roli 

omawianego terenu należy ukierunkować działania na mocniejsze ożywienie społeczno-

ekonomiczne podobszaru. 

 

http://www.obserwatorium.malopolska.pl/
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Tabela 15 Wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadających na 100 mieszkańców obszaru 

Obszar Aktywność gospodarcza 
Kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw 

Podobszar Centrum 27,39 1,36 

Miasto Nowy Targ 15,11 1,51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG oraz KRS 

Warto dodać, że z perspektywy gospodarczej ważnym dla miasta jest udostępnienie nowych 

terenów pod inwestycje (m.in. terenów dawnej oczyszczalni ścieków) starego szpitala 

oraz zadbanie i odpowiednie wykorzystanie przestrzeni już istniejących, takich jak np. 

Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego. Wskazuje to na fakt występowania punktowo 

terenów bardzo ważnych w kontekście planowania rewitalizacji Centrum. 

7.1.3 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Kolejnymi z omawianych wskaźników są należące do grupy funkcjonalno-przestrzennych: 

dostęp do placówek edukacyjnych, poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru oraz poziomu obsługi komunikacyjnej. Każdą analizowaną 

zmienną skategoryzowano według gradacji punktowej (1 – bardzo wysokie natężenie zjawiska 

kryzysowego, 2- wysokie natężenie zjawiska kryzysowego, 3 – przeciętne natężenie zjawiska 

kryzysowego, 4 – niskie natężenie zjawiska kryzysowego, 5 – bardzo niskie natężenie zjawiska 

kryzysowego). Dostęp do usług publicznych na obszarze wsparcia jest najwyższy w skali miasta 

i jest to zjawisko naturalne dla tego typu centralnie usytuowanych układów urbanistycznych. 

Tylko nieco gorzej prezentuje się poziom obsługi komunikacyjnej. Największym problemem 

podobszaru Centrum jest poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 

się funkcji, który wynika z aspiracji miasta jako całości, jego oddziaływania oraz zmian 

społeczno-ekonomicznych determinujących interwencję w centrum m.in. w zakresie 

zaspokajania potrzeb mieszkańców na dobra i usługi publiczne świadczone przez samorząd.  

Tabela 16 Wskaźniki funkcjonalno-przestrzenne 

Obszar 
Dostęp do usług 

publicznych 
Dostęp do placówek 

edukacyjnych 

Poziom dostosowania 
rozwiązań urbanistycznych 
do zmieniających się funkcji 

obszaru 

Poziom obsługi 
komunikacyjnej 

Podobszar 
Centrum 

5,00 3,00 1,00 4,00 

Miasto Nowy Targ 3,18 2,35 2,53 3,41 

Źródło: opracowanie własne 
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7.1.4 Sfera środowiskowa 

Wśród omawianych wskaźników środowiskowych znalazły się: liczba budynków pokrytych 

azbestem na 100 mieszkańców, liczba budynków wyposażonych w kotły węglowe na 100 

mieszkańców, jakość powietrza atmosferycznego, poziom natężenia hałasu oraz dostęp 

do terenów zielonych. W przypadku podobszaru Centrum wartość wskaźnika dostępności 

do terenów zielonych oceniona została nisko, na co wpływ ma mała liczba terenów zielonych 

zlokalizowanych w centrum miasta. A także identyfikowany w chwili obecnej stan istniejący, 

oceniony został jako niezadawalający i wymagający podjęcia działań naprawczych.  

Wartość wskaźnika natężenia hałasu stanowi wypadkową istniejącego układu 

komunikacyjnego, usytuowania względem głównych szlaków komunikacyjnych oraz układu 

zabudowy obszaru. Jakość powietrza atmosferycznego została oceniona jako przeciętna, 

natomiast liczba budynków wyposażonych w kotły węglowe na 100 mieszkańców jest znacznie 

wyższa od przeciętnej, co z jednej strony świadczy o relatywnie niskim statusie materialnym 

części osób zamieszkujących obszar a z drugiej może negatywnie wpływać na problematykę 

niskiej emisji. 
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Tabela 17 Wskaźniki środowiskowe 

Obszar 

Liczba budynków 
pokrytych 

azbestem na 100 
mieszkańców 

Liczba budynków 
wyposażonych w 
kotły węglowe na 
100 mieszkańców 

Jakość powietrza 
atmosferycznego 

Poziom 
natężenia 

hałasu 

Dostęp do 
terenów 
zielonych 

Podobszar 
Centrum 

1,86 1,63 3,00 2,00 1,00 

Miasto Nowy 
Targ 

1,43 0,92 3,00 3,12 3,12 

Źródło: opracowanie własne 

Jednocześnie analiza wskazuje, że poprawy wymaga również stan dróg, który bezpośrednio 

wpływa na sferę środowiskową, w której najważniejszym zagadnieniem jest ograniczenie niskiej 

emisji i hałasu powstającego w skutek intensywnego ruchu kołowego, przyczyniającego się do 

silnego zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Wszystkie wymienione wyżej czynniki wpływają na 

zmniejszenie potencjału turystycznego i spadek jakości życia mieszkańców. 

7.1.5 Sfera techniczna 

Aktualny stan techniczny infrastruktury znajdującej się na podobszarze Centrum ocenić można 

jako silnie zróżnicowany. Jak wynika z przeprowadzonej analizy podobszaru, infrastruktura 

liniowa jest w dużej mierze dostępna, o czym świadczą wskaźniki odnoszące się do poziomu 

skanalizowania i poziomu zwodociągowania. Kluczowym problemem jest poziom degradacji 

infrastruktury technicznej, który jest widoczny m.in. poprzez obecność niezagospodarowanych 

obiektów, pustostanów i miejsc o niskiej estetyce. Kryzys w sferze technicznej potwierdzają 

wizje lokalne i przeprowadzone spacery studyjne.  

Tabela 18 Wskaźniki techniczne  

Obszar Poziom skanalizowania Poziom zwodociągowania 
Poziom degradacji 

infrastruktury technicznej 

Podobszar Centrum 79,87 77,63 1,00 

Miasto Nowy Targ 73,36 63,62 2,64 

Źródło: opracowanie własne  

Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego oraz stanu infrastruktury technicznej 

należy zwrócić uwagę na teren dawnego Szpitala Miejskiego położonego przy ulicy Szpitalnej 

12, który jest istotną determinantą przestrzenną, ale również społeczną tej części miasta. 

W trakcie badań społecznych Szpital Miejski był jednym z miejsc najczęściej wymienianych 

przez rozmówców w kontekście rewitalizacji. Jego położenie blisko centrum oraz aktualny stan 

powodują, że miejsce to stało się niechlubną wizytówką Nowego Targu. Niezabezpieczenie 

terenu generuje szereg negatywnych zjawisk. Szpital stał się schronieniem dla bezdomnych 

oraz miejscem spożywania alkoholu, a przez to miejscem potencjalnie zagrażającym 
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bezpieczeństwu publicznemu. Potwierdzają to liczne interwencje straży pożarnej oraz policji. 

Dodatkowo katastrofalny stan wielu budynków powoduje zagrożenie życia ludzkiego. Mimo 

aktualnej sytuacji, rozmówcy dostrzegają wiele zalet tego miejsca, przede wszystkim jego 

usytuowanie na południowym stoku, blisko centrum i nowego szpitala, ale także z pięknym 

widokiem na góry. Warta zauważenia jest również architektura najstarszych budynków, którą 

należałoby odnowić i odsłonić. Wszyscy rozmówcy są zgodni co do konieczności rewitalizacji 

tego obiektu oraz jego przyszłych funkcji, które powinny być związane z jego historią. 

Najczęściej sytuują w tym miejscu dom dziennego wsparcia dla osób starszych, który wypełniłby 

istniejącą na rynku lukę, ale również mógłby stanowić miejsce zatrudnienia młodzieży kończącej 

edukację w miejscowej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i tym samym 

zatrzymać młodzież w Nowym Targu. 

7.1.6 Analiza stanu kryzysowego podobszaru Centrum  

Stan kryzysowy identyfikowany na podobszarze Centrum miasta ma głównie podłoże społeczne 

oraz przestrzenno-funkcjonalne. Na obszarze tym w szczególności koncentrują się negatywne 

zjawiska wśród których wymienić należy ubóstwo, przestępczość i bezrobocie. Co istotne, 

zjawiska te są ze sobą mocno skorelowane, wobec czego obszar ten wymaga podjęcia 

wieloaspektowych działań naprawczych, obejmujących zarówno działania polegające 

na aktywizacji zawodowej mieszkańców, jak i działań nakierowanych na poprawę 

bezpieczeństwa publicznego. Centrum Nowego Targu boryka się z szeregiem problemów 

wynikających z naturalnej kumulacji i ponadnormatywnej koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych nie zawsze wprost identyfikowanych w zestawieniach danych historycznych. Jest 

to szczególnie istotne w kontekście pełnienia funkcji symbolicznych i usługotwórczych przez 

podobszar. Dodatkowo problemy społeczne wiążą się z naturalnymi przemieszczeniami 

ludności, która grawituje w kierunku największych skupisk ludzkich. Podobszar wsparcia jest 

najbardziej zaludnionym terenem miasta, co sprzyja powstawaniu zjawisk patologicznych. Ze 

względu na lokalizacje i pełnione funkcje podobszar ten w znacznej mierze narażony jest 

również na negatywne zjawiska środowiskowe, a w szczególności hałas i zanieczyszczenia 

komunikacyjne. Wobec powyższego obszar, który w założeniu powinien być wizytówką miasta, 

między innymi ze względu na znajdujące się na jego terenie główne instytucje i zabytki miasta 

oraz potencjał turystyczny, w chwili obecnej wymaga podjęcia skomasowanych działań 
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naprawczych, w tym również działań mających na celu poprawę jego zagospodarowania 

przestrzennego, estetyki i dostępności.  

7.1.7 Potencjały podobszaru Centrum  

Omawiany podobszar rewitalizacji to teren ścisłego centrum miasta, charakteryzujący 

się niekorzystnymi wskaźnikami społecznymi i częściowo wymagający działań inwestycyjnych 

związanych z przekształceniami przestrzenno-funkcjonalnymi i dostosowaniem ich do potrzeb 

mieszkańców z punktu widzenia problemów społecznych. Wśród głównych potencjałów tego 

terenu należy wymienić przede wszystkim (potencjały to czynniki bezpośrednio wskazujące 

na możliwość zrealizowania celów rewitalizacji i urzeczywistnienia wizji obszaru po rzeczowym 

zrealizowaniu interwencji rewitalizacyjnej):  

 Nowy Targ jest stolicą Podhala z ambicją na pełnienie funkcji ośrodka górskiego, kreując 

swój wizerunek na zgodny z dobrymi praktykami w tym zakresie, typowymi 

dla nowoczesnych ośrodków górskich w krajach Europy Zachodniej. Wykorzystanie 

endogenicznych potencjałów terenu umożliwi społeczne przeobrażenie i niwelację 

poziomu patologii. 

 Rewitalizowany Dom Kultury jako wiodący ośrodek przemysłów kreatywnych Podhala 

z intencją kreowania standardów rozwojowych dla gmin górskich w obszarze przemysłu 

kultury i przemysłu czasu wolnego.  

 Dobry dostęp komunikacyjny. 

 Szeroki dostęp i wysoki poziom podstawowych usług publicznych. 

 Przestrzeń prorozwojowa integrująca i inspirująca przedsiębiorczość i rozwój 

dla przedsiębiorców, kupców i rzemieślników. 

 Koncentracja i infrastruktura oświaty edukacyjnej i uczniów. 

 Teren kampusu Starego Szpitala ok. 3,5 h zdegradowany i zdewastowany. Inwestycja 

w ten obszar poprawi wizerunek miasta, a nadanie im nowych funkcji społecznych 

umożliwi kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i ich integracji 

wielopokoleniowej. 

Zatem potencjały podobszaru rewitalizacji Centrum, to przede wszystkim ponadlokalne funkcje 

Nowego Targu jako stolicy Podhala, dobra lokalizacja obszaru rewitalizacji w centrum miasta, 

zabytkowa zabudowa, dostęp komunikacyjny, dobry dostęp podstawowych usług dla ludności, 

a także koncentracja infrastruktury edukacyjnej. 
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Bardzo istotnymi czynnikami, które wzmacniają potencjał rewitalizacji, będzie wypracowanie 

w ramach partycypacji społecznej zaangażowania pozostałych beneficjentów rewitalizacji poza 

władzami miasta Nowy Targ, czyli przedsiębiorców, organizacji społecznych, parafii, spółdzielni 

mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. 

Wartością dodatnią, budującą prorozwojowy potencjał obszaru rewitalizacji, będzie także 

aktywność mieszkańców Nowego Targu, a szczególnie ludzi aktywnych, przedsiębiorczych 

i zaangażowanych w sprawy rozwoju swojej ulicy, osiedla i szerzej całego miasta Nowy Targ. 

Jednocześnie podobszar Centrum charakteryzuje się znacznym potencjałem wewnętrznym, 

wynikającym z faktu zarówno umiejscowienia na planie miasta, jak i ze względu na duży 

potencjał gospodarczy. W podobszarze Centrum zarejestrowana jest ponadprzeciętna liczba 

podmiotów gospodarczych, a także wyższa od przeciętnej liczba funkcjonujących organizacji 

pozarządowych. Dużą wartość pod kątem możliwości rozwojowych podobszaru, stanowią także 

ulokowane na jego terytorium lub w najbliższym otoczeniu instytucje o istotnym dla całego 

miasta znaczeniu. Wśród nich znajdują się także obiekty o znaczeniu historycznym 

i kulturowym, które przy odpowiednim wzmocnieniu mogą stać się podwaliną do rozwoju 

społecznego i gospodarczego obszaru, a także przywrócić jego pierwotną funkcjonalność 

mającą charakter centrotwórczy i spajający całe miasto. Omawiany podobszar jest kluczowy 

z punktu widzenia kompleksowości procesu rewitalizacji w mieście.  
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7.2 Podobszar 2 Osiedle  

Konieczność podjęcia działań rewitalizacjach w podobszarze rewitalizacji Osiedle jest przede 

wszystkim ugruntowana historycznie. Gwałtowny rozwój gospodarczy miasta epoki 

powojennej, którego symbolem jest powstanie Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego 

„Podhale”, spowodował gwałtowny napływ robotników i powstanie osiedli domów 

wielorodzinnych tzw. „blokowisk”. Podstawowym problemem wynikającym z dziedzictwa 

tej swoistej rewolucji architektonicznej w Nowym Targu był i nadal jest ogromny deficyt 

w zakresie dobrze funkcjonujących, urządzonych przestrzeni publicznych, miejsc wspólnych, 

terenów publicznych będących dla mieszkańców sferami wypoczynku i rekreacji. 

Przekształcenia wynikające ze zmiany ustrojowej przekładają się również bezpośrednio 

na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Jednym ze skutków tej zmiany jest zdiagnozowany 

problem niskiej aktywności społecznej mieszkańców, negatywnej tendencji zamykania 

się środowisk we własnym otoczeniu - tworzenie lokalnych „gett", hermetyczności małych 

społeczności, czy też samotności. Na tym obszarze notuje się bardzo niską frekwencję 

wyborczą. Jest to skutek poważnych problemów społecznych obszaru, które na tle innych 

obszarów, osiedli w Nowym Targu przybierają najbardziej widoczny charakter. Emblematyczne 

jest również zjawisko starzenia się społeczeństwa, ucieczka młodych ludzi. W tym kontekście 

osią działań rewitalizacyjnych w tym obszarze winien być całokształt działań, których wspólnym 

celem jest integracja mieszańców, aktywizacja osób starszych, bogata oferta działań z dziedziny 

edukacji, rekreacji oraz kultury.        

Jak pokazała przeprowadzona już wstępnie analiza bardzo dużym problemem obszaru jest 

bezrobocie, (w tym najbardziej dotkliwe, czyli długotrwałe), rodzące wiele problemów, 

do których należy ubóstwo, wyizolowanie oraz uzależnienia. Z tego względu szczególnym 

wyzwaniem winno być podejmowanie programów profilaktycznych, pomocowych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odczuwalnym problemem są niskie kompetencje 

cyfrowe mieszkańców, ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii i innowacyjnych 

rozwiązań informatycznych.      

Kwestią niepokojącą jest to, że podobszar Osiedle nie legitymuje się dużym potencjałem 

w zakresie funkcjonujących organizacji pozarządowych (zwłaszcza tych w obszarze pomocy 

społecznej). Brakuje rdzenia społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego, zaangażowanego 

w sprawy lokalne. Dodatkowo w sferze gospodarczej notuje się bardzo niską aktywność 
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gospodarczą (niska liczba przedsiębiorstw w porównaniu do liczby mieszkańców) oraz duża 

liczba zamykanych przedsiębiorstw w porównaniu do tych zakładanych. Skutkiem tego stanu 

rzeczy są niskie umiejętności mieszkańców tego obszaru, brak chęci do angażowania 

się w działania na rzecz społeczności lokalnej.  

Obok problemów społecznych obszar ten charakteryzuje się dużym deficytem w zakresie 

infrastruktury. Istniejące boiska, parki, place zabaw nie posiadają nowoczesnego wyposażenia 

w sprzęt, brakuje monitoringu. To przekłada się na brak możliwości spędzania czasu wolnego 

w przyjaznym otoczeniu. 

Remedium na ten stan rzeczy powinna być rewitalizacja obszaru, wszechstronna, nastawiona 

w pierwszej kolejności na sprawy społeczne. Jednakże jej ostateczny charakter powinien 

wynikać z przeprowadzonej poniżej analizy pogłębionej, która wprost wskaże główne problemy 

oraz propozycje projektowe. W działania rewitalizacyjne powinny być zaangażowane bardzo 

różne podmioty. Prócz samorządu Miasta Nowy Targ, głównym podmiotem tych działań 

powinna być Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu – administrator dużej 

części tego podobszaru. To właśnie funkcjonowanie tego podmiotu jest filarem dla zmiany tego 

podobszaru, zmiany w kierunku dostosowania do realnych potrzeb mieszkańców. Z uwagi na 

wagę projektów społecznych, aktywizacji kulturalnej kluczowe jest zaangażowanie 

Spółdzielczego Dom Kultury w Nowym Targu w tworzeniu atrakcyjnych usług społecznych, 

przyczyniających się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów społecznych.    

7.2.1 Sfera społeczna 

Podobszar 2 Osiedle stanowiący podobszar rewitalizacji, zlokalizowany jest w strefie 

wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Obejmuje on powierzchnię 31,76 ha (0,62% 

powierzchni miasta), zamieszkiwaną przez 4 129 osób (około 12,72% mieszkańców). Podobszar 

ten jest drugim pod względem rozmiaru i liczby ludności podobszarem objętym rewitalizacją 

na terenie Nowego Targu. 

Pomoc społeczna  

Biorąc pod uwagę analizowane wyniki danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej, można 

wskazać, że niemal 4 na 100 mieszkańców podobszaru Osiedle korzysta z zasobów systemu 

pomocy społecznej. Wartość omawianego wskaźnika jest tylko minimalnie wyższa od średniej 

wartości wskaźnika dla całego miasta. Sytuacja ta może wynikać między innymi z wyższej 

częstotliwości korzystania z zasiłków celowych wśród mieszkańców podobszaru, co z kolei 
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może być pochodną podwyższonych wskaźników bezrobocia. Warto zwrócić uwagę, że 

porównywalna jest ściągalność czynszów oraz liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej. 

Tabela 19 Liczba klientów OPS na 100 mieszkańców 

Obszar Liczba klientów OPS na 100 mieszkańców 

Obszar Osiedle 3,95 

Miasto Nowy Targ 3,93 

Źródło: dane OPS 

Bezrobocie 

Jak wspomniano powyżej, przeciętny mieszkaniec podobszaru Osiedle, ma nieco większe 

problemy ze znalezieniem zatrudnienia niż mieszkańcy pozostałych terenów miasta. Wynikać 

to może między innymi z niedostosowania kwalifikacji mieszkańców podobszaru do aktualnego 

zapotrzebowania rynku pracy. Korzystnie w omawianym zakresie wypada natomiast statystyka 

dotycząca liczby osób długotrwale bezrobotnych, których wśród mieszkańców podobszaru jest 

przeciętnie więcej niż w innych częściach miasta.  

Tabela 20 Wskaźniki bezrobocia dla podobszaru Osiedle - wartość w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru 

Obszar Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Obszar Osiedle 8,31 

Miasto Nowy 
Targ 

6,77 

Źródło: dane PUP  

Przestępczość 

W porównaniu z pozostałymi częściami miasta średnio na 100 mieszkańców podobszaru 

w ciągu roku kalendarzowego przypadają 2,03 przestępstwa i nieco ponad 10 interwencji 

policyjnych. Są to dane niższe niż średnie dla miasta jako całości. Mimo niższych wartości 

wskaźnika, należy uznać iż poziom bezpieczeństwa na terenie analizowanego podobszaru 

plasuje się na przeciętnym poziomie, o czym świadczą ewidencjonowane przypadki dotyczące 

nielicznych kradzieży, oszustw czy zdarzeń drogowych. Ponadto część zjawisk nie podlega 

ewidencjonowaniu i jest nierejestrowana.  
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Tabela 21 Wskaźniki przestępczości obszaru dla podobszaru Osiedle - wartość w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru 

Liczba odnotowanych przestępstw na 100 mieszkańców Liczba interwencji policyjnych na 100 mieszkańców 

Obszar Osiedle 2,03 10,09 

Miasto Nowy Targ 2,45 15,40 

Źródło: dane KPP  

Aktywność społeczna mieszkańców 

Pod kątem aktywności społecznej mieszkańców, wartość wskaźnika aktywności społecznej 

liczona w oparciu o liczbę zarejestrowanych organizacji pozarządowych wskazuje, że podobszar 

Osiedle nie wyróżnia się pozytywnie spośród innych jednostek – liczba zarejestrowanych 

organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców wynosi 0,12 i jest bardzo niska. Również 

aktywność obywatelska w wyborach samorządowych jest niezadowalająca  

– frekwencja kształtuje się na poziomie 45,55%. Dużym problemem jest starzenie 

się społeczności lokalnej zamieszkującej podobszar – indeks starości jest wysoki i wynosi 139.  

Tabela 22 Wskaźniki pomocy społecznej obszaru Osiedle - wartość w przeliczeniu na 100 mieszkańców obszaru 

Obszar 
Indeks 

starości 

Liczba zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych 

na 100 mieszkańców 

Aktywność obywatelska 
w wyborach 

samorządowych [%] 

Jakość usług 
edukacji 

Obszar Osiedle 139 0,12 45,55 64  

Miasto Nowy 
Targ 

96 0,41 47,63  

Źródło: opracowanie własne  

 

Starzenie się społeczności lokalnej 

Podobnie jak w przypadku podobszaru 1 Centrum, teren Osiedle cechuje się bardzo wysokim 

indeksem starości, który empirycznie dowodzi problemom związanym ze starzeniem się terenu 

wsparcia. Charakterystyka podobszaru 2 Osiedle jako strefy wielorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowej cechuje się dużym zagęszczeniem mieszkańców, często seniorów, którzy 

prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Dodatkowo ten stan rzeczy jest wzmacniany 

powszechną migracją, utrwaleniem zjawiska alienacji osób starszych. Należy podkreślić, że 

prowadzone badania jakościowe wskazują na fakt, iż starzenie się społeczności lokalnej 

na omawianym podobszarze skutkuje atomizacją społeczności Osiedla, tym samym interwencja 

ukierunkowana na pomoc i wsparcie grupy seniorów, osób starszych jest bardzo istotna.  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 105 

7.2.2 Sfera gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców podobszaru Osiedle 

jest niska. Na badanym obszarze wartość omawianego wskaźnika wynosi bowiem 6,64 firm 

przypadających na 100 mieszkańców, podczas gdy średnia dla miasta wynosi 15,11. Jest 

to zatem teren mało atrakcyjny pod względem gospodarczym, co również może stanowić 

istotną barierę w zakresie rozwiązywania problemów społecznych związanych z bezrobociem 

i ubóstwem. Dodatkowo kondycja lokalnych przedsiębiorstw jest niezadowalająca, znacznie 

gorsza od średniej miejskiej. Świadczy to o wzrostach wyrejestrowań działalności 

gospodarczych względem nowopowstających podmiotów. 

Tabela 23 Wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadających na 100 mieszkańców obszaru 

Obszar Aktywność gospodarcza 
Kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw 

Obszar Osiedle 6,64 0,60 

Miasto Nowy Targ 15,11 1,51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG oraz KRS 

7.2.3 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

W opracowaniu w tej grupie znalazły się wskaźniki dotyczące: dostępu do usług publicznych, 

dostępu do placówek edukacyjnych, poziomu dostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru oraz poziomu obsługi komunikacyjnej. Ze względu 

na usytuowanie podobszaru na mapie miasta, w zakresie obsługi komunikacyjnej i dostępu 

do usług publicznych oba omawiane wskaźniki otrzymały skategoryzowaną wartość wynoszącą 

4,00. Głównym problemem terenu jest poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, z punktu widzenia starzenia się społeczności zamieszkującej 

teren.  

Tabela 24 Wskaźniki funkcjonalno-przestrzenne 

Obszar 
Dostęp do usług 

publicznych 

Dostęp do 
placówek 

edukacyjnych 

Poziom dostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji 
obszaru 

Poziom obsługi 
komunikacyjnej 

Obszar Osiedle 4,00 2,00 1,00 4,00 

Miasto Nowy 
Targ 

3,18 2,35 2,53 3,41 

Źródło: opracowanie własne 

Osiedle cechuje dobra dostępność do sklepów, w tym również obiektów 

wielkopowierzchniowych. Mieszkańców osiedla charakteryzuje wysoka aktywność społeczna 

ograniczana, jednak przez niedostosowanie infrastruktury i ofertę zlokalizowanych na tym 
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terenie instytucji, nie jest uznawana za „szczególnie bogatą” i adekwatną do zgłaszanych 

potrzeb. W tym kontekście kluczowe jest dostosowanie Centrum do specyficznych potrzeb 

mieszkańców podobszaru Osiedle.  

Wśród wymienianych mankamentów osiedla znajduje się wysoka gęstość zabudowań oraz duża 

gęstość zaludnienia, z których wynikają braki w dostępności do infrastruktury społecznej typu 

żłobki, przedszkola, place zabaw itp. W trakcie prowadzonych badań społecznych wielokrotnie 

podnoszono także sprawę Spółdzielczego Domu Kultury, który nie dysponuje dostatecznymi 

środkami na aktywizację mieszkańców oraz zapewnienie odpowiedniej oferty kulturalno-

rozrywkowej. Na osobną uwagę zasługuje kwestia dostosowania Spółdzielczego Domu Kultury, 

a także innych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na podobszarze Osiedle do 

potrzeb i możliwości osób starszych i niepełnosprawnych. 

7.2 4 Sfera środowiskowa 

Kolejnymi omawianymi wskaźnikami, są wskaźniki ze sfery środowiska naturalnego. Podobnie 

jak w przypadku pozostałych obszarów miasta, podstawowymi miernikami jakości środowiska 

jest natężenie hałasu oraz dostępność mieszkańców do terenów zielonych, mająca istotny 

wpływ na ocenę jakości życia, jak i stan środowiska naturalnego. W granicach administracyjnych 

miasta występują obszary chronionego krajobrazu, tereny chronione i rezerwaty przyrody: 

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwat Bór Na Czerwonem, pomniki 

przyrody, obszary Natura 2000, otulina GPN.  

Dodatkowo poddano analizie m.in. zmienną w zakresie liczby budynków pokrytych azbestem 

na 100 mieszkańców – problem ma charakter marginalny. Również liczba budynków 

wyposażonych w kotły węglowe na 100 mieszkańców ze względu na specyfikę obszaru nie 

stanowi determinanty i istotnego problemu terenu.  

Tabela 25 Wskaźniki środowiskowe 

Obszar 

Liczba budynków 
pokrytych 

azbestem na 100 
mieszkańców 

Liczba budynków 
wyposażonych w 
kotły węglowe na 
100 mieszkańców 

Jakość powietrza 
atmosferycznego 

Poziom 
natężenia 

hałasu 

Dostęp do 
terenów 
zielonych 

Obszar Osiedle 1,04 0,77 3,00 1,00 2,00 

Miasto Nowy 
Targ 

1,43 0,92 3,00 3,12 3,12 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowując, położenie obszaru nieopodal głównych arterii drogowych negatywnie wpływa 

na sferę środowiskową poprzez zanieczyszczenie powietrza oraz generowanie nadmiernego 

hałasu.  

7.2.5 Sfera techniczna 

Podobnie jak w przypadku oceny stanu technicznego podobszaru Centrum, ogólna ocena sfery 

technicznej podobszaru okolic Osiedla jest dwojaka. Na ocenę składa się korzystny stan 

techniczny infrastruktury liniowej, dobrze rozwinięta sieć podstawowych mediów. Poziom 

skanalizowania i zwodociągowania jest korzystny. Problemem jest natomiast degradacja 

przestrzeni publicznej, wynikająca m.in. z zdewaloryzowanego układu urbanistycznego oraz 

niezaspokajanych potrzeb remontowych i modernizacyjnych.  

Tabela 26 Wskaźniki techniczne  

Obszar Poziom skanalizowania Poziom zwodociągowania 
Poziom degradacji 

infrastruktury technicznej  

Obszar Osiedle 83,64 82,45 1,00 

Miasto Nowy Targ 73,36 63,62 2,64 

Źródło: opracowanie własne 

7.2 6 Analiza stanu kryzysowego podobszaru Osiedle 

Wyróżniony obszar to zespół bloków z wielkiej płyty, ograniczony ulicami Krakowska  

– Sikorskiego oraz Podtatrzańska – Józefczaka. Z perspektywy społecznej głównym problemem 

podobszaru Osiedle jest postępujące wyludnienie oraz starzenie się społeczeństwa. Przyczyn 

tego zjawiska poszukiwać należy w trudnej sytuacji na rynku pracy, która powoduje odpływ 

młodzieży poszukującej zatrudnienia w większych miastach. To z kolei generuje problemy 

natury przestrzenno-funkcjonalnej polegające na nieprzygotowaniu budynków użyteczności 

publicznej do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Ponadto wśród głównych 

negatywnych zjawisk obserwowanych na podobszarze dostrzega się koncentrację ubóstwa, 

która powiązana jest z wyższymi, niż w pozostałych częściach miasta, statystykami poziomu 

bezrobocia wynikającego między innymi z niedostosowania kwalifikacji mieszkańców 

podobszaru do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy. Czynnikami negatywnie 

wpływającymi na ocenę obszaru są także zdewaloryzowane i niefunkcjonalne przestrzenie 

publiczne niesprzyjające atrakcyjności osiedleńczej podobszaru. Zagospodarowanie obszaru 

podlega stopniowej poprawie, niemniej nie jest ona kompletna z punktu widzenia 

zmieniających się potrzeb oraz narastania problemów o charakterze cywilizacyjnym. 
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Wspominana wcześniej degradacja techniczna jest rezultatem niedofinansowania i wysokiej 

kosztochłonności – głównie prac termomodernizacyjnych. Podsumowując identyfikowany stan 

kryzysowy to splot czynników społecznych, środowiskowych, technicznych i gospodarczych. 

Jednocześnie diagnozowana sytuacja w dużej mierze wynika z przyjętych rozwiązań 

urbanistycznych oraz tworzonych powiązań funkcjonalnych w latach powojennych.  

7.2.7 Potencjały podobszaru Osiedle  

Podobszar Osiedle jako teren przewidziany do rewitalizacji posiada istotne potencjały z punktu 

widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego tego terenu i całego miasta. Przywrócenie 

funkcjonalności terenu oraz nadanie temu miejscu nowych funkcji wiąże się z efektywnym 

wykorzystaniem istniejących potencjałów, które zostały zidentyfikowane na etapie 

szczegółowej analizy pogłębionej i prowadzonych badań społecznych. Z perspektywy wdrażania 

programu rewitalizacji warto wskazać kluczowe zalety podobszaru, które będą determinowały 

zakres i skuteczność działań rewitalizacyjnych. 

– Do zalet tego terenu należy położenie blisko centrum, co ze względu na niedużą 

odległość od głównych instytucji i obiektów użyteczności publicznej miasta, ogranicza 

konieczność korzystania z prywatnej komunikacji.  

– W obrębie szeroko rozumianych kwestii społecznych podobszar Osiedle wyróżnia 

się korzystniejszymi wskaźnikami z zakresu bezpieczeństwa na tle miasta oraz 

pozostałych podobszarów kryzysowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście dużej 

gęstości zaludnienia obszaru oraz zabudowy w formie bloków mieszkaniowych. 

Informacje uzyskane od mieszkańców wskazują jednak na niższe poczucie 

bezpieczeństwa niż wynika to ze statystyk. Źródeł takiego stanu rzeczy należy upatrywać 

się przede wszystkim w znacznej liczbie drobnych naruszeń prawa, które nie są 

zgłaszane na Policję i tym samym nie znajdują się w prowadzonych statystykach. 

– Teren charakteryzuje się również dobrą dostępnością komunikacyjną, która korzystnie 

wpływa na mobilność mieszkańców. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia dużej 

gęstości zaludnienia i wysokiego odsetka osób zamieszkujących teren na tle całego 

miasta. 
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7.3 Podsumowanie diagnozy obszaru przewidzianego do rewitalizacji  

Niniejszy podrozdział ma na celu zbudowanie kompleksowego portretu analizowanego obszaru 

wsparcia w formie bilansu strategicznego, który obejmuje po pierwsze dziedzinową syntezę 

stanu kryzysowego w ramach poszczególnych sfer oraz analizę SWOT obejmującą 

wielokryterialną analizę zasobów i uwarunkowań oraz potencjałów podobszarów Centrum oraz 

Osiedle.  

7.3.1 Podsumowanie analizy pogłębionej w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych  

Podrozdział opiera się na syntetycznych podsumowaniach dedykowanych kompleksowo 

definiowanemu obszarowi rewitalizacji z uwzględnieniem podziału na poszczególne sfery. 

Poniższa synteza to wypadkowa pracy eksperckiej oraz działań partycypacyjnych.  

Sfera społeczna 

1. Starzenie się społeczności miasta, emigracja osób młodych, problem wykluczenia 

społecznego w tym bezdomności, słaba asymilacja ludności napływowej. 

2. Zjawisko patologii, alkoholizmu, bezdomności koncentrujące się w okolicach 

opuszczonych obiektów znajdujących się w centrum miasta, w tym budynków dawnego 

szpitala miejskiego.  

3. Niewykorzystane zasoby kulturowe i historyczne, które w połączeniu ze starzeniem się 

społeczeństwa, mogą prowadzić do zatracenia części lokalnej kultury.   

4. Niska aktywność społeczna, „słomiany zapał” mieszkańców, niechęć do działań 

długofalowych, brak lub niewystarczająca oferta instytucji wspierających oddolną 

aktywność społeczną mieszkańców.  

5. Braki w infrastrukturze społecznej dotyczącej miejsc i instytucji wspierających osoby 

starsze i niepełnosprawne – np. dzienny dom opieki, mogące skutkować wykluczeniem 

społecznym wymienionych grup.  

6. Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla młodzieży i osób dorosłych, 

mogąca prowadzić do wyludniania się miasta oraz rozszerzania się patologii społecznych 

– alkoholizmu, narkomanii, przestępczości.   
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Sfera techniczna  

1. Niedostosowana infrastruktura transportowa, słaba jakość dróg oraz duże natężenie 

ruchu w centrum miasta, z których wynikają problemy środowiskowe miasta, 

zanieczyszczenia komunikacyjne oraz duża liczba kolizji drogowych. 

2. Katastrofalny stan techniczny szpitala miejskiego i budynków zlokalizowanych w jego 

otoczeniu (opuszczone i niszczejące budynki), skutkujący zagrożeniem zdrowia i życia 

mieszkańców oraz osób znajdujących się na tym terenie.  

3. Niedostosowana infrastruktura obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej do 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych na terenie centrum miasta oraz 

w pozostałych dzielnicach.  

4. Postępująca degradacja i brak inwestycji w budynek dworca kolejowego oraz jego 

najbliższe otoczenie, skutkująca utratą walorów architektonicznych i użytkowych 

obiektu dworca (teren znajduje się poza obszarem wsparcia, ale w istotny sposób 

oddziałuje na obszar rewitalizacji).  

5. Niska jakość dróg i infrastruktury technicznej. Słaba infrastruktura drogowa przyczynia 

się do powstawania zatorów oraz trudności w dojeździe do firm zlokalizowanych na 

terenie byłych NZPS (teren znajduje się poza obszarem wsparcia, ale w istotny sposób 

oddziałuje na obszar rewitalizacji). 

6. Postępująca degradacja techniczna obiektów dawnej oczyszczalni ścieków, skutkująca 

uciążliwościami dla mieszkańców – odór, niska estetyka, miejsce niebezpieczne dla osób 

postronnych.   

Sfera gospodarcza 

1. Niewykorzystane zasoby kulturowe i historyczne w zakresie rozwoju turystyki, oferty 

rozrywkowej, produktów lokalnych itp. skutkujące słabością lokalnego rynku pracy 

i w rezultacie emigracją ludzi młodych.  

2. Słaba jakość infrastruktury turystycznej, niesprzyjająca rozwojowi tej gałęzi gospodarki 

w mieście.  

3. Brak inwestycji w modernizację i rozbudowę infrastruktury i oferty turystycznej miasta, 

skutkująca odpływem turystów do innych miejscowości Podhala.  

4. Problem ograniczonej ilości terenów inwestycyjnych wynikający z usytuowania miasta 

w dolinie i na zboczach, co skutkuje odpływem kapitału. 
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5. Niewykorzystane tereny i obiekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarze dawnych 

Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego oraz dawnej oczyszczalni ścieków.  

Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

1. Słaba jakość oferty kulturalnej, rozrywkowej oraz dostosowanych do aktualnych 

potrzeb i standardów przestrzeni publicznych.  

2. Brak nowoczesnego centrum kultury, mogącego wzmacniać lokalną tożsamość, 

promującego i wspierającego inicjatywy oddolne mieszkańców zw. z kulturą i lokalnymi 

tradycjami.  

3. Brak miejsc/instytucji wspierających i oferujących wsparcie dla osób starszych, 

niepełnosprawnych i grup osób zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem 

społecznym (osób ubogich, bezdomnych, z problemami alkoholowymi itp.).  

4. Niedostosowanie infrastruktury społecznej, w tym brak wymaganej liczby miejsc 

w żłobkach i przedszkolach, brak placów zabaw, przestrzeni do spędzania wolnego 

czasu na terenie Osiedla.  

5. Niedostosowanie obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie Osiedla do 

potrzeb i możliwości osób starszych i niepełnosprawnych, utrudniające możliwość 

dostępu i korzystania z tych obiektów.  

6. Niedostosowanie oferty kulturalno-rozrywkowej Spółdzielczego Domu Kultury do 

aktualnych potrzeb mieszkańców obszaru Osiedla. Ograniczona liczba działań 

nastawionych na aktywizację społeczną mieszkańców.  

Sfera środowiskowa 

1. Zanieczyszczenie powietrza w okresie jesienno-zimowym, wynikające z niskiej emisji 

pochodzenia komunalnego i stosowania niskiej jakości opału.  

2. Zanieczyszczenie środowiska i duże natężenie hałasu wynikające z ruchu kołowego, 

którego znaczna część odbywa się w centrum miasta – w tym także ruch tranzytowy.  

3. Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska materiałami znajdującymi się na terenie 

dawnej oczyszczalni ścieków. 

7.3.2 Analiza SWOT  

Przeprowadzona analiza obszaru rewitalizacji wskazała na główne problemy i potencjały 

występujące na poszczególnych podobszarach rewitalizacji. Co istotne znaczna część 

zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych powtarza się na obu wytypowanych podobszarach. 
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Dlatego też podjęto decyzję o opracowaniu analizy SWOT wspólnej dla wszystkich 

podobszarów rewitalizacji. Z punktu widzenia rewitalizacji kluczową rolę pełnią czynniki 

społeczne, w związku z tym faktem analiza SWOT ma dwudzielny charakter. W pierwszej tabeli 

odnosi się do sfery społecznej, natomiast w drugiej do pozostałych sfer i czynników 

rozwojowych.  

Tabela 27 Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji – sfera społeczna  

             MOCNE STRONY           SŁABE STRONY 

 Imprezy promocyjne i krzewiące kulturę lokalną, 
m.in.: Jarmark Podhalański, Bieg Podhalański im. 
Jana Pawła II czy też Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy na Dunajcu; 

 Korzystny klimat dla przedsiębiorczości, czego 
wynikiem jest coraz szybszy przyrost podmiotów 
w sektorze prywatnym i nadwyżka nowo 
rejestrowanych firm nad wyrejestrowywanymi; 

 Dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w sferze ekonomii społecznej; 

 Przedsiębiorczość mieszkańców w podejmowaniu 
działalności gospodarczej na własny rachunek; 

 Funkcjonowanie jarmarku jako miejsca dającego 
zatrudnienie; 

 Realizacja przez OPS programów aktywizacji 
zawodowej w ramach grantów unijnych; 

 Funkcjonowanie magazynu odzieży używanej oraz 
stołówki prowadzonej przez PKPS dla osób 
bezdomnych, najuboższych i niezaradnych życiowo; 

 Działalność PKPS i koła ZWR Rodzina Trzy Plus 
w zakresie pozyskiwania środków spożywczych 
z żywnościowych programów ministerialnych 
i dystrybucji ich osobom potrzebującym. 

 Funkcjonowanie dwóch Środowiskowych Domów 
Samopomocy; 

 Działalność animatorów sportowych na 
kompleksach „Orlik”; 

 Organizowanie dla mieszkańców Nowego Targu 
imprez promujących zdrowy styl życia (koncerty, 
festyny, zajęcia pozalekcyjne); 

 Przeprowadzenie wspólnie z Komendą Powiatową 
Policji w Nowym Targu akcji informacyjno – 
edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 
nadużywaniu alkoholu przez osoby korzystające 
ze stoków narciarskich. 

 
 

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

 Niska aktywność społeczna 
mieszkańców – słabe zainteresowanie 
sprawami miasta; 

 Niska świadomość mieszkańców 
dotycząca ekologii i ochrony 
środowiska skutkująca 
zanieczyszczeniem wód, powietrza – 
niska emisja; 

 Nasilenie zjawisk patologicznych 
w placówkach oświatowych. 

 Zbyt niskie dochody własne 

 Niewielka ilość dużych 
przedsiębiorstw; 

 Niewystarczająca liczba ofert pracy; 
 Niskie kwalifikacje osób bezrobotnych; 
 Stosunkowo wysoki odsetek osób 

długotrwale bezrobotnych; 

 Brak w powiecie nowotarskim Domu 
Pomocy Społecznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu; 

 Relatywnie wysoka liczba osób 
bezdomnych. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Byli mieszkańcy miasta powracający do Nowego 
Targu z emigracji zarobkowej; 

 Pojawienie się nowych inwestorów; 
 Rozwój strefy aktywności gospodarczej; 
 Wzrost liczby turystów odwiedzających miasto 

w wyniku powstawania nowych produktów 
turystycznych (trasy piesze, ścieżki rowerowe, 
narciarskie, edukacyjne, konne, wyciąg narciarski 
itp.); 

 Realizacja projektu pn. „Historyczno-kulturowo-
przyrodniczy szlak dookoła Tatr”; 

 Udział klientów OPS w programach unijnych 
mających na celu reintegrację zawodową; 

 Powstanie nowych żłobków i zapewnienie systemu 
innych form opieki nad dziećmi do lat 3; 

 Wspieranie działalności dla osób starszych – kluby 
seniora przy jadłodajni PKPS; 

 Powstanie w powiecie nowotarskim Domu Pomocy 
Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 Narastający wandalizm – brak 
poszanowania dla własności publicznej 
i prywatnej; 

 Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców niektórych części miasta 
ze względu na budowę lotniska; 

 Kryzys ekonomiczno - gospodarczy. 
Utwierdzanie się spadkowego trendu 
koniunktury gospodarczej w kraju  
i na świecie; 

 Duża konkurencja ze strony 
okolicznych miejscowości położonych 
bliżej szlaków i atrakcji turystycznych; 

 Starzenie się społeczeństwa; 
 Postępujący proces ubożenia 

mieszkańców i zmniejszanie się 
poziomu aktywności zawodowej; 

 Uzależnienie się od pomocy 
społecznej; 

 Wzrost ilości osób 
niepełnosprawnych; 

 Wzrastająca liczba pacjentów 
uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków. 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 28 Analiza SWOT dla obszaru rewitalizacji – pozaspołeczne aspekty rozwojowe  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

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

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

 Połączenie drogowe ze Słowacją, 
 Centrum komunikacyjne subregionu; 
 Istniejące lotnisko sportowe; 

 Funkcja siedziby powiatu oraz ,,stolicy” Podhala – 
istotna rola ośrodka administracyjnego; 

 Potencjalne tereny do zabudowy; 
 Funkcjonująca baza sportowo-rekreacyjna; 
 Dostępne tereny rekreacyjne; 
 Wysoki poziom rozwoju niektórych dyscyplin 

sportowych – tradycje, wpływ na wizerunek miasta; 

 Trudność w pozyskiwaniu gruntów 
pod inwestycje – duże rozdrobienie 
nieruchomości, nieuregulowane 
kwestie własnościowe gruntów, itp.; 

 Brak organizacji przestrzennej na 
terenie jarmarku; 

 Niewydolność układu drogowego 
miasta i zbyt mała ilość miejsc 
parkingowych; 

 Brak nowoczesnej hali sportowej; 
 Duże rozproszenie zabudowy – 

wysokie koszty inwestycji 
infrastrukturalnych; 

 Zbyt wąskie ulice północnej części 
miasta; 

 Duży udział budynków o wysokim 
zapotrzebowaniu energetycznym; 
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 Silny regionalizm – działalność organizacji 
krzewiących regionalizm; 

 Zabytki sakralne na terenie miasta, w tym obiekty na 
Szlaku Architektury Drewnianej; 

 Rozwinięta infrastruktura mieszkaniowa na terenie 
miasta; 

 Pozyskane zewnętrzne środki finansowe przez 
samorząd lokalny; 

 Ogromne doświadczenie szkoleniowe w hokeju na 
lodzie – zaplecze olimpijskie; 

 Realizowane dotychczas działania władz miasta w 
zakresie redukcji zanieczyszczeń  powietrza (dotacje 
na wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, 
realizacja programu Ograniczenia Niskiej Emisji). 

 Rozwinięty zbiorowy przewóz osób w obrębie 
miasta i okolicy; 

 Siedziba Sądu Rejonowego i Urzędu Skarbowego. 
 Siedziba Euroregionu Tatry; 
 Silne tradycje handlowe, ściśle uwidocznione w 

nazwie miasta, w tym tradycyjne jarmarki 
nowotarskie; 

 Przedsiębiorczość mieszkańców: 
 Rozwinięte rzemiosło – duża liczba wytwórców, 

wielowiekowa tradycja, fachowość. 

 Rozwinięta sieć punktów handlowych i usługowych; 

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

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

 Nowotarskie Lody Tradycyjne – produkt wpisany na 
ministerialną listę produktów tradycyjnych; 

 Rozwinięta baza działalności kulturalnej. 
 Brak dużych, uciążliwych dla środowiska 

przedsiębiorstw; 

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

 Wysoka liczba gospodarstw 
domowych wykorzystujących węgiel 
na cele ogrzewania; 

 Niezadawalający stan sieci gazowej – 
najwięcej nieczynnych przyłączy 
gazowych na jednego mieszkańca w 
porównaniu ze średnią dla 
województwa małopolskiego; 

 Ukształtowanie terenu i położenie 
miasta, problem przewietrzania. 

 Niska aktywność przedsiębiorców w 
zakresie integrowania środowiska 
gospodarczego – brak wyraźnego 
lidera; 

 Brak firm z branży wysokich 
technologii; 

 Brak reprezentacji polityczno-
społecznej na wyższych szczeblach 
władzy publicznej (centralnej 
i regionalnej); 

 Niewystarczająca baza lokalowo – 
sportowa szkół; 

 Brak wyraźnej wizytówki miasta, 
charakterystycznej dla identyfikacji 
zewnętrznej; 

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

 Brak miejsc hotelowych o średnim 
i wyższym standardzie; 

 Brak skoordynowanej informacji 
turystycznej. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Budowa drogi ekspresowej z Krakowa do Nowego 
Targu wraz z obwodnicą; 

 Możliwość pozyskania funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej na rozwój lokalny; 

 Budowa lotniska komunikacyjnego w Nowym Targu. 
 Transgraniczne położenie miasta; 
 Rozwój terenów rekreacyjnych i inwestowanie 

w  rekreację oraz aktywny wypoczynek; 

 Ograniczenie rozwoju miasta 
spowodowane przepisami związanymi 
z funkcjonowaniem Gorczańskiego 
Parku Narodowego i obszarów Natura 
2000; 

 Niedostateczny system monitoringu 
miejskiego; 
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 Nowy Targ miastem papieskim; 

 Zmiana miejsca odbywania się Jarmarków 
Nowotarskich; 

 Rozbudowa Małopolskiego Systemu Informacji 
turystycznej; 

 Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jako wsparcie 
dla inwestycji w OZE, modernizacja sieci 
ciepłowniczej, fundusze zewnętrzne i rządowe na 
działania na rzecz efektywności energetycznej i 
redukcji emisji; 

 Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum 
miasta i ochrony tzw. centrum po oddaniu drogi 
,,obwodowej”, zmniejszenie emisji hałasu i spalin; 

 Możliwości techniczne w zakresie podłączenia 
większej liczby mieszkańców do sieci gazowej; 

 Działania samorządu województwa w zakresie 
ochrony powietrza; 

 Wzrost zainteresowania żywnością tradycyjną, 
regionalną, ekologiczną; 

 Rozbudowa Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej; 

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

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

 Realizacja projektu „Utworzenie Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Nowym Targu” ma na celu 
stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej 
oraz poszerzenia lokalnego rynku pracy. 

 Brak regulacji sprzyjających rozwojowi 
infrastruktury w terenach górskich; 

 Coraz większy zakres nakładanych 
zadań bez przekazywanych środków 
finansowych; 

 Brak systemowych, skutecznych 
rozwiązań w stosunku do trucicieli 
środowiska naturalnego; 

 Ograniczona dostępność i zasoby 
środków UE i środków własnych; 

 Niestabilność przepisów prawno- 
administracyjnych; 

 Brak systemowych, skutecznych 
rozwiązań w stosunku do trucicieli 
środowiska naturalnego; 

 Nadmierny fiskalizm państwa, 
prowadzący do obniżenia opłacalności 
działalności gospodarczej - ,,szara” 
strefa. 

Źródło: opracowanie własne 
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8. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja stanu obszaru kryzysowego po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych jest wynikiem 

pogłębionej analizy problemowej Nowego Targu, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch 

podobszarów rewitalizacji, a także wypracowanych koncepcji planowanych i pożądanych 

efektów zakładanych działań. Poniżej prezentowana wizja skupia się na pięciu połączonych 

ze sobą aspektach skupiających się na ograniczaniu zidentyfikowanych negatywnych zjawisk 

kryzysowych w różnych sferach: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, 

technicznej, środowiskowej, a także wzmocnieniu istniejących potencjałów wewnętrznych 

obszaru rewitalizacji w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego miasta 

i zapobiegania negatywnym zjawiskom w przyszłości. W rezultacie przeprowadzonych działań 

rewitalizacyjnych w podobszarach, w których zaplanowano interwencję, dąży 

się do zapewnienia dogodnych warunków życia dla mieszkańców, wspierania aktywności 

społecznej i rozwoju działalności gospodarczej, a także wzmocnienia potencjału turystycznego, 

rekreacyjnego i kulturotwórczego Nowego Targu jako ośrodka o ponadlokalnej randze 

społeczno-gospodarczej.  

Realizacja założeń przyświecających Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 

na lata 2017-2023 pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego stanu rozwoju miasta jako 

innowacyjnego centrum subregionu Podhala. W wyniku rewitalizacji obszar wsparcia 

charakteryzować się będzie wysoką jakością kapitału ludzkiego, społecznego i gospodarczego. 

Nastąpi integracja mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na osoby zagrożone wykluczeniem 

i marginalizacją społeczną. Ulegnie polepszeniu jakość  życia seniorów oraz zostaną podjęte 

kroki w celu podniesienia ich aktywności. Dzięki poprawie kompetencji zawodowych 

mieszkańców polepszy się konkurencyjność kapitału społecznego. Rewitalizacja wzmocni 

świadomość własnego dziedzictwa kulturalnego i regionalnego. Tym samym, nastąpi 

zwiększenie spójności społecznej, która wpłynie na pozytywny wizerunek miasta, wykreuje 

wizytówkę przyciągającą inwestorów, młodych ludzi i turystów. Działania wpływające na 

współpracę różnych grup interesariuszy zainicjują długofalowy rozwój. Poprawi się przestrzeń 

publiczna, dzięki czemu Nowy Targ będzie przyciągał inwestorów i stanie się atrakcyjnym 

miejscem dla mieszkańców, którzy będą korzystać z innowacyjnej infrastruktury społecznej  
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i technicznej. Wprowadzone zmiany przyczynią się do osiągnięcia spójności zarówno 

społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej, a przede wszystkim zagwarantują mieszkańcom 

oczekiwaną wysoką jakość życia. 

W związku z powyższymi uwarunkowaniami i przedstawionym kontekstem, wykorzystując 

przeprowadzoną analizę sformułowano wizję obszaru rewitalizacji dla Nowego Targu oraz jej 

deklarację operacyjną.  

Grafika 26 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

 
 
Grafika 27 Deklaracja wizji 

. 
 
 
 

 

Nowy Targ centralnym ośrodkiem przemysłów kreatywnych dla Podhala i jednym z wiodących 

miast regionów górskich. Przestrzeń komunikacyjna, potencjał gospodarczy, edukacyjny, 

sportowy oraz akademicki wykreują Nowy Targ na stolicę subregionu Podhala  

o wysokim komforcie życia, bezpiecznym miejscu do zamieszkania oraz inwestowania,  

a także inicjowania i lokowania kapitału innowacyjnego, szczególnie w obszarze  

związanym z gospodarką turystyczną i tradycyjną kulturą podhalańską” 

 

 

Wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji będzie tworzył dodatkową przestrzeń  

do aktywizacji publicznej, społecznej i gospodarczej dla mieszkańców miasta Nowy Targ, 

podnosząc jego atrakcyjność społeczną, kulturową i inwestycyjną oraz jakość życia 

mieszkańców.  Jako subregion Podhala i wiodące miasto regionów górskich,  

Nowy Targ będzie także promotorem innowacyjności i rozwoju, turystyki i sportu, 

przedsiębiorczości i wysokiej standaryzacji usług publicznych, obywatelskiej aktywności  

i transparentności dialogu publicznego 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 118 

9. Cele rewitalizacji, kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

9.1 Cele strategiczne i kierunki działań 

W poprzednim rozdziale zaprezentowano wizję rozumianą jako docelowy efekt interwencji 

zaplanowanej na wskazanym obszarze rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023. Dla skutecznej realizacji wizji kluczowe jest precyzyjne 

zdefiniowanie celów strategicznych, przypisanych im kierunków działań oraz przypisanych im 

konkretnych i wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć. Zapisy rozdziału są wypadkową 

przeprowadzonej szczegółowej diagnozy obszaru wsparcia, której efektem było wyróżnienie 

obszaru rewitalizacji składającego się z dwóch podobszarów wsparcia, zdefiniowanych jako 

Centrum i Osiedle, a także identyfikacji potrzeb wyrażających się konkretnymi 

przedsięwzięciami zgłaszanymi przez podmioty zaangażowane w proces planowania 

rewitalizacji w Nowym Targu. 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 wyznaczone 

zostały trzy główne cele rewitalizacji odnoszące się do trzech zasadniczych i podstawowych 

dziedzin wsparcia: integracja społeczna i kapitał społeczny, nowoczesne sprofesjonalizowane 

usługi publiczne, potencjał kulturotwórczy i turystyczny. Wskazane obszary każdorazowo łączą 

się z zagadnieniami technicznymi i przestrzenno-funkcjonalnymi, niemniej logika interwencji 

ukierunkowana jest na skuteczność społecznych przeobrażeń terenów kryzysowych 

i problemowych stanowiących obszar rewitalizacji oraz wykorzystanie endogenicznych 

potencjałów Nowego Targu ze szczególnym uwzględnieniem zdelimitowanych stref. Tym 

samym w strukturze interwencji zaplanowanej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 wyróżniono trzy zasadnicze cele strategiczne, które 

są względem siebie komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty 

i problemy zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji.  
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Grafika 28 Domeny planowania strategicznego interwencji rewitalizacyjnej  

 

 

 

Każdy z powyższych celów strategicznych (wynikających z przyjętych domen planowania 

strategicznego tworzących obszary wsparcia) jest dopełniany przez dedykowane kierunki 

Obszar wsparcia 1. Integracja społeczna 
i kapitał społeczny 

Obszar wsparcia 2. Nowoczesne usługi 
społeczne 

Obszar wsparcia 3. Potencjał kulturotwórczy 
i turystyczny 

Cel strategiczny 1.

Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar 

rewitalizacji 

Cel strategiczny 2.

Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne  

Cel strategiczny 3.

Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 120 

działań. Założenia interwencji rewitalizacyjnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 zaprezentowano na poniższym schemacie. 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację grup 

i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji 

1.1 Wykorzystanie istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społecznych  

1.2 Wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę 

1.3 Realizowanie programów i projektów aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

w trudnej sytuacji 

1.4 Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów 

społecznych 

1.5 Wspieranie organizacji pozarządowych i podmiotów zaangażowanych 

w reintegrację społeczną  

1.6 Rozwijanie oferty dedykowanej seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami 

1.7 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia 

1.8 Modernizacja i dostosowywanie przestrzeni publicznych umożliwiających spędzanie 

wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji w oparciu 

o profesjonalne usługi publiczne  

2.1 Budowa oferty spędzania czasu wolnego poprzez rewitalizację placów zabaw, boisk 

oraz tworzenie monitorowanych stref bezpieczeństwa 

2.2 Rozbudowa placówek oświatowych i wykorzystanie ich potencjału do rewitalizacji 

obszaru wsparcia  

2.3 Tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, tradycja, integracja) na 

bazie istniejącego zasobu budynków 

2.4 Poprawa przepustowości wewnętrznego układu komunikacyjnego i poprawa jakości 

obsługi komunikacyjnej  

2.5 Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych w oparciu o zintegrowany system 

wsparcia  

2.6 Wzmacnianie i rozwijanie modelu partycypacyjnego w ramach wdrażania projektów 

rewitalizacyjnych  
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2.7 Prowadzenie aktywnego dialogu z interesariuszami rewitalizacji  

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji 

3.1 Propagowanie dziedzictwa kulturowego miasta i regionu 

3.2 Wsparcie i rozwijanie instytucji kultury  

3.3 Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców  

3.4 Kultywowanie rzemiosła i tradycji góralskiej wraz z promocją tradycyjnych świąt 

unikalnych dla terenu wsparcia 

3.5 Integracja mieszkańców i aktywizacja społeczna w oparciu o potencjał 

kulturotwórczy  

3.6  Ożywienie gospodarcze na bazie potencjału turystycznego  

3.7 Stworzenie szerokiej oferty sportowo-rekreacyjnej  

3.8 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, pokolejowych oraz innych 

niezamieszkałych przestrzeni negatywnie wpływających na obszar rewitalizowany  

3.9 Rozwój infrastruktury w celu przystosowania obszaru rewitalizacji do obsługi 

regionalnego ruchu turystycznego 

 

Cele rewitalizacji zostały zdefiniowane zgodnie z założoną wizją, na podstawie 

przeprowadzonej analizy społeczno-gospodarczej, a tym samym wynikają z określonych zjawisk 

i kwestii problemowych. Cele strategiczne są zatem komplementarne z występującymi na 

obszarach miasta problemami. 
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9.2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

W niniejszym rozdziale zaprezentowano przedsięwzięcia rewitalizacyjne uwzględniające 

podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz pozostałe przedsięwzięcia o charakterze 

uzupełniającym. Podział ten wynika z wymogów formalnych związanym z aplikowaniem 

o fundusze unijne. Jednocześnie rozdział zawiera podział terytorialny na projekty realizowane 

na podobszarze 1 Centrum, podobszarze 2 Osiedle oraz projekty nieznajdujące się na obszarze 

rewitalizacji niemniej wpisujące się w cele rewitalizacji w Nowym Targu wynikające z treści 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 (są to przedsięwzięcia 

zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji, ale w istotny sposób wpływające na osiągnięcie 

zakładanych celów rewitalizacji i z punktu widzenia ich zasadności zostały opatrzone 

dodatkowymi uzasadnieniami). Dodatkowo w odrębnym podrozdziale zestawiono 

przedsięwzięcia odnoszące się do obu podobszarów rewitalizacji – są to projekty miękkie, 

których realizacja będzie miała kompleksowy charakter.  

Katalog przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera obligatoryjne informacje wskazane 

w Wytycznych, tj.: nazwę podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację 

(miejsce realizacji danego przedsięwzięcia), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz 

ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów strategicznych rewitalizacji. 

Jednocześnie przedsięwzięcia rewitalizacyjne przedstawione zostały w formie fiszki 

projektowej (ze względu na ramowy i często koncepcyjny charakter przedsięwzięć, zawierają 

one podstawowe informacje umożliwiające identyfikację kwalifikowania się projektów 

do objęcia przedmiotowym GPR). 

Poza projektami podstawowymi kluczowymi z punktu widzenia osiągania celów rewitalizacji w 

przedmiotowej części opracowania umieszczono również pozostałe projekty, które mają 

komplementarny charakter w stosunku do interwencji podstawowej, niemniej z punktu 

widzenia kwalifikowalności nie można ich definiować jako projekty podstawowe.  

Należy zaznaczyć, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały wypracowane wraz 

z interesariuszami procesu rewitalizacji. Nabór przedsięwzięć do GPR był otwarty tak, aby 

zapewnić każdej grupie interesariuszy złożenie propozycji projektów, które następnie zostały 

omówione na spotkaniu warsztatowym. Każdemu z projektodawców zapewniono możliwość 

dostosowania/aktualizacji projektu do uwag, opinii i sugestii zgłoszonych w ramach 

warsztatów. 
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Dla zwiększenia przejrzystości poniżej wylistowano przedsięwzięcia wchodzące w skład 

projektowanej interwencji, a następnie w kolejnych podrozdziałach umieszczono komplety 

uzupełnionych fiszek projektowych.  

 

Projekty podstawowe - Podobszar Centrum  

1.1 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku wraz 

z zagospodarowaniem otoczenia 

1.2 Wykorzystanie potencjału Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 

1.3 Rewitalizacja terenu Starego Szpitala w Nowym Targu 

1.4 Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym 

Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo 

i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku 

pielęgniarstwo 

1.5 Program aktywizacji gospodarczej Centrum  

1.6 Ekonomia społeczna efektywnym narzędziem rozwiązywania problemów społecznych 

Centrum  

1.7 Przebudowa drogi pomiędzy  MOK a Galerią Buy&Fly 

1.8 Przebudowa ul. Krzywej 

1.10 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy Al. Tysiąclecia 44b wraz z otoczeniem 

1.11 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy Al. Tysiąclecia 44a wraz z otoczeniem  

1.12 Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 

1.13 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy al. Tysiąclecia 40 wraz z otoczeniem  

1.14 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy al. Tysiąclecia 36,38 wraz z otoczeniem  

1.15 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy al. Tysiąclecia 30,32,34 wraz z otoczeniem 

1.16 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Królowej Jadwigi 5 wraz z otoczeniem  
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1.17 Przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z wymianą pokrycia dachowego nad 

całością budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu 

1.18 Przebudowa chodnika i zagospodarowanie terenu przed budynkami Aleje Tysiąclecia nr 

42 i 44 strona północna 

1.19 Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą na ul. Krzystyniaka  

1.20 Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla Topolowe   

1.21 Utworzenie miejsca tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni na bazie budynku 

przy ul. Kościuszki 8 

1.22 Poprawa jakości życia seniorów w Nowym Targu poprzez wdrożenie specjalistycznego 

programu aktywizująco-opiekuńczego oraz wsparcie palcówki dziennego pobytu seniora 

5.1 Aktywny w każdym wieku w Nowym Targu 

5.2 Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego 

 

Projekty podstawowe - Podobszar Osiedle  

2.1 Kombinat Sztuki 

2.2 Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu 

2.3 Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynku, w którym prowadzone są 

kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych  wraz z zagospodarowaniem terenu 

funkcjonalnie związanego z obiektem. 

2.4 Aktywizacja społeczności lokalnej - nauka gry na  gitarze 

2.5 Aktywizacja społeczności lokalnej - nauka tańca break dance i hip-hop 

2.6 Aktywizacja społeczności lokalnej - organizacja zajęć z jogi 

2.7 Aktywizacja społeczności lokalnej - zajęcia z aerobiku 

2.8 Aktywizacja społeczności lokalnej- otwarcie sekcji karate dla dorosłych 

2.9 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację kursu tańca towarzyskiego i salsy 

2.10 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację kursu tańca turniejowego 

2.11 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację kursu tańca Zumba 

2.12 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez otwarcie sekcji karate dla dzieci 

2.13 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez otwarcie sekcji tanecznej dla młodzieży 

2.14 Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zakup oraz naukę obsługi drukarki laserowej 

3D 
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2.15 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez organizację zajęć  rehabilitacyjnych dla 

dorosłych 

2.16 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez organizację zajęć z gimnastyki leczniczej 

Tao Yin 

2.17 Rewitalizacja placów zabaw, boisk oraz tworzenie monitorowanych stref 

bezpieczeństwa 

2.18 Rozwój działalności regionalnego zespołu Mali i Młodzi Hyrni 

2.19 Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al.Kopernika 12 

2.20 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy   ul. Podtatrzańska 44 wraz z otoczeniem  

2.21 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy  ul.  Podhalańska 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

2.22 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy  ul. Szaflarska 124 

2.23 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy  ul. Szaflarska 124a 

2.24 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy  ul. Szaflarska 126 

2.25 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy  ul. Szaflarska 126a 

2.26 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy  ul. Szaflarska 126b 

2.27 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul.  Podtatrzańskiej 47 wraz z otoczeniem   

2.28 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul.  Wojska Polskiego 18 wraz z otoczeniem 

2.29 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Sikorskiego 23 wraz z otoczeniem   

2.30 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Sikorskiego 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19  
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2.31 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Szaflarska 72 wraz z otoczeniem 

2.32 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z otoczeniem 

2.33 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z otoczeniem   

2.34 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Wojska Polskiego 22 wraz z otoczeniem   

2.35 Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego znajdującego 

się przy ul. Wojska Polskiego 24 wraz z otoczeniem   

2.36 Modernizacja budynku handlowo-usługowego przy Al. Kopernika 12 

2.37 Modernizacja budynku handlowo-usługowego przy ul. Podtatrzańska 74 

2.38 Modernizacja dojazdu i placu przy budynkach nr 7 i 15 przy ul. Powstańców Śląskich  

2.39 Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i adaptacja zdewastowanego budynku „Starej 

apteki”  w ramach rewitalizacji osiedla Wojska Polskiego 14 

5.1 Aktywny w każdym wieku w Nowym Targu 

5.2 Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego 

 

Projekty podstawowe zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji  

3.1 Przebudowa i konserwacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu 

z przełomu XIX I XX wieku 

3.2 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu wraz z infrastrukturą otaczającą 

budynek 

3.3 Ożywienie turystyczne i gospodarcze w mieście Nowy Targ poprzez modernizację stacji 

narciarskiej Długa Polana 

3.4 Liga szkolna w narciarstwie alpejskim i biegach narciarskich 

3.5 Kompleksowa modernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne 

3.6 Utworzenie przestrzeni dla spędzania czasu wolnego poprzez przebudowę i nadbudowę 

części parterowej budynku Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu  

 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 127 

Pozostałe projekty zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji  

4.1 Rewitalizacja przestrzeni handlowo - usługowej przy ul. Ludźmierskiej 26A z 

przeznaczeniem na Park Kupiectwa, Edukacji i Rozrywki 

4.2 Rewitalizacja Miejskiego Placu Targowego połączona z jego przeniesieniem na teren 

Nowej Targowicy przy ul. Targowej w Nowym Targu 

4.3 Inkubator przedsiębiorczości dla zawodów ginących, rzemieślników i kultury Podhala 

połączony z organizacją i prowadzeniem ośrodka badawczo-rozwojowego 

4.4 Rekultywacja starej oczyszczalni ścieków połączona z nadaniem jej nowych funkcji 

kulturowych, społecznych i gospodarczych  

4.5 Modernizacja instalacji C.O we Wspólnotach Mieszkaniowych   

4.6 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz utworzeniem nowych miejsc parkingowych na os. 

A. Suskiego w Nowym Targu 

4.7 Przebudowa boksów śmietnikowych na os. A. Suskiego  

4.8 Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego na ul. Kolejowej 162 wraz z 

otoczeniem 

4.9 Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem na funkcję 

usługowo-handlowo-biurową - utworzenie miejsca rozwoju biznesu i spotkań 

wielopokoleniowych 
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9.2.1 Projekty podstawowe - Podobszar Centrum  

Projekt 1.1  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja 
budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Urząd Miasta Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Największym problemem podobszaru Centrum, w granicach którego leży 
budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu jest poziom 
dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, który wynika z aspiracji miasta jako całości, jego oddziaływania 
oraz zmian społeczno-ekonomicznych determinujących interwencję w 
centrum m.in. w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców na dobra i 
usługi publiczne świadczone przez samorząd. Obiekt Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Targu z zewnątrz sprawia wrażenie bardzo ciężkiego i 
zamkniętego na otaczający teren, co dodatkowo podkreśla udawany 
mansardowy dach oraz brak wykorzystania skweru zieleni i położenia na 
narożniku działki (ulica Krzywa i aleja Tysiąclecia). Z kolei wewnątrz budynku 
zauważalny jest przypadkowy układ pomieszczeń, a także brak niektórych z 
nich, np. w restauracji znajdującej się w piwnicy brak jest przygotowalni, 
zespołu szatni czy windy do zwożenia produktów. Ponadto, w budynku brak 
jest możliwości oddzielenia części edukacyjnej i biurowej od sali 
widowiskowej. Obiekt nie spełnia przepisów BHP, Sanepid i p-popż. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Polepszenie warunków funkcjonowania ośrodka, nadanie budynkowi 
znamion współczesności z zachowaniem elementów tradycji regionu. 
Projekt wpisuje się w ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 
Nowy Targ na lata 2017-2023 Obszar wsparcia 3. Potencjał kulturotwórczy i 
turystyczny oraz realizuje Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności 
przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji, a także wyznaczony dla niego 
kierunek osiągnięcia celu 3.2 Wsparcie i rozwijanie instytucji kultury. Projekt 
będzie realizowany w powiązaniu z: Projektami 1.2, 1.7, 1.8. 

5 Zakres zadań 

Zakres planowanych zadań obejmuje: 
- zmiana układu funkcjonalnego budynku 
- generalna przebudowa sali widowiskowej z dostosowaniem do 
obowiązujących przepisów i wymagań 
- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 
- wymiana instalacji wewnętrznych 
- zagospodarowanie terenu 
Dodatkowo w ramach projektu rewitalizowana będzie przestrzeń publiczna 
- zieleń urządzona wraz z małą architekturą i ciągami pieszymi - fragment 
działki 15586/28 oraz działki 12586/26 
- Przebudowa drogi pomiędzy MOK a Galerią Buy&Fly 
- Przebudowa ul. Krzywej 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, 
nr działek: 19584, 12582/2, 12584/10, 12584/11, 12584/9, 12584/2, 
12587/3, 12587/4, 12587/5, 12587/6, 12586/20, 12586/21, 12586/22, 
12586/23, 12586/24, 12586/26, 12586/27, i część 12586/28 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

16 140 000,00 zł 
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8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR x EFS środki prywatne 

x  środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
- zmodernizowany obiekt kulturalny – 1 szt. 
- powierzchnia modernizowanego obiektu -  3697 m2 

Wskaźniki rezultatu: 
- liczba spotkań, warsztatów kulturalnych - 50 szt./rok 
- liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych w 
Miejskim Ośrodku Kultury  - 4 000 os./rok 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.2 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Wykorzystanie potencjału Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Urząd Miasta Nowy Targ  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Podobszar Centrum, w granicach którego leży Miejski Ośrodek Kultury w 
Nowym Targu cechuje się nagromadzeniem licznych problemów 
społecznych, zarówno w zakresie kwestii związanych z liczbą osób 
korzystających z pomocy społecznej, bezrobociem, a także kwestiami 
dotyczącymi bezpieczeństwa oraz oferty czasu wolnego. Projekt ma za 
zadanie rozwiązać problem niedostatecznej oferty spędzania czasu 
wolnego.   

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Aktywizacja społeczna i rozbudowa oferty czasu wolnego dla mieszkańców. 
Projekt wpisuje się w ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 
Nowy Targ na lata 2017-2023 Obszar wsparcia 1. Integracja społeczna i 
kapitał społeczny oraz realizuje Cel strategiczny 1. Ograniczenie 
negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację grup i środowisk 
zamieszkujących obszar rewitalizacji, a także wyznaczony dla niego 
kierunek osiągnięcia celu 1.8 Modernizacja i dostosowanie przestrzeni 
publicznych umożliwiających spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Projekt będzie realizowany w powiązaniu z: Projektem 1.1, 
Projektem 1.7 oraz Projektem 1.8. 

5 Zakres zadań 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 
- Prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej na bazie zrewitalizowanej 
technicznie i funkcjonalnie infrastruktury MOK w Nowym Targu  
- Rozbudowa oferty zajęć  
- Animowanie czasu wolnego  
- Wykorzystanie zrewitalizowanej przestrzeni publicznej do prowadzenia 
działań w terenie 
- Cykliczne prezentowanie powstających prac w przestrzeni publicznej oraz 
organizacja występów upowszechniających działalność MOK m.in. 
na nowotarskim rynku 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ 
(nr działek: 19584 , 12582/2, 12584/10, 12584/11, 12584/9) 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

500 000,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS x środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki rezultatu: 
- Liczba spotkań, warsztatów kulturalnych - 50 szt./rok 
- Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych w - - 
Miejskim Ośrodku Kultury  - 4 000 os./rok  
Wskaźniki będą weryfikowane na podstawie sprawozdań MOK 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji, 
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 1.3 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 

Kompleksowa rewitalizacja terenu Starego Szpitala poprzez wykonanie 
prac budowlanych, rozbiórkowych wraz z całościowym 
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej oraz mieszkańców Nowego Targu 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Projekt odpowiada na zdiagnozowane i realne potrzeby które dotyczą 
m.in.:  
- teren atrakcyjny inwestycyjnie i lokalizacyjnie jest zdewastowany, 
zdegradowany.  
-wieloletnie pustostany w efekcie powodują liczne interwencje policji i 
koncentracje różnego rodzaju problemów społecznych  
- od lat naciski społeczności lokalnej Nowego Targu na problem 
zaniedbanego, szpecącego terenu  
- brak miejsca zapewnienia opieki nad osobami starszymi, 
niesamodzielnymi.  
-utrudniony dostęp do usług medycznych i paramedycznych dla osób z 
różnego rodzaju wkluczeniami społecznymi, dysfunkcjami.  
-niewystarczająca baza lokalowa do kształcenia osób młodych – 
studentów.  
Całość terenu ma ok. 3,5 h a budynek główny stanowi integralną cześć 
kompleksu tzw. „Starego Szpitala”.   
Na terenie tym znajdują się: 
- budynek tzw. Starego Szpitala,   
- obiekty towarzyszące –budynki przeznaczone do rozbiórki (w tym dawny 
hotel pielęgniarek) 
- istniejące tereny utwardzone w postaci ciągów jezdnych (asfaltowych i 
betonowych) oraz ciągi piesze przeznaczone do rozbiórki lub modernizacji 
- zieleń nieurządzona (w tym zieleń wysoka przeznaczona do wycinki) 
Teren przeznaczony pod inwestycję jest zabudowany budynkami 
murowanymi stanowiącymi kompleks Szpitala w Nowym Targu. Budynki 
zlokalizowano na południowym stoku o niewielkim spadku (ok. 8-9%) w 
kierunku południowym, w układzie równoległym, usytuowanym na osi 
wschód-zachód.  
Zespół obejmuje 14 obiektów. Istniejące zagospodarowanie terenu 
obejmuje ciągi piesze i jezdne, zieleń wysoką nieuporządkowaną oraz 
fragmenty nawierzchni utwardzonych wynikających z poprzedniej funkcji 
(miejsca postojowe, parkingi dla karetek). Budynki powstały w I poł. XX 
wieku (1913/14) jako obiekty murowane stanowiące austro-węgierski 
szpital publiczny od lat są pustostanami. Cały teren jest zdewastowany, 
zdegradowany od lat odnotowano liczne interwencje policji i służb 
porządkowych.  
Przewidziano uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na potrzeby 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 
m.in. pod funkcje społeczne.   
Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynie m.in. na:  
-zniwelowanie licznych zdiagnozowanych problemów społecznych takich 
jak m.in. bezrobocie, przestępczość, wandalizm, niski poziom aktywności 
społecznej, niwelowanie barier, wykluczeń społecznych oraz wielu innych.  
- wpłynie na sferę gospodarczą poprzez np. nowe miejsca pracy, ożywienie 
terenu zdegradowanego, nadanie im nowych funkcji.  
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-w znaczący sposób wpłynie na poprawę sfery przestrzenno- funkcjonalnej 
poprzez m.in. poprawę wizerunku miasta, zapobiegnie rozproszeniu 
zabudowy, wykorzystaniu ponownego dostępnego terenu i nadaniu im 
nowych funkcji społecznych.  
-kształtowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom i ich 
integracji wielopokoleniowej. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Kompleksowa rewitalizacja terenu Starego Szpitala na potrzeby 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz mieszkańców 
Nowego Targu 

5 Zakres zadań 

Projektuje się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania 
budynku tzw. „Starego Szpitala”, poprzedzoną robotami rozbiórkowymi. 
Rozbudowę projektuje się jako dobudowę dwóch skrzydeł w narożnikach: 
północno-wschodnim i północno-zachodnim. Projektuje się je jako obiekty 
4-ro kondygnacyjne (parter, I piętro, II piętro, poddasze), podpiwniczone, z 
dachem powiązanym konstrukcyjnie z istniejącą częścią, o tożsamym kącie 
nachylenia połaci dachowych. Wnętrze obiektu poddane zostanie 
przebudowie, w celu dostosowania obiektu do założonych funkcji 
społecznych (dom dziennego pobytu dla osob starszych oraz na potrzeby 
PPWSZ) Dokładne funkcje zostaną przedstawione w dokumentacji 
aplikacyjnej.  
Ponadto, w ramach projektu przewidziane jest m.in. kompleksowe 
zagospodarowanie terenu oraz zakup niezbędnego wyposażenia. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

ul. Szpitalna 12, 34-400  Nowy Targ  
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

 30  000 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Rezultaty projektu:  
- ożywienie gospodarcze Centrum -1 
- wzrost udziału usług na obszarze Centrum - 1 
- powstanie miejsca z szeroką ofertą dla mieszkańców Nowego Targu - 1 
Wskaźniki zgodne z dokumentacja konkursową 11.1.1 
 
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2,5 ha 
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach - 1 szt.  
4. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 6  
szt. 
5. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 10 miejsc 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.4 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 

„Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ 
w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami 
na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia 
dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z 
partnerami: Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II w 
Nowym Targu.  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

-przeciwdziałanie luce pokoleniowej m.in. poprzez objęcie kierunku 
pielęgniarstwo tzw. programem rozwojowym uczelni ukierunkowanym na 
podniesienie liczby studentów i absolwentów ww. kierunku 
-brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia 
kwalifikacji, niska motywacja, brak wiary we własne siły, niechęć do wsparcia 
i edukacji 
-brak zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo (nie jest 
zapewniona wymiana pokoleniowa w zawodzie, nie wszyscy absolwenci 
kierunku 
pielęgniarstwo występują z wnioskiem do okręgowych izb o wydanie prawa 
do wykonywania zawodu, a także nie wszyscy podejmują pracę w zawodzie) 
-niedostateczna liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo 
-brak wypracowanego modelu (standardu) współpracy pomiędzy uczelnią 
kształcącą pielęgniarki w ramach programu rozwojowego a partnerami-
podmiotami leczniczymi w celu upraktycznienie systemu kształcenia 
pielęgniarek 
-niewystarczająca współpraca pomiędzy uczelnią kształcąca na kier. 
pielęgniarstwo a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą 
absolwentów kierunku  

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ 
w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami 
na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia 
dodatkowej liczby absolwentów na tym kierunku. 

5 Zakres zadań 

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i 
realizacją programu rozwojowego na uczelni, które będą dotyczyć: 
opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla 
studentów kierunku pielęgniarstwo, finansowania zajęć dodatkowych 
wykraczających poza standardowy program kształcenia, działań mających na 
celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych 
praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: 
zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie 
wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego 
wynagrodzenia; finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin; zwrotu kosztów dojazdu i 
zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem 
zamieszkania. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji Centrum  

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

4 700 000,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 
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9 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Rezultaty projektu:  
- wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów w odpowiedzi na potrzeby 
starzejącego się społeczeństwa  
- uatrakcyjnienie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ  
- podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie 
zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym 
wykształcenia dodatkowej liczby studentów kierunku pielęgniarstwo.  
- Nabycie i/lub kompetencji przez studentów kierunku pielęgniarstwo w 
zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych 
(starzejącego się społeczeństwa) jak również do nabycia kompetencji w 
zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. 

 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji, 
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Projekt 1.5 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Program aktywizacji gospodarczej Centrum  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Urząd Miasta Nowy Targ  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Projekt ma za zadanie rozwiązać problem niedostatecznej oferty 
gospodarczej, społecznej i turystycznej Centrum, które nie wykorzystuje w 
pełni potencjału centrotwórczego, unikalnego w skali całego Podhala. 
Przedsięwzięcie jest komplementarne względem przedsięwzięcia 3.2 
Przebudowa rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 
wraz z infrastrukturą otaczającą budynek, w ramach którego zakłada się  
poprawę warunków kształcenia zawodowego jako działanie zmierzające do 
wyszkolenia wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej otwartej na 
potrzeby rynku pracy. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Aktywizacja gospodarcza, społeczna i turystyczna Centrum. 

5 Zakres zadań 
Program aktywizacji przedsiębiorczości skierowany do 
- przedsiębiorców 
- osób potencjalnie mogących założyć działalność 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji Centrum  

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 000 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS 

x środki 
prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
- liczba nowych podmiotów gospodarczych na terenie - 10 szt. 
- liczba wspólnych ofert - 1 szt. 
Wskaźniki rezultatu:  
- liczba nowych usług na obszarze Centrum - 5 szt. 
- liczba nowych miejsc z szeroką ofertą usługowo-rekreacyjną  - 2 szt. 
Wskaźniki będą weryfikowane na podstawie sprawozdań Urzędu Miasta 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji, 
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 1.6  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Ekonomia społeczna efektywnym narzędziem rozwiązywania problemów 
społecznych Centrum  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Urząd Miasta Nowy Targ  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Głównymi problemami społecznymi zdiagnozowanymi w Centrum jest 
bezrobocie i wykluczenie społeczne. Analizując pomoc udzielaną przez 
MOPS można zauważyć zjawisko tzw. dziedziczenia ubóstwa, wykluczenia 
społecznego oraz korzystania z pomocy społecznej. W związku ze 
zdiagnozowanymi problemami, jednym z kluczowych elementów działania 
projektu będzie zawodowa i społeczna integracja osób wykluczonych. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Przedsięwzięcie ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia 
mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dając im możliwość 
zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej, której celem będzie m.in. 
umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie przy współpracy z DŁUGA POLANA SP. Z 
O.O., jest komplementarne z przedsięwzięciem 3.3 Ożywienie turystyczne i 
gospodarcze w mieście Nowy Targ poprzez modernizację stacji narciarskiej 
Długa Polana. 

5 Zakres zadań 

Zakres projektu obejmie przede wszystkim:  
- Utworzenie podmiotu ekonomii społecznej: wsparcie doradczo-
szkoleniowe, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia 
działalności, obsługi ruchu turystycznego  
- Stworzenie miejsc pracy  
- Dysponowanie lokalem na działalność oraz wyposażenie stanowisk pracy 
Uznaje się, iż powstały podmiot ekonomii społecznej będzie odpowiedzialny 
m.in. za utrzymanie czystości i ładu na obszarze rewitalizacji oraz będzie 
w ramach partnerstwa włączany do działań na rzecz aktywizacji społeczno-
kulturalnej obszaru wsparcia.  

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji Centrum  

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 000 000,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS 

x środki 
prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba nowych podmiotów gospodarczych na terenie - 10 szt. 

 liczba wspólnych ofert – 1 szt. 
Wskaźniki rezultatu:  

 liczba nowych usług na obszarze Centrum – 5 szt. 

 liczba nowych miejsc z szeroką ofertą usługowo-rekreacyjną  - 2 szt. 
Wskaźniki będą weryfikowane na podstawie sprawozdań Urzędu Miasta 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji, 
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 1.7  

Projekt 1.7 Przebudowa drogi pomiędzy MOK a Galerią Buy&Fly oraz 1.8 Przebudowa  

ul. Krzywej stanowią integralną część projektu kluczowego 1.1 Miejski Ośrodek Kultury  

w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia.  

Ze względu na rolę przedmiotowych zadań zdecydowano o wydzieleniu dwóch wskazanych 

zadań w formie odrębnych kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jest to związane  

z projektowanym montażem finansowym, który będzie uwzględniał różne źródła finansowania. 

Tym samym oba projekty traktuje się jednocześnie jako rdzeń kluczowego projektu 

rewitalizacyjnego oraz niezależne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Przebudowa drogi pomiędzy MOK a Galerią Buy&Fly 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Gmina Miasto Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Kluczowym problemem podobszaru Centrum, w granicach którego 
znajduje się droga pomiędzy MOK a Galerią Buy&Fly jest poziom degradacji 
przestrzeni publicznej, który jest widoczny m.in. poprzez obecność 
niezagospodarowanych obiektów, pustostanów i miejsc o niskiej estetyce. 
Kryzys w sferze technicznej potwierdzają wizje lokalne i przeprowadzone 
spacery studyjne. Teren zdegradowany, zły stan techniczny nawierzchni, 
ubytki w jezdniach i chodnikach, rozwiązania sytuacyjne nie przystające do 
współczesnych wymagań. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury dla pieszych oraz 
samochodów. Podniesienie atrakcyjności i poprawa ładu przestrzennego. 
Stworzenie przestrzeni nowoczesnej, współgrającej z charakterem okolicy. 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz podniesienie jakości życia 
osób pracujących i zamieszkałych w okolicy. Projekt wpisuje się w ujęty w 
Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023  
Obszar wsparcia 3. Potencjał kulturotwórczy i turystyczny oraz realizuje Cel 
strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji, a także wyznaczony dla niego kierunek osiągnięcia celu 3.8 
Rozwój infrastruktury w celu przystosowania obszaru rewitalizacji do 
obsługi regionalnego ruchu turystycznego. Projekt będzie realizowany w 
powiązaniu z: Projektem 1.1, Projektem 1.2. oraz Projektem 1.8 
Przebudowa ul. Krzywej. 

5 Zakres zadań 
Nowe rozwiązania sytuacyjne. Zaprojektowanie pełnej konstrukcji jezdni 
i chodników. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

490 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 
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9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 Ilość przebudowanej infrastruktury – 1 szt 
Wskaźniki rezultatu: 

 Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, 

 Oszczedność czasu w przewozach towarowych, 

 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości 
komunikacyjnych na obszarze rewitalizowanym. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.8 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Przebudowa ul. Krzywej  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora przedsięwzięcia 

Gmina Miasto Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki ma 
rozwiązać realizacja projektu 

Kluczowym problemem podobszaru Centrum, w granicach którego znajduje 
się ulica Krzywa jest poziom degradacji przestrzeni publicznej, który jest 
widoczny m.in. poprzez obecność niezagospodarowanych obiektów, 
pustostanów i miejsc o niskiej estetyce. Kryzys w sferze technicznej 
potwierdzają wizje lokalne i przeprowadzone spacery studyjne. Ulica Krzywa 
to najkrótszy ciąg komunikacyjny prowadzący z okolic Rynku do Miejskiego 
Ośrodka Kultury. W jego części przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego 
(odcinek od ul. Kolejowej do ul. Królowej Jadwigi) obecne rozwiązania 
sytuacyjne, zły stan techniczny nawierzchni, przestarzałe oświetlenie i brak 
elementów małej  architektury powodują, że  odcinek ten, nie jest przyjazny 
użytkownikom w tym szczególnie ludziom starszym podążającym pieszo do 
centrum kulturalnego miasta. Pozostałe odcinki (od Pl. Słowackiego do ul. 
Kolejowej oraz od ul. Królowej Jadwigi do Al. Tysiąclecia) są newralgiczne 
zarówno dla ruchu pieszego, jak i samochodowego. Problem stanowią tutaj 
rozwiązania sytuacyjne miasta, liczba miejsc postojowych, zły stan techniczny 
nawierzchni. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Stworzenie przyjaznego użytkownikom ciągu komunikacyjnego z okolic Rynku 
do centrum kulturalnego miasta. Projekt wpisuje się w ujęty  
w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023  
Obszar wsparcia 3. Potencjał kulturotwórczy i turystyczny oraz realizuje Cel 
strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji, a także wyznaczony dla niego kierunek osiągnięcia celu 3.8 
Rozwój infrastruktury w celu przystosowania obszaru rewitalizacji do obsługi 
regionalnego ruchu turystycznego. Projekt będzie realizowany  
w powiązaniu z: Projektem 1.1. Projektem 1.2. Wykorzystanie potencjału 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz Projektem 1.7. Przebudowa 
drogi pomiędzy MOK a Galerią Buy&Fly. 

5 Zakres zadań 
Nowe rozwiązania sytuacyjne, nowa nawierzchnia z podbudową  
w zakresie jezdni i chodników, modernizacja oświetlenia, nowe elementy 
małej architektury. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Ul. Krzywa 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

650 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 Ilość przebudowanej infrastruktury – 1 szt 
Wskaźniki rezultatu: 

 oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, 

 oszczedność czasu w przewozach towarowych, 

 zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości 
komunikacyjnych na obszarze rewitalizowanym. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.10  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy Al. Tysiąclecia 44b wraz z otoczeniem 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Wybudowany w roku 1968 budynek w ogóle nie jest dostosowany do warunków  
Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga dokończenia 
termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu (obecne jest płaski) 
i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz modernizacji części 
wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie wymiany okładzin, balustrad, 
malowania itp. Wymiany wymagają też instalacje wewnętrzne wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i wentylacyjne oraz w 
wypadku wykonania modernizacji  instalacji wewnętrznych wymagany 
przepisami jest montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w roku 
2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były straty 
materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. W przypadku budowy 
instalacji gazu ziemnego, c.o można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych 
jedno- lub dwuobiegowych, przy czym przebudowy wymagałyby trzony 
spalinowe i wentylacyjne. Rosnące koszty ogrzewania powodują konieczność 
rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, z  
wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz pieca gazowego 
jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła także do celów c.o. w miejsce 
ciepłej wody uzyskiwanej dotychczas z tzw. ,,bojlerów" elektrycznych, co także 
zmniejszy zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku montażu 
piecyków gazowych dwuobiegowych możliwa jest likwidacja wspólnej instalacji 
c.o. Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie do 
wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła z klatek 
schodowych. Budynek pozbawiony jest balkonów i o ich budowę postulują 
mieszkańcy, uzyskano w tym zakresie decyzję WZiZT, ponadto modernizacji 
wymagają ciągi komunikacyjne do budynku. Od połowy lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku prowadzone są w miarę posiadanych środków prace 
obejmujące rewitalizację budynku, które to prace wymagają coraz większych 
nakładów finansowych, bez zewnętrznego wsparcia już przekraczających 
obecne możliwości mieszkańców. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju 
funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 
zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  bezpieczeństwa  
użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu 
do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii elektrycznej, zmniejszenie zużycia 
ciepła, zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału 
O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania awarii instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu z dachu płaskiego na dwuspadowy z blachy z dociepleniem 
części dachowych  i stropodachu  oraz wymiana  wyłazów  na dachy, wymianę 
lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, wymianę instalacji 
odgromowej, renowację klatek schodowych i korytarzy  (wymiana  pokrycia 
schodów i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym 
także do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją  napięcia  zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów); 
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Mycie  i malowanie elewacji, remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem 
stropu nad piwnicami lub z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, budowę 
wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek 
pocztowych  oddawczych  w  wiatrołapach, montaż instalacji domofonowej, 
montaż nowych tablic informacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów 
kanalizacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z 
przeniesieniem pionów na klatki schodowe  i montaż  liczników, wymianę 
instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na klatki schodowe 
i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach montaż na grzejnikach 
podzielników ciepła), wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych 
oraz wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w 
nieruchomości wspólnej obejmującej części piwniczne, montaż instalacji 
gazowej, zmianę   systemu   ogrzewania  dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła+ ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu, Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności od 
wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego  źródła  ciepła  z  sieci 
MPEC zasilanej  z kotłowni węglowej, budowę instalacji c.c.w. - z 
wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po jej wybudowaniu; 
Dobudowę balkonów z montażem nowej stolarki, remont ciągów 
komunikacyjnych (drogi, parkingi, chodniki) z wymianą nawierzchni 
i krawężników, w tym obniżenie krawężników dróg przy skrzyżowaniach 
z chodnikami dla ułatwienia ruchu osobom niepełnosprawnym, modernizację 
altan śmietnikowych dla pełnego dostosowania do wymogów segregacji 
odpadów, wymianę  przyłączy kanalizacyjnych, poszerzenie istniejących dróg dla 
dostosowania do wymogów dotyczących dróg pożarowych, modernizację 
urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice, huśtawki itp.), wymianę 
i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
19434 - 0.1788 ha 
19435 - 0.0793 ha 
13165/2 - 0.0464 ha 
Łączny obszar: 0.3045 ha 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 731 925,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.11  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy Al. Tysiąclecia 44a wraz z otoczeniem  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Wybudowany w roku 1967 budynek w ogóle nie jest dostosowany do warunków 
Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga dokończenia 
termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu (obecne jest płaski) 
i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz modernizacji części 
wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie wymiany okładzin, balustrad, 
malowania itp. Wymiany wymagają też instalacje wewnętrzne wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i wentylacyjne oraz w 
wypadku wykonania modernizacji instalacji wewnętrznych wymagany 
przepisami jest montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w roku 
2015 w jednym z budynków  wielorodzinnych. Ogromne również były straty 
materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. W przypadku budowy 
instalacji gazu ziemnego, c.o. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych 
jedno- lub dwuobiegowych, przy czym przebudowy wymagałyby trzony 
spalinowe i wentylacyjne. Rosnące koszty ogrzewania powodują konieczność 
rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, z 
wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz pieca gazowego 
jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w 
miejsce ciepłej wody uzyskiwanej dotychczas z tzw. ,,bojlerów" elektrycznych, 
co także zmniejszy zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku 
montażu piecyków gazowych dwuobiegowych możliwa jest likwidacja wspólnej 
instalacji c.o. Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie do 
wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła z klatek 
schodowych. Budynek pozbawiony jest balkonów i o ich budowę postulują 
mieszkańcy, uzyskano w tym zakresie decyzję WZiZT ponadto modernizacji 
wymagają ciągi komunikacyjne do budynku. Od połowy lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku prowadzone są w miarę posiadanych środków prace 
obejmujące rewitalizację budynku, które to prace wymagają coraz większych 
nakładów finansowych, bez zewnętrznego wsparcia już przekraczających 
obecne możliwości mieszkańców. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju 
funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 
zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  bezpieczeństwa  
użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu 
do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii elektrycznej, zmniejszenie zużycia 
ciepła, zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału 
O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania awarii instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 
 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu z dachu płaskiego na dwuspadowy z blachy z dociepleniem 
części dachowych  i stropodachu  oraz wymiana  wyłazów  na dachy, wymianę 
lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, wymianę instalacji 
odgromowej, renowację klatek schodowych i korytarzy  (wymiana  pokrycia 
schodów i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym 
także do oświetlenia i sygnalizacyjnej  (z  redukcją  napięcia  zasilającego),  
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montaż   lamp LED, naprawa  tynków,  malowanie  ścian i sufitów), mycie i 
malowanie elewacji, remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad 
piwnicami lub z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, budowę 
wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek 
pocztowych oddawczych w wiatrołapach, montaż instalacji domofonowej, 
montaż nowych tablic  informacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów 
kanalizacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z 
przeniesieniem pionów na klatki schodowe  i montaż  liczników, wymianę 
instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na klatki schodowe 
i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach montaż na grzejnikach 
podzielników ciepła), wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych 
oraz wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w 
nieruchomości wspólnej obejmującej części piwniczne, montaż instalacji 
gazowej, zmianę   systemu   ogrzewania  dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu, Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności od 
wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego  źródła  ciepła  z  sieci 
MPEC zasilanej  z kotłowni węglowej, budowę instalacji c.c.w. - z 
wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po jej wybudowaniu; dobudowę 
balkonów z montażem nowej stolarki, remont ciągów komunikacyjnych (drogi, 
parkingi, chodniki) z wymianą nawierzchni i krawężników, w tym obniżenie 
krawężników dróg przy skrzyżowaniach z chodnikami dla ułatwienia ruchu 
osobom niepełnosprawnym, modernizację altan śmietnikowych dla pełnego 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, wymianę  przyłączy 
kanalizacyjnych, poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów 
dotyczących dróg pożarowych, modernizację urządzeń zabawowych na 
nieruchomości (piaskownice, huśtawki itp.), wymianę i uzupełnienie 
oznakowania dróg i parkingów. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
19433   0.1788 ha 
19435 - 0.0793 ha 
13165/2 - 0.0464 ha 
Łączny obszar: 0.3045 ha 
Podobszar  rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 715 025,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.12  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. 
Tysiąclecia 40 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Budynek wybudowany w roku 1960 od ponad 55 lat nie miał 
przeprowadzonego generalnego remontu dachu wraz z izolacją cieplną 
stropu nad ostatnią kondygnacją. Na przestrzeni lat remonty prowadzone 
były w miarę posiadanych środków, jednak obecnie mimo uzyskania 
wszystkich wymaganych zgód budowlanych i projektów budowlanych, 
przeprowadzenie remontu dachu bez zewnętrznego wsparcia przekracza 
możliwości mieszkańców budynku, którzy w znacznej części są osobami 
starszymi. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej 
i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie 
bezpieczeństwa użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie  zużycia energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 

 Przebudowę dachu budynku poprzez nadbudowę nowego dachu 
na dachu istniejącym z blachy  z dociepleniem części dachowych 
oraz wymianą wyłazów na dach 

 Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych  

 Wymianę instalacji odgromowej 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
13180/7 - 0.1388 ha 
Łączny obszar: 0.1388 ha 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

288 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.13  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy al. Tysiąclecia 40 wraz z otoczeniem  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Budynek wybudowany w roku 1960 w ogóle nie był dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(od ponad 55 lat dach nie miał generalnego remontu) i dodatkowego 
docieplenia części dachowych oraz modernizacji części wspólnych - głównie 
klatek schodowych w zakresie wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. 
Wymiany wymagają też instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, 
centralnego ogrzewania, elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku 
wykonania modernizacji instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest 
montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej. Wskazana jest 
budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą korzystać jedynie 
z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez nadzoru 
indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co zostało 
potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w roku 
2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były straty 
materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. W przypadku budowy 
instalacji gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych 
jedno- lub dwuobiegowych, przy czym przebudowy wymagałyby trzony 
spalinowe i wentylacyjne. Rosnące koszty ogrzewania powodują 
konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej 
ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz 
pieca gazowego jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła także do 
celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody uzyskiwanej dotychczas z tzw. 
,,bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy zapotrzebowanie na energię 
zewnętrzną. W przypadku montażu piecyków gazowych dwuobiegowych 
możliwa jest likwidacja wspólnej instalacji c.o. Wskazane jest też zamknięcie 
tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
(instalacja domofonowa oraz przeniesienie do wiatrołapów skrzynek 
pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła z klatek schodowych. Od 
połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości mieszkańców. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i 
użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  
bezpieczeństwa  użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie  emisji  
zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie 
kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów 
usuwania awarii instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace  w ramach  niniejszego  projektu  będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku poprzez nadbudowę nowego dachu na dachu 
istniejącym z blachy z dociepleniem  części  dachowych  oraz  wymianą  
wyłazów  na dach, wymianę lub montaż nasad kominowych i 
wentylacyjnych, wymianę instalacji odgromowej, renowację klatek 
schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów i podestów, wymiana 
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barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także do oświetlenia i 
sygnalizacyjnej (z redukcją  napięcia  zasilającego), montaż  lamp LED, 
naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów), mycie i malowanie elewacji, 
remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub z 
dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, budowę wiatrołapów z 
montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek pocztowych 
oddawczych w wiatrołapach, montaż instalacji domofonowej, montaż 
nowych tablic  informacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów 
kanalizacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z 
przeniesieniem pionów na klatki schodowe i montaż liczników, wymianę 
instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na klatki 
schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach montaż na 
1 grzejnikach  podzielników  ciepła), wymianę pionów instalacji elektrycznej 
i tablic głównych oraz wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej 
(montaż lamp LED) w nieruchomości wspólnej obejmującej części 
piwniczne, montaż instalacji gazowej, montaż  instalacji  telekomunikacyjnej 
światłowodowej, zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci 
ciepłowniczej z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy 
szczytowy + panele fotowoltaiczne na dachu, zmiana i rodzaj sposobu 
ogrzewania w zależności od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do 
obecnego źródła ciepła z sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej, budowę 
instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowych  kotłowni do c.o. po jej 
wybudowaniu, remont ciągów komunikacyjnych do budynku, modernizacja 
altan śmietnikowych służących nieruchomości dla dostosowania do 
wymogów segregacji odpadów, wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice). 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
13180/7 - 0.1388 ha 
Łączny obszar: 0.1388 ha 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 130 400,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 
publiczne 

x EFRR  EFS środki prywatne 
x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.14  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy al. Tysiąclecia 36,38 wraz z otoczeniem  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Wybudowane w latach 1968-1969 w/w budynki w ogóle nie były 
dostosowane do warunków Podhala, ani architektonicznie, ani 
funkcjonalnie. Wymaga dokończenia termomodernizacji, malowania 
elewacji, przebudowy dachu (obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia 
części dachowych oraz modernizacji części wspólnych - głównie klatek 
schodowych w zakresie wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. 
Wymiany wymagają też instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, 
centralnego ogrzewania, elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku 
wykonania modernizacji  instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest 
montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej. Wskazana jest 
budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą korzystać jedynie 
z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez nadzoru 
indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co zostało 
potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w roku 
2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne  również  były  straty 
materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. W przypadku budowy 
instalacji gazu ziemnego c.o można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych 
jedno- lub dwuobiegowych, przy czym  przebudowy wymagałyby trzony 
spalinowe i wentylacyjne. Rosnące koszty ogrzewania powodują 
konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej 
ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz 
pieca gazowego jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła także do 
celów c.c.w w miejsce ciepłej wody uzyskiwanej dotychczas z tzw. 
,,bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy zapotrzebowanie na energię 
zewnętrzną. W przypadku montażu piecyków gazowych dwuobiegowych  
możliwa jest likwidacja wspólnej instalacji c.o. Wskazana jest też budowa 
tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
(instalacja domofonowa oraz przeniesienie do wiatrołapów skrzynek 
pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła z klatek schodowych. Od 
połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości mieszkańców. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i 
użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie 
bezpieczeństwa  użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie zużycia  energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie  emisji  
zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie 
kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów 
usuwania awarii instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku poprzez nadbudowę nowego dachu na dachu 
istniejącym z blachy z dociepleniem części dachowych oraz wymianą 
wyłazów na dach, wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
wymianę instalacji odgromowej, renowację klatek schodowych i korytarzy 
(wymiana pokrycia schodów i podestów, wymiana barierek, wymiana 
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instalacji elektrycznej, w tym także do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z 
redukcją  napięcia  zasilającego), montaż  lamp LED, naprawa tynków, 
malowanie ścian i sufitów), mycie i malowanie elewacji, remont izolacji 
pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub z dociepleniem  
ścian  piwnic i remont opaski, budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej 
stolarki oraz montaż skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
montaż instalacji domofonowej, montaż nowych tablic  informacyjnych, 
wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, wymianę 
wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów na klatki 
schodowe i montaż liczników, wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe 
z przeniesieniem pionów na klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w 
pozostałych przypadkach montaż na grzejnikach  podzielników  ciepła), 
wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, montaż instalacji gazowej, montaż 
instalacji  telekomunikacyjnej światłowodowej, zmianę systemu ogrzewania 
z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej z montażem pomp ciepła + 
ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele fotowoltaiczne na dachu, 
zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności od wyników analizy 
ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z sieci MPEC zasilanej 
z kotłowni węglowej, budowę instalacji c.c.w. – z wykorzystaniem 
budynkowych kotłowni do c.o. po jej wybudowaniu, remont ciągów 
komunikacyjnych do budynku, modernizacja altan śmietnikowych służących 
nieruchomości dla dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
wymianę przyłączy kanalizacyjnych, modernizację urządzeń zabawowych na 
nieruchomości (piaskownice). 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
13180/5 - 0.1751 ha -  96 (nr 36) 
13180/6 - 0.1918 ha -  62 (nr 38) 
13180/8 - 0.0005 ha 
13180/9 - 0.0032 ha 
13180/10 - 0.0051ha 
Łączny obszar: 0.3757 ha 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

2 951 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.15  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy al. Tysiąclecia 30,32,34 wraz z otoczeniem 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Wybudowane w latach 1968-1969 w/w budynki w ogóle nie były 
dostosowane do warunków Podhala, ani architektonicznie, ani 
funkcjonalnie. Wymaga dokończenia termomodernizacji, malowania   
elewacji, przebudowy dachu (obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia 
części dachowych oraz modernizacji części wspólnych - głównie klatek 
schodowych w zakresie wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. 
Wymiany wymagają też instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, 
centralnego ogrzewania, elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku 
wykonania modernizacji instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest 
montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej. Wskazana jest 
budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą  korzystać  
jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez nadzoru 
indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co zostało 
potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w roku 
2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne  również  były  straty  
materialne  w  mieszkaniach  i  w  częściach wspólnych. W przypadku 
budowy instalacji gazu ziemnego c.o można byłoby uzyskiwać z piecyków 
gazowych jedno- lub dwuobiegowych, przy czym  przebudowy  wymagałyby 
trzony spalinowe i wentylacyjne. Rosnące koszty ogrzewania powodują 
konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej  
ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz 
pieca gazowego jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła także do  
celów c.c. w miejsce ciepłej wody uzyskiwanej dotychczas z tzw. ,,bojlerów" 
elektrycznych, co także zmniejszy zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. 
W przypadku montażu piecyków gazowych dwuobiegowych  możliwa  jest  
likwidacja wspólnej instalacji c.o. Wskazana jest też budowa tzw. 
,,wiatrołapów" dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja 
domofonowa oraz przeniesienie do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz 
dla zmniejszenia utraty ciepła z klatek schodowych. Od połowy lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę posiadanych 
środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to prace wymagają 
coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego wsparcia już 
przekraczających obecne możliwości mieszkańców. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i 
użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie 
bezpieczeństwa użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie  emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie 
kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów 
usuwania awarii instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku poprzez nadbudowę nowego dachu na dachu 
istniejącym z blachy z dociepleniem części dachowych oraz wymianą 
wyłazów na dach, wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
wymianę instalacji odgromowej, renowację klatek schodowych i korytarzy 
(wymiana pokrycia schodów i podestów, wymiana barierek, wymiana 
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instalacji elektrycznej, w tym także do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z 
redukcją  napięcia  zasilającego), montaż  lamp LED, naprawa tynków, 
malowanie ścian i sufitów), mycie i malowanie elewacji, remont izolacji 
pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub z dociepleniem 
ścian piwnic  i remont opaski, budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej 
stolarki oraz montaż skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
montaż instalacji domofonowej, montaż nowych tablic  informacyjnych, 
wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, wymianę 
wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów na klatki 
schodowe i montaż liczników, wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe 
z przeniesieniem pionów na klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w 
pozostałych przypadkach montaż na grzejnikach  podzielników  ciepła), 
wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, montaż instalacji gazowej, montaż 
instalacji  telekomunikacyjnej światłowodowej, zmianę systemu ogrzewania 
z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej z montażem pomp ciepła + 
ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele fotowoltaiczne na dachu, 
zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności od wyników analizy 
ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z sieci MPEC zasilanej 
z kotłowni węglowej, budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem 
budynkowych  kotłowni  do c.o. po jej wybudowaniu, remont ciągów 
komunikacyjnych do budynku, modernizacja altan śmietnikowych służących 
nieruchomości dla dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
wymianę przyłączy kanalizacyjnych, modernizację urządzeń zabawowych 
na nieruchomości (piaskownice). 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki 
13200/55 - 0.0983 ha 
13200/56 - 0.0937 ha 
13200/63 - 0.1435 ha 
13200/58 - 0.0402 ha 
13200/65 - 0.0131 ha 
13200/66 - 0.0164 ha 
13200/67 - 0.0367 ha 
13200/61 - 0.0056 ha 
13200/62 - 0.0062 ha 
Łączny obszar: 0.4537 ha 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

4 584 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.16  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Królowej Jadwigi 5 wraz z otoczeniem  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1960 budynek wymaga uzupełnienia warstwy 
izolacyjnej, czyszczenia i malowania elewacji oraz modernizacji części 
wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie wymiany okładzin, 
balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też instalacje wewnętrzne 
wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz w wypadku modernizacji instalacji 
wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. Wskazana jest budowa instalacji 
gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą korzystać jedynie z gazu płynnego 
w butlach. Użytkowanie praktycznie bez nadzoru indywidualnych instalacji 
zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co zostało potwierdzone tragicznym 
w skutkach wybuchem gazu i pożarem w roku 2015 w jednym z budynków 
wielorodzinnych. Ogromne również były straty materialne w mieszkaniach 
i w częściach wspólnych. Rosnące koszty ogrzewania powodują konieczność 
rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, 
z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz pieca 
gazowego jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła także do celów 
c.c.w. w miejsce ciepłej wody uzyskiwanej dotychczas z tzw. ,,bojlerów" 
elektrycznych, co także zmniejszy zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. 
Od potowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości mieszkańców. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju 
funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 
zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa  
użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie 
zużycia ciepła, zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń do atmosfery, 
zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym 
zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii instalacji, zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: renowację klatek 
schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów i podestów, wymiana 
barierek, wymiana instalacji elektrycznej i tablic głównych, montaż lamp LED, 
naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie i malowanie elewacji, 
remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, budowę wiatrołapów 
z montażem dodatkowej stolarki, montaż instalacji domofonowej, montaż 
nowych tablic informacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów 
kanalizacyjnych, wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych (tam 
gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na klatki schodowe i montaż 
liczników), wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej/montaż lamp LED 
w nieruchomości wspólnej obejmującej części piwniczne, montaż instalacji 
gazowej, zmianę systemu ogrzewania z montażem pomp ciepła + piec 
gazowy szczytowy + ewentualnie panele fotowoltaiczne na dachu. Zmiana 
i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności od wyników analizy ekonomicznej 
w stosunku do obecnego źródła ciepła z sieci MPEC zasilanej z kotłowni 
węglowej, budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni 
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do c.o. po jej wybudowaniu), budowę instalacji telekomunikacyjnej 
światłowodowej, budowę pomieszczenia na odpady komunalne dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, remont dojść do budynku, 
wymianę przyłączy kanalizacyjnych. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki. 
12594 - 0.0525 ha 
Łączny obszar: 0.0525 ha 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

591 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 
redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.17  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z wymianą pokrycia 
dachowego nad całością budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana 
w Nowym Targu 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Niezadowalający stan zachowania budynku Zespołu Szkół nr 1 im. 
Władysława Orkana  Nowym Targu, utrudniony dostęp do infrastruktury 
edukacyjnej.  

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego 
w centrum Nowego Targu. Wykonanie przedsięwzięcia wpłynie na poprawę 
dostępności do infrastruktury edukacyjnej. Siedziba powiatowej jednostki 
organizacyjnej wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków.  

5 Zakres zadań 
Przebudowa istniejącej klatki schodowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - wymiana pokrycia 
dachowego nad całością budynku - nadzór inwestorski    

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nowy Targ, plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ   
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 100 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba obiektów, które uległy poprawie w zakresie dostępności i estetyki 
w wyniku działań rewitalizacyjnych: 1 szt. 

 liczba przebudowanych zabytków – 1 szt. 
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawę dostępności do infrastruktury edukacyjnej, 

 poprawy ładu przestrzennego, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.18 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Przebudowa chodnika i zagospodarowanie terenu przed budynkami al. 
Tysiąclecia nr 42 i 44 strona północna 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zagład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o.  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Ciąg pieszy wzdłuż budynków mieszkalno – użytkowych wyłożony asfaltem 
jest pofałdowany, zapadnięty z ubytkami nawierzchni. W nierównościach 
każdorazowo po opadach zbiera się woda tworząc rozległe kałuże. 
Wymagany jest generalny remont nawierzchni oraz wymiana krawężników. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta, zwiększenie wartości 
architektonicznej i  użytkowej terenu. 

5 Zakres zadań 
Przebudowa chodnika – 700m2 (zerwanie starej nawierzchni, wykonanie 
podbudowy, ułożenie krawężników, ułożenie kostki betonowej). 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Aleja Tysiąclecia nr 42 
Aleja Tysiąclecia nr 44 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 powierzchnia nowego ciągu komunikacyjnego dla pieszych – 700 m2 
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa bezpieczeństwa mieszakńców, 

 poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta, 
zwiększenie wartości architektonicznej i  użytkowej terenu. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.19 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą na ul. Krzystyniaka 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zagład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o.  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Plac postojowy wzdłuż budynku mieszkalno – użytkowego jest wyłożony 
asfaltem, pofałdowany, zapadnięty z ubytkami nawierzchni. 
W nierównościach każdorazowo po opadach zbiera się woda tworząc 
rozległe kałuże. Utrudnia to wejście do budynku od strony miejsc 
postojowych. Plac wyposażony jest w otwory techniczne po dawnej 
kotłowni węglowej. Kotłownia od kilkunastu lat nie działa. Wystające 
elementy zadaszeń otworów blokują wykorzystanie i tak bardzo małej ilości 
miejsc postojowych mieszkańcom budynku. Wymagany jest remont 
nawierzchni, wymiana krawężników, modernizacja boksu śmietnikowego, 
poszerzenie miejsc postojowych. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta , zwiększenie wartości 
architektonicznej i użytkowej terenu 

5 Zakres zadań 

Przebudowa placu postojowego z uwzględnieniem przebudowy drogi 
dojazdowej wraz z wykonaniem dodatkowych  miejsc postojowych – 600m2 
(zerwanie starej nawierzchni, likwidacja otworów technicznych, wykonanie 
podbudowy , ułożenie krawężników , ułożenie kostki betonowej) 
Przebudowa boksu śmietnikowego dostosowanego do wymogów 
segregacji odpadów – 12 m2 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

ul. Krzystyniaka 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

150 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
- Powierzchnia dodatkowych miejsc postojowych poprawiających 
komunikację w mieście – 600 m2 
- Powierzchnia boksu śmietnikowego dostosowanego do wymogów 
segregacji odpadów – 12 m2 
Wskaźniki rezultatu: 
- Liczba osób korzystających z dodatkowych miejsc postojowych – 50 osób 
- Liczba osób wprowadzających segregację odpadów – 20 osób 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.20  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla Topolowe   

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Nowym Targu sp. z o.o. 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Plac zabaw znajduje się w centrum osiedla złożonego z 8 budynków 
mieszkalnych posiadających 220 lokali. Obecnie na terenie przeznaczonym 
do zabawy i rekreacji jest wyasfaltowany ogrodzony teren z lat 90-tych oraz 
mały placyk zabaw na którym znajdują się: piaskownica murowana 
metalowa karuzela, dwie huśtawki wahadłowe, dwa  bujaki sprężynowe, 
które nie posiadają właściwych certyfikatów ze względu na fakt ich montażu 
w latach 90-tych. Wymagana jest bezwzględna modernizacja placu zbaw 
poprzez wykonanie nowej nawierzchni terenu wymianie urządzeń oraz 
doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta, zwiększenie wartości 
architektonicznej i użytkowej terenu 

5 Zakres zadań Przebudowa placu  zabaw - 100 m2 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Os. Topolowe 7 
Podobszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

30 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
- Powierzchnia nowego placu zabaw – 100 m2 

Wskaźniki reazultatu: 
- Wzrost liczby dzieci korzystających z infrastruktury placu zabaw - 50 os./rok 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.21  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Utworzenie miejsca tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni na 
bazie budynku przy ul. Kościuszki 8 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

PKPS Zarząd Miejski Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Okres jesienno – zimowy to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są 
narażone na utratę zdrowia i życia. W czasie silnych mrozów bezdomni są 
podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych 
przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem 
alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna 
jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa sytuacji osób bezdomnych 

5 Zakres zadań Remont, modernizacja, rozbudowa budynku OPS 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Ul. Kościuszki 8 
Obszar rewitalizacji Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

600 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba utworzonych miejsc w ogrzewalni – 30 miejsc. 
Wskaźniki rezultatu: 

 liczba osób korzystających z ogrzewalni – 300 osób/rok. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 1.22 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Poprawa jakości życia seniorów w Nowym Targu poprzez wdrożenie 
specjalistycznego programu aktywizująco-opiekuńczego oraz wsparcie 
palcówki dziennego pobytu seniora.  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz 
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Nowym Targu, 
Stowarzyszenie Charytatywne.   

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

 Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy na obszarze wsparcia jakimi 
są m.in.:  
-brak zapewnienia opieki nad osobami starszymi  
-brak odpowiedniej liczby opiekunów mających specjalistyczną  wiedzę  
-brak grup wsparcia dla opiekunów formalnych i niefomalnych 
-niewystarczająca liczba działań aktywizujących osoby starsze oraz innych 
działań mających na celu utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, 
samodzielności i aktywności.  
-niewystarczająca liczba placówek dziennego pobytu dla osób starszych  

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celami projektu są m.in.:  
Zwiększenie dostępności do specjalistycznych społecznych i medycznych dla 
osób starszych.  
Zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez dzienny dom pobytu 
seniora  
Wzrost świadomości społecznej poprzez naukę prozdrowotnego trybu życia  
Wsparcie opiekunów i opiekunów niefomalnych osób starszych poprzez 
działania edukacyjno- doradcze  

5 Zakres zadań 

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem 
i realizacją programu aktywizująco-opiekuńczego przez specjalistów 
pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz wsparcie 
utworzonej na kampusie „Starego Szpitala” palcówki dziennego pobytu 
seniora. 
Działania te została uzupełnione o inne przewidziane w dokumentacji 
konkursowej.  

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji Centrum  

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 500 000,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR X EFS środki prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Rezultatami  projektu będą m.in:  

 Liczba osób starszych korzystających z dziennego pobytu seniora  

 Liczba opiekunów którym udzielono wsparcia  

 Liczba udzielonych usług aktywizująco- pielęgnacyjnych  

 Liczba wdrożonych programów dla seniorów  

  
Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji 
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9.2.2 Projekty podstawowe - Podobszar Osiedle 

Projekt 2.1 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Kombinat Sztuki 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 
12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Na rewitalizowanym obszarze dostrzega się problem niskiej aktywności 
społecznej mieszkańców, negatywnej tendencji zamykania się 
środowisk we własnym otoczeniu - tworzenie lokalnych „gett”, 
hermetyczności małych społeczności, czy też samotności. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób w podeszłym wieku, 
rozwijanie umiejętności i kompetencji osób dorosłych w kontekście 
funkcjonowania na rynku pracy poprzez kursy komputerowe, kursy 
języka angielskiego, organizację czasu wolnego oraz rozwój 
zainteresowań dzieci i młodzieży, podnoszenie świadomości i wiedzy 
wśród młodzieży oraz osób dorosłych na temat zagrożeń wynikających  
z uzależnień, a zwłaszcza narkomanii i tzw. ,,dopalaczy”. Ponadto 
przedsięwzięcie rewitalizacyjne ma na celu wzmocnienie rozwoju funkcji 
kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizację społeczną mieszkańców, ożywienie 
środowiska lokalnego, rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej.  

5 Zakres zadań 

Przedsięwzięcie obejmuje organizację: występów znanych polskich 
artystów np. Jacek Borkowski, Majka Jeżowska, Adrianna Biedrzyńska, 
Zbigniew Wodecki, Bohdan Łazuka, Norbi, Kaja Paschalska i inni. 
Występy odbywałyby się na Sali widowiskowej Spółdzielczego Domu 
Kultury; spektaklu teatralnego dla dzieci. 
Prowadzenie programu dotyczącego przeciwdziałaniu uzależnieniom. 
W ramach programu: przewiduje się spotkania z psychologiem, 
wystawy, koncerty, pokazy stworzone na zamówienie i specjalne 
zapotrzebowanie. Program dotyczyć będzie walki z nałogiem, a także 
zmaganiem z własnym losem, słabościami, bezdomnością, wykluczeniem 
społecznym oraz poszukiwaniem sensu życia. Program skierowany 
głównie do ludzi młodych, uczniów gimnazjów i liceów. Może być 
również ciekawym świadectwem i przyczynkiem do dyskusji dla osób 
starszych, samotnych, doświadczonych przez los. W ramach projektu 
zdefiniowane będą różne rodzaje i formy uzależnienia zarówno te 
związane z   nadużywaniem określonych substancji, jak i inne 
zaspokajające potrzebę doraźnej satysfakcji i przyjemności tj. hazard, 
świat wirtualny dający zmysłowe przyjemności, gry RPG, materializm, 
nadmierna pogoń za karierą, pieniądzem, czy też współczesne zjawisko 
społeczne określane jako „wyścig szczurów”. 
W ramach przedsięwzięcia organizowane będą kursy komputerowe: 
- dla seniorów z zakresu podstaw obsługi komputera i podstawowych 
programów komputerowych typu Word, przeglądarki internetowej, 
wyszukiwarki internetowej, nauki korzystania z poczty elektronicznej, 
- dla zaawansowanych, m.in. obsługa pakietu biurowego, edytora 
graficznego, programów do obróbki zdjęć, bezwzrokowego pisania na 
klawiaturze 
- kurs tańca dla seniorów prowadzony przez pedagoga z kwalifikacjami 
w zakresie rehabilitacji ruchowej, nauka atrakcyjnych, nieobciążających 
form aktywności ruchowej, integrowanie  grupy, 
- zajęcia kulinarne z nauką zdrowego stylu żywienia, 
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- Akademia Baletu dla dzieci - nauka techniki baletu klasycznego, nauka 
choreografii pozwalająca rozwijać pamięć i koncentrację, wykonywanie 
ogólnorozwojowych ćwiczeń rozciągających wpływających na 
kształtowanie prawidłowej sylwetki, rozciągnięcie, uelastycznienie 
mięśni i płynność ruchu, 
- zajęcia z zakresu komunikacji społecznej - celem zajęć jest rozwój 
społeczny, poznawanie innych osób, integracja z grupą, budowanie 
pozytywnych relacji między uczestnikami grupy a otoczeniem, gry 
i zabawy ruchowe sprzyjające pokonywaniu dystansu fizycznego, 
wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego - co sprzyja integracji 
i kształtowaniu naturalnych relacji interpersonalnych, 
wzmacnianie poczucia pewności siebie, rozwijanie wyobraźni  
i kreatywności. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

nr działki: 19462 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

440 300,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 ilość koncertów - 20 szt/rok, 

 ilość spotkań z psychologiem - 50 spotkań / rok, 

 ilość wystaw - 20 wystaw / rok. 
Wskaźniki rezultatu: 

 ilość osób uczestniczących w koncertach – 200 osób/rok, 

 ilość osób korzystających ze spotkań z psychologiem – 150 osób/rok, 
ilość uczestników wystaw – 600 osób/rok. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji, 
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.2 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Urząd Miasta Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Stan techniczny Miejskiej Biblioteki Publicznej, a zwłaszcza Filii nr 1 wskazuje na 
potrzebę realizacji zadania. Dotychczasowe MBP są pomieszczeniami 
wynajmowanymi co generuje dodatkowe koszty. Budowa odrębnego budynku 
podniesie prestiż instytucji. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu 
prowadzi następujące działania: 
- Co roku organizowany jest cykl imprez „TYDZIEŃ BIBLIOTEK”. Jest to 
ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. Impreza 
organizowana jest od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja 
odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu 
Bibliotekarza. Święto jest okazją do przedstawienia dokonań oraz refleksji o 
bibliotece, jej roli w społeczeństwie oraz budowaniu dziedzictwa kulturowego. 
- „lekcje biblioteczne” i wycieczki do biblioteki – spotkania z uczniami szkół 
nowotarskich i pobliskich miejscowości oraz z przedszkolakami. 
- Imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka itp. (konkursy i 
spotkania) 
- akcja „Czytamy Dzieciom”. Znane osoby z Nowego Targu, lub przedstawiciele 
różnych zawodów, czytają zebranym dzieciom literaturę. 
- warsztaty, konkursy i spotkania z okazji ferii zimowych. 
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej dotyczące szeroko rozumianej literatury i kultury. 
- Klub Fantastyki – spotkania młodzieży (miłośników literatury fantazy  
i fantastycznej) spotykającej się w MBP, 
- spotkania autorskie – z autorami lokalnymi oraz z Polski. Są to poeci, pisarze i 
naukowcy, Narodowe Czytanie – akcja popularyzująca czytelnictwo. 

4 Cel ogólny (cele) projektu Funkcjonalna, w pełni wyposażona Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu 

5 Zakres zadań 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących 
budowę nowej biblioteki wraz z wyposażeniem 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

ul. Kopernika 
Podobszar Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

5 000 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
- Liczba nowych obiektów użyteczności publicznej - 1 szt. 
Wskaźniki rezultatu; 
- Wzrost atrakcyjności kulturalnej miasta 
- Poprawa jakości usług świadczonych przez bibliotekę 
- Wzrost uczestników wydarzeń organizowanych przez bibliotekę - o 30%  

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.3 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynku, w którym 
prowadzone są kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
–  Koło w Nowym  Targu 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Jak podają statystyki i prognozy wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, 
a wraz z nią zapotrzebowanie na fachową pomoc. W Nowym Targu brak 
kompleksowego wsparcia osób zależnych i ich opiekunów (m.in. 
oddziaływania rehabilitacyjne, terapeutyczne, edukacyjne, opiekuńcze, 
doradcze), świadczonych nieodpłatnie i łatwo dostępnych - zlokalizowanych 
w jednym miejscu.  
Niektóre formy wsparcia w powyższym zakresie od wielu lat prowadzi 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
–  Koło w Nowym Targu. Nie nastawiając się na osiągnięcie zysku, wypełnia 
lukę w dostarczaniu osobom z niepełnosprawnością intelektualną usług w 
tych obszarach, które nie są realizowane – lub są realizowane w sposób 
niewystarczający – przez sektor publiczny czy prywatny. Dotyczy to  
w szczególności działań z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji, edukacji  
i oświaty oraz pomocy społecznej.  
W prowadzonych przez Stowarzyszenie placówkach dziennego pobytu: 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Środowiskowym 
Domu Samopomocy „Chatka” codziennymi zajęciami terapeutyczno-
opiekuńczymi objęte są osoby z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, które ze względu na wiek i poziom funkcjonowania 
nie znajdują miejsca w innych placówkach działających w mieście. PSONI – 
Koło w Nowym Targu nie może udzielić wsparcia wszystkim potrzebującym, 
ze względu na trudne warunki lokalowe.  
W systemie wsparcia osób niepełnosprawnych - nie tylko w mieście, ale  
i w całym regionie, nie ma oferty skierowanej dla dorosłych osób głęboko, 
wielorako niepełnosprawnych, które po 25 r. ż. wypadają z systemu 
edukacji, a nie kwalifikują się do istniejących form wsparcia 
instytucjonalnego. Stowarzyszenie jest gotowe wypełnić tę lukę, jednak na 
przeszkodzie stoi brak odpowiedniej bazy lokalowej. 
Aby dotychczasowe działania mogły być kontynuowane, rozwijane  
i poszerzane o nowe formy,   a także by mogła z nich korzystać większa liczba 
osób potrzebujących, konieczna jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa 
istniejącego budynku. 
Brak udzielenia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom wsparcia 
adekwatnego do potrzeb, może prowadzić do pogorszenia: 

 kondycji psychofizycznej (brak terapii, kontaktów społecznych, 
nadmierne obciążenie opiekunów), 

 sytuacji finansowej (brak możliwości podjęcia pracy, korzystanie 
z odpłatnych usług), 

 konieczności stosowania mniej korzystnych społecznie i ekonomicznie 
rozwiązań (hospitalizacje, oddanie osób niepełnosprawnych do domów 
pomocy społecznej). 

Prowadzi to do marginalizacji i wykluczenia społecznego tej grupy. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Cel ogólny: stworzenie na terenie Nowego Targu centrum kompleksowego 
wsparcia osób z upośledzeniem intelektualnym i ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami. 
Cele szczegółowe: 
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 utworzenie innowacyjnej formy wsparcia osób głęboko wielorako 
niepełnosprawnych, 

 stworzenie oferty dla małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; 

 poprawa warunków bazy lokalowej OREW i ŚDS  
(dostosowanie do obecnych standardów) i objęcie wsparciem większej 
liczby osób niepełnosprawnych w tych placówkach; 

 poszerzenie oferty placówek o nowe formy oddziaływań 
terapeutycznych, szkoleniowych, integracyjnych; 

 utworzenie nowych miejsc pracy; 

 odciążenie  w opiece nad osobami niepełnosprawnymi ich rodzin  
i opiekunów;  

 udzielenie wieloprofilowego wsparcia rodzinom będącym w kryzysie  
z powodu niepełnosprawności członka rodziny; 

 stworzenie przestrzeni dla działań o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, integracyjnym itp. – skierowanych do lokalnej 
społeczności. 

5 Zakres zadań 

Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja istniejącego budynku 
wraz  przyłączami, instalacjami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu 
w zakresie ogrodzenia, placu zabaw, miejsc postojowych, utwardzonych 
ścieżek, dojść, dróg [w tym pożarowych], urządzenia zieleni o charakterze 
parkowym. 
Rozbudowa budynku w kierunku zachodnim i południowym  
o trzykondygnacyjne, podpiwniczone skrzydło budynku funkcjonalnie 
połączone z istniejącym budynkiem, mieszczące nowe funkcje wynikające  
z programu funkcjonalnego określonego przez Zamawiającego. 
Przebudowa istniejącego budynku dwukondygnacyjnego, częściowo 
podpiwniczonego, w zakresie minimalnym doprowadzającym do: 
zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami budowlanymi, sanitarnymi, 
BHP, bezpieczeństwa pożarowego poprawy efektywności energetycznej, 
jego izolacyjności termicznej, akustycznej, sprawności instalacji 
wewnętrznych do osiągnięcia standardu budynku pasywnego poprawy 
funkcjonalnego i racjonalnego zagospodarowania dostępnych pomieszczeń 
i dostosowanie ich do aktualnych i planowanych potrzeb ze szczególnym 
uwzględnieniem niepełnosprawności wychowanków i podopiecznych Koła 
PSONI. 
Nadbudowa o jedną kondygnację istniejącego budynku z przeznaczeniem na 
pomieszczenia biurowe, administracyjne, pomieszczenia dla pracowników 
oraz pomieszczenia treningowe o charakterze mieszkalnym. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

 
Nowy Targ, ul. Podtatrzańska 47a – podobszar 2 rewitalizacji 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

12 720 000 zł (brutto) 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 przebudowany, rozbudowany, zmodernizowany budynek – 1 szt, 

 wzrost liczby zatrudnionych osób – do 75 osób, 

 przyjmowanie na praktyki studenckie – ok.150 osób rocznie,  

 organizowanie szkoleń, warsztatów itp. – ok. 20 rocznie/400 osób, 

 organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym, kulturalnym itp. 
dla społeczności lokalnej – ok.15 rocznie/500 osób. 

Wskaźniki rezultatu: 
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 większa dostępność do kompleksowej, wieloprofilowej, 
specjalistycznej, a przy tym nieodpłatnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie , 

 uniknięcie niepełnosprawności lub zmniejszenie jej skutków w 
przypadku małych dzieci, 

 poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych i członków 
ich rodzin, 

 podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców  
i opiekunów, wzrost ich świadomości w zakresie praw obywatelskich, 
włączenie w działania samopomocowe, 

 poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny, dzięki możliwości podjęcia 
pracy przez rodziców, 

 zmiana postaw wobec niepełnosprawności w środowisku lokalnym, 
obalenie krzywdzących stereotypów, a tym samym zapobieżenie izolacji 
społecznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.4 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywizacja społeczności lokalnej - nauka gry na  gitarze 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych (chuligaństwo, 
patologie społeczne), podniesienie standardu życia społecznego) 

5 Zakres zadań Organizacja zajęć gry na gitarze 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

30 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 10 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.5  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywizacja społeczności lokalnej - nauka tańca break dance i hip-hop 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym. Targu Al. Kopernika 12 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z przedsięwzięciem społecznym pn. ,,Kombinat sztuki" 
oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi modernizacja 
budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury usytuowany jest  
w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej  
i ponadpodstawowej), budynek  oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie 
itp. Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części  
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i rekreacyjnej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych (chuligaństwo, 
patologie społeczne, podniesienie standardu życia społecznego) 

5 Zakres zadań Nauka tańca break dance i hip-hop 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.6  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywizacja społeczności lokalnej – organizacja zajęć z jogi 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400  Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Organizacja zajęć z jogi 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.7  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywizacja społeczności lokalnej - zajęcia z aerobiku 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu 
Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek  oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo-usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się  z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania aktywnego czasu 
wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części  
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Organizacja zajęć z areobiku 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.8  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywizacja społeczności lokalnej - otwarcie sekcji karate dla dorosłych 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Organizacja zajęć z karate dla dorosłych 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.9  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację kursu tańca 
towarzyskiego i salsy 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Spółdzielczy Dom Kultury 
Al. Kopernika 12 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Kursy tańca towarzyskiego i salsy 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.10 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację kursu tańca 
turniejowego 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  

Al. Kopernika 12 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Kursy tańca turniejowego 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.11 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację kursu tańca Zumba 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Spółdzielczy Dom Kultury 
Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Program dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta wzajemnie 
powiązany z przedsięwzięciem inwestycyjnym dotyczącym modernizacji 
Spółdzielczego Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego 
zakres wchodzi modernizacja budynku przy Al. Kopernika 12. Spółdzielczy  Dom 
Kultury usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół 
(podstawowej i ponadpodstawowej). Budynek w którym  się mieści, prócz 
funkcji kulturalno-oświatowej skupia działalność  handlowo usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Dla przeciwdziałania niskiej 
aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację rożnego rodzaju form 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizacja przedsięwzięcia stanowić 
będzie uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej miasta prowadzonej przez 
m.in. Szkoły, Miejski Ośrodek Kultury, Galerię „Jatki", Euroregion  Tatry,  Szkołę  
Muzyczną,  parafie. Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum 
miasta, a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej 
części Nowego Targu - stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i 
oświatowej miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Organizacja kursu tańca Zumba 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 

  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 173 

Projekt 2.12  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez otwarcie sekcji karate dla dzieci 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12 
Spółdzielczy Dom Kultury 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Organizacja zajęć z karate dla dzieci 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 

  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 174 

Projekt 2.13  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez otwarcie sekcji tanecznej dla 
młodzieży 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika  12 
Spółdzielczy Dom Kultury 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych , podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Organizacja zajęć tanecznych dla młodzieży 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 

  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 175 

Projekt 2.14 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zakup oraz naukę obsługi drukarki 
laserowej 3D 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, a 
proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Zakup oraz nauka obsługi drukarki laserowej 3D 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

233 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– zakup drukarki laserowej 3D – 1 szt, 
– ilość zajęć – 5 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 10 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  
– podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 

 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 176 

Projekt 2.15 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez organizację zajęć  
rehabilitacyjnych dla dorosłych 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika  12 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji 
Spółdzielczego Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego 
zakres wchodzi modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy 
Dom Kultury usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół 
(podstawowej i ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-
oświatowej skupia działalność handlowo- usługową. Planowane 
przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi sfery 
społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się problemem niskiej 
aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. Realizacja 
przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, oświatowej 
miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. Instytucje 
te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, a proponowane 
przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części Nowego Targu – 
stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Organizacja ćwiczeń rehabilitacyjnych dla dorosłych 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS 

środki 
prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 
Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 
społecznych), 

 podniesienie standardu życia społecznego. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Strona 177 

Projekt 2.16 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez organizację zajęć z 
gimnastyki leczniczej Tao Yin 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Spółdzielczy Dom Kultury 
Al. Kopernika 12 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej, 
oświatowej miasta, prowadzonej przez inne instytucje w tym szkoły i parafie itp. 
Instytucje te działają w zdecydowanej większości w centrum miasta, 
a proponowane przedsięwzięcie realizowane będzie w południowej części 
Nowego Targu – stanowiąc cenne uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej 
miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, podniesienie 
standardu życia społecznego 

5 Zakres zadań Zajęcia z gimnastyki leczniczej Tao Yin 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

60 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– ilość zajęć – 10 godzin / miesiąc. 

Wskaźniki rezultatu: 
– ilość uczestników zajęć – 20 osób / miesiąc, 
– wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, 
– wzmocnienie rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
– aktywizacja społeczna mieszkańców,  
– ożywienie środowiska lokalnego,  
– rozwój form aktywności artystycznej i kulturalnej,  
– zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno wychowawczego, 
– eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, patologii 

społecznych),  

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 

  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 178 

Projekt 2.17  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja placów zabaw, boisk oraz tworzenie monitorowanych stref 
bezpieczeństwa 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Na osiedlach budownictwa wielorodzinnego zarządzanych przez Nowotarską 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu istnieje kilka boisk i placów zabaw 
dla dzieci, jednak ich wyposażenie  jest  stosunkowo  ubogie.  Stare  urządzenia 
mające po kilkadziesiąt lat, z uwagi na bezpieczeństwo zostały zlikwidowane, a 
nowe urządzenia są wprowadzane sukcesywnie, lecz pojedynczo. Boiska i place 
zabaw, czy górki saneczkowe objęte projektem zostały wybudowane w czasie 
realizacji osiedli    wielorodzinnych tj. w większości w latach 70 i 80 ubiegłego 
wieku. Żaden z placów nie jest ogrodzony i nie jest w pełni wyposażony. Place 
zabaw nastawione są głównie na dzieci najmłodsze i są ogólnodostępne. 
Wymagają modernizacji, która będzie miała wpływ na zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci na placach, jak i w ich okolicy. Monitoring placów zabaw 
i okolicy wpłynie także na zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznych, uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju 
funkcji turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie  bezpieczeństwa, 
podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały wymianę 
nawierzchni placów zabaw na nawierzchnię bezpieczną w całości lub w części 
w zależności od wymagań, wymianę  nawierzchni boisk, wymianę  urządzeń 
zabawowych, wymianę urządzeń sportowych na boiskach, montaż siłowni i 
innych urządzeń "na świeżym powietrzu", montaż ławek, koszy na odpady 
komunalne. Ponadto planowany jest remont lub budowa nowych chodników 
w rejonie placów zabaw i boisk, montaż automatycznych toalet w rejonie 
placów zabaw i boisk, wykonanie podłączenia toalet do sieci energetycznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż oświetlenia terenu (montaż słupów 
oraz lamp typu LED z zasilaniem  z  zintegrowanych z lampami paneli 
fotowoltaicznych oraz akumulatorów. Sterowanie z wykorzystaniem czujników 
ruchu - w przypadku montażu monitoringu na słupach oświetleniowych  
zasilanie  w  energię  elektryczną  może  być  zastosowane   jako  łączne  z 
podłączeniem  do sieci  energetycznej  na terenie  objętym inwestycją), 
wykonanie sieci światłowodowej do przesyłu  danych  z  kamer  (w  przypadkach  
skrajnych, gdy nie będzie technicznej możliwości podłączenia lub względy 
ekonomiczne wskażą  na brak racjonalności  budowy sieci, przesył danych drogą 
radiową), montaż ogrodzenia  wokół boisk i placów  zabaw, montaż 
monitoringu wizyjnego 24h dla zapewnienia  bezpieczeństwa w rejonie 
placów zabaw i boisk zarówno w dzień jak i w nocy. Zakres zadań przewiduje 
także utworzenie centrum obsługi   monitoringu w budynku przy ul. 
Podtatrzańskiej 74 z wydzielonym całodobowym dostępem dla Policji (bądź 
straży miejskiej - jeśli zostanie powołana). 
 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki - powierzchnia placu zabaw/boiska/górki 
saneczkowej: 
 
12267/6 - 0.0267 ha - 50 m2 
13312/16 - 0.0961 ha - 150 m2 
12267/7 - 0.0267 ha - 130 m2 
13339/7 - 0.3524 ha - 3.524 m2 
14739/29 - 0.1396 ha -150 m2 
13025/11 - 0.5654 ha - 800 m2 
13025/19 - 0.3224 ha - 300 m2 
19380/1- 0.4584 ha - 600 m2 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 179 

13053/54 - 0.2958 ha - 600 m2 
Łączny obszar: 2.2835 ha  
Podobszar 2 -Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

2 282 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– liczba zrewitalizowanych placów zabaw / boisk – 10 szt. 

Wskaźniki rezultatu: 
– poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, 

uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju funkcji 
turystycznej i rekreacyjnej,  

– zwiększenie  bezpieczeństwa, podniesienie wartości 
architektonicznej i użytkowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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I 
I  - 

Projekt 2.18 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Rozwój działalności regionalnego zespołu Mali i Młodzi Hyrni 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400  Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest 
wzajemnie powiązane z inwestycyjnym dotyczącym modernizacji Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi 
modernizacja budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury 
usytuowany jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej i 
ponadpodstawowej), budynek  oprócz funkcji kulturalno-oświatowej skupia 
działalność handlowo- usługową. 
Planowane przedsięwzięcie społeczne ma na celu działania służące rozwojowi 
sfery społecznej na rewitalizowanym obszarze. Obszar boryka się  z problemem 
niskiej aktywności społecznej, brakiem możliwości spędzania czasu wolnego. 
Realizacja przedsięwzięcia stanowić będzie uzupełnienie oferty kulturalnej i 
oświatowej miasta prowadzonej przez m.in. Szkoły, Miejski Ośrodek Kultury, 
Galerię „Jatki", Euroregion Tatry, Szkołę Muzyczną, parafie. Instytucje te działają 
w zdecydowanej większości w centrum miasta, a proponowane przedsięwzięcie 
realizowane będzie w południowej części Nowego Targu -  stanowiąc cenne 
uzupełnienie oferty kulturalnej i oświatowej miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno  
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych (chuligaństwo, 
patologie społeczne), podniesienie standardu życia społecznego) 

5 Zakres zadań 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wynagrodzenie 2 instruktorów tańca, 

uczestnictwo w konkursach śpiewu i tańca w kraju i za granicą organizację 

występu podczas spotkania noworocznego w Spółdzielczym Domu Kultury, 
zakup stroi regionalnych (góralskich) 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

251 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– zatrudnienie – 2 osoby, 
– ilość występów – 1, 
– zakup strojów regionalnych – 10 kompletów. 

Wskaźniki rezultatu: 
– liczba osób korzystających z programu – 30 osób, 

wzbogacenie, rozszerzenie dotychczasowej oferty instytucji, wzmocnienie 
rozwoju funkcji oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej, aktywizacja społeczna 
mieszkańców, ożywienie środowiska lokalnego, rozwój form aktywności 
artystycznej i kulturalnej, zwiększenie aktywności ośrodka kulturalno 
wychowawczego, eliminacja negatywnych zjawisk społecznych, chuligaństwa, 
patologii społecznych), podniesienie standardu życia społecznego 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
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Projekt 2.19 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 
12 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Spółdzielczy Dom Kultury został wybudowany w roku 1978 na I piętrze 
skrzydła budynku przy Al. Kopernika 12. Przedsięwzięcie dotyczy terenu 
o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta. Jest wzajemnie powiązane 
z przedsięwzięciem społecznym pn. ,,Kombinat sztuki" oraz  
z przedsięwzięciem inwestycyjnym w którego zakres wchodzi modernizacja 
budynku przy Al. M. Kopernika 12. Spółdzielczy Dom Kultury usytuowany 
jest w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół (podstawowej 
i ponadpodstawowej), budynek  oprócz funkcji kulturalno-oświatowej 
skupia działalność handlowo- usługową. W zakresie rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej wyszczególnić należy: działalność handlową: 
sklepy o branży spożywczej, odzieżowej, księgarnię, artykuły przemysłowe 
i elektroniczne, aptekę oraz działalność usługową: branża gastronomiczna, 
fryzjerska, szereg gabinetów świadczących usługi w zakresie ochrony 
zdrowia oraz Urząd Pocztowy. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji kulturalnej i rekreacyjnej, podniesienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, podniesienie  wartości architektonicznej i użytkowej, 
eliminacja negatywnego zjawiska w postaci degradacji stanu technicznego   
obiektu, wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej i cieplnej, poprawa infrastruktury społecznej 
polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury. Integracja społeczna 
- tworzenie  warunków dla włączenia społecznego, odnowa i modernizacja 
przestrzeni publicznych, działania na rzecz przedsiębiorczości w tym 
przedsiębiorczości społecznej. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały remont dachu: 
pokrycie z papy (wymiana pokrycia wraz z wykonaniem docieplenia 
stropodachu wełną mineralną lub wymiana pokrycia wraz z dociepleniem 
dachu styropianem), remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, montaż 
windy dla niepełnosprawnych, modernizacja instalacji (wymiana instalacji 
c.o., elektrycznej i oświetleniowej z zastosowaniem lamp LED), montaż 
klimatyzatorów lub instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w salach wykładowych i sali widowiskowej, modernizacja 
okładzin wewnętrznych (ściany, stropy i podłogi), sala widowiskowa, sala 
kominkowa, korytarze oraz drogi ewakuacyjne i hol, przebudowa 
pomieszczenia socjalnego, przebudowa schodów wewnętrznych z 
montażem dodatkowych balustrad, wymiana urządzeń nagłośnienia i 
montaż urządzeń oświetleniowych sali widowiskowej, 
wymiana krzeseł, wymiana  monitoringu wewnętrznego, podłączenie 
szerokopasmowe do sieci Internet oraz budowa publicznego punktu 
dostępu do Internetu na 5 stanowisk (zakup komputerów, zakup 
oprogramowania oraz koszt podłączenia do Internetu). 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działki: 19462 
Łączny obszar nieruchomości: 0.6440 ha  
Łączna powierzchnia lokalu SDK: 656,82 m2 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

915 964,68 zł 
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8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR x EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
– liczba wyremontowanych i zmodernizowanych budynków – 1 

Wskaźniki rezultatu: 
– uatrakcyjnienie wizerunku miasta,  
– wzmocnienie rozwoju funkcji kulturalnej i rekreacyjnej, 
– podniesienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
– podniesienie  wartości architektonicznej i użytkowej,  
– eliminacja negatywnego zjawiska w postaci degradacji stanu 

technicznego obiektu,  
– wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej,  
– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i  cieplnej,  
– poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju 

edukacji, nauki, kultury,  
– integracja społeczna - tworzenie  warunków dla włączenia 

społecznego,  
– odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych, 
– działania na rzecz przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości 

społecznej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.20  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Podtatrzańska 44 wraz z otoczeniem  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 -400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Wybudowany w roku 1975 w/w budynek w ogóle nie był dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest plaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji 
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce cieplej wody 
uzyskiwanej dotychczas z tzw. ,,bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła z 
klatek schodowych. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w 
miarę posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które 
to prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez 
zewnętrznego wsparcia już przekraczających obecne możliwości 
mieszkańców. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Cele projektu: 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 

 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania  awarii instalacji. 

5 Zakres zadań Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
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- Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy 
z dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów na 
dach, 
- Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
- Wymianę instalacji odgromowej, 
wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także do 
oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż lamp 
LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie i malowanie 
elewacji, 
- Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski 
- Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż 
skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
- Montaż instalacji domofonowej, 
- Montaż nowych tablic informacyjnych, 
- Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
- Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem 
pionów na klatki schodowe i montaż liczników, 
- Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe  z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła) w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
- Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
- Montaż instalacji gazowej, 
- Montaż  instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
- Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej z 
montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy+ panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z 
sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej, 
- Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. 
po jej wybudowaniu, 
- Remont ciągów komunikacyjnych do budynku, 
- Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
- Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
- Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z 
zasilaniem z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz 
akumulatorów. Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.). 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
13063/53 - 0.2060 ha 
13063/54   0.2958 ha 
Łączny obszar: 0.5018 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 143 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

2.988 500 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 
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 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię z kotłowni węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.21  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Podhalańska 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12, 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Budowane w latach 1979-1980 budynki w systemie OWT-67 w ogóle nie są 
dostosowane do warunków Podhala, ani architektonicznie, ani 
funkcjonalnie. Wymagają dokończenia termomodernizacji, malowania 
elewacji, przebudowy dachu (obecnie jest płaski, zagłębiony) i dodatkowego 
docieplenia części dachowych oraz modernizacji części wspólnych - głównie 
klatek schodowych w zakresie wymiany okładzin, balustrad, malowania, 
modernizacji obudów wewnętrznych rur spustowych dla wód opadowych z 
dachu biegnących przez klatki schodowe itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji 
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest także montaż  instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym z 
wykorzystaniem ciepła  także  do  celów  c.c.w.  w  miejsce  cieplej  wody  
uzyskiwanej  dotychczas  z tzw. ,,bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła z 
klatek schodowych. Istnienie zamykanych wejść do budynków zmniejsza też 
problemy z osobami bezdomnymi, które w okresach chłodów zamieszkują 
w piwnicach budynków. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynków, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości finansowe mieszkańców. 
Drogi i inne ciągi komunikacyjne  zostały także wybudowane  w latach 80-
tych XX wieku i wymagają generalnego remontu. Brak przy nich chodników 
i oświetlenia, co także wpływa na utrudnienia dla osób  
niepełnosprawnych. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 

 zmniejszenie zużycia ciepła, 
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 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania awarii instalacji. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Remont dachów krytych papą z dociepleniem części dachowych i 
stropodachu oraz wymiana wyłazów na dachy (możliwa nadbudowa dla 
uzyskania dachów dwuspadowych z przeniesieniem na zewnątrz rur 
spustowych i rynien) 
Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, Wymianę 
instalacji odgromowej. 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów i 
podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów); 
Mycie i malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub z 
dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, 
Budowę lub przebudowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz 
montaż skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej. Montaż  nowych tablic informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z  przeniesieniem  
pionów  na klatki schodowe i montaż liczników), 
Wymianę instalacji c.o. z przeniesieniem pionów na klatki schodowe i 
montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach montaż na grzejnikach 
podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej 
Montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej z 
montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z 
sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej. 
Budowę instalacji c.c.w. z wykorzystaniem budynkowych kotłowni do c.o. po 
ich wybudowaniu), 
Remont ciągów komunikacyjnych (drogi, parkingi, chodniki) z wymianą 
nawierzchni i krawężników, w tym obniżenie krawężników dróg przy 
skrzyżowaniach z chodnikami dla ułatwienia ruchu osobom 
niepełnosprawnym, 
Dobudowa parkingów, 
Modernizację altan śmietnikowych dla pełnego dostosowania do wymogów 
segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Poszerzenie istniejących dróg zgodnie z wymaganiami dla dróg pożarowych,  
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice, 
huśtawki itp.). Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu 
LED z zasilaniem z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz 
akumulatorów. Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg. 

6 
Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
13025/10 - 0.2460 ha 
13025/29 - 0.4433 ha 
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wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

13025/12 - 0.1618 ha 
13025/13 - 0.1545 ha 
13025/8 - 0.2277 ha 
13025/16 - 0.1498 ha 
13025/17 - 0.1646 ha 
13025/20 - 0.2034 ha 
13025/21 -  0.1668 ha 
13025/36 -  0.2526 ha 
13025/11- 0.5654  ha 
13025/15 -  0.1698 ha 
13025/31- 0.1233 ha 
13025/33 -  0.0648 ha 
13025/19 - 0.3224 ha 
13025/22 -  0.0264 ha 
13025/30 - 0.0192 ha 
13025/32 - 0.0187 ha 
13036/4- 0.0552 ha 
 
Łączny obszar: 3.5367 ha 
Ilość osób zamieszkałych na wykazanych działkach: 870  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

15.042.000 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię z kotłowni węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.22 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy  ul. Szaflarska 124 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12, 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Wybudowany w roku 1970 budynek w ogóle nie byt dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji 
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż  obecnie  mieszkańcy  mogą  
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania  powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym z 
wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody 
uzyskiwanej dotychczas z tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji 
gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych jedno- 
lub dwuobiegowych (w przypadku montażu piecyków dwuobiegowych z 
jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy czym wymagana byłaby 
gruntowna modernizacja trzonów spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła z 
klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które w 
okresach chłodu „wprowadzają" się do piwnic i mogą spowodować realne 
zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne zostały wybudowane w latach 70-tych XX wieku i 
wymagają generalnego remontu. Tereny ciągów komunikacyjnych są 
nieoświetlone co  także stwarza dodatkowe problemy w zakresie 
bezpieczeństwa. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Cele projektu: 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 
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 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania  awarii instalacji, 

 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy z 
dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów na 
dach. Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów i 
podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie i 
malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub z 
dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż 
skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej, 
Montaż nowych tablic informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej z 
montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu, zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z 
sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej, 
Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po 
jej wybudowaniu, 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku, 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę  przyłączy kanalizacyjnych, 
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych. Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu 
LED z zasilaniem z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz 
akumulatorów. Sterowanie z wykorzystaniem czujników  ruchu), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice), 
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów. 

6 
Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
19380/2 - 0.1331 ha 
13085/93 - 0.0023 ha 
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wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

13085/107 - 0.0019 ha 
19380/26 - 0.3556 ha 
13085/109 - 0.0021 ha 
13085/105 - 0.0446 ha 
13085/100 - 0.0030 ha 
13085/102 - 0.0024 ha 
13085/12 - 0.0212 ha 
13085/13 - 0.0209 ha 
19380/1 - 0.4584 ha 
19380/9 - 0.0082 ha 
 
Łączny obszar: 1.0537 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 163  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

3.013.200 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię z kotłowni węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.23  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy  ul. Szaflarska 124a 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12, 34 -400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1970 budynek w ogóle nie byt dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji 
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem 
w roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody 
uzyskiwanej dotychczas z tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji 
gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych jedno- 
lub dwuobiegowych (w przypadku montażu  piecyków  dwuobiegowych 
z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy czym wymagana 
byłaby gruntowna modernizacja trzonów spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które 
w okresach chłodu „wprowadzają" się do piwnic i mogą spowodować realne 
zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne  możliwości mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne zostały wybudowane w latach 70-tych XX wieku 
i wymagają generalnego remontu. Tereny ciągów komunikacyjnych są 
nieoświetlone co także stwarza dodatkowe problemy w zakresie 
bezpieczeństwa. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Cele projektu: 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 
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 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania  awarii instalacji, 

 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy z 
dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów na 
dach,  
Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów i 
podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie  i 
malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub z 
dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż 
skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej. Montaż nowych tablic  informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła 
z sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej, 
Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po 
jej wybudowaniu, 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku, 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami  paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie  z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych. Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu 
LED z zasilaniem z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz 
akumulatorów. Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice),  
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów 

6 
Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
19380/3 - 0.2443 ha 
19380/22 - 0.0917 ha 
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ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

19380/26 - 0.3556 ha 
13085/109 - 0.0021 ha 
13085/105 - 0.0446 ha 
13085/100 - 0.0030 ha 
13085/102 - 0.0024 ha 
13085/12 - 0.0212 ha 
13085/13 - 0.0209 ha 
19380/1 - 0.4584 ha 
19380/9 - 0.0082 ha 
 
Łączny obszar: 1.2524 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 179  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

2 894 950,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię z kotłowni węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.24  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy  ul. Szaflarska 126 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1970 budynek w ogóle nie byt dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji instalacji 
wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody 
uzyskiwanej dotychczas z tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji 
gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych jedno- 
lub dwuobiegowych (w przypadku montażu piecyków dwuobiegowych 
z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy czym wymagana byłaby 
gruntowna modernizacja trzonów spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie do 
wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które 
w okresach chłodu „wprowadzają" się do piwnic i mogą spowodować realne 
zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości  mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne zostały wybudowane w latach 70-tych XX wieku 
i wymagają generalnego remontu. Tereny ciągów komunikacyjnych są 
nieoświetlone co także  stwarza dodatkowe problemy w zakresie 
bezpieczeństwa. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Cele projektu: 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 
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 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania  awarii instalacji 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania awarii instalacji - zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy 
z dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów na 
dach, Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie 
i malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek 
pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej,  
Montaż nowych tablic informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła 
z sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej, 
Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po 
jej wybudowaniu, 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku; 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości 
dla dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych,  
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice), 
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów. 
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6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
19380/4 - 0.2494 ha 
19380/23 - 0.0903 ha 
19380/26 - 0.3556 ha 
13085/109 - 0.0021 ha 
13085/105 - 0.0446 ha 
13085/100 - 0.0030 ha 
13085/102 - 0.0024 ha 
13085/12 - 0.0212 ha 
13085/13 - 0.0209 ha 
19380/1 - 0.4584 ha 
19380/9 - 0.0082 ha 
 
Łączny obszar: 1.2561 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 179  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

2 937 550,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.25  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy  ul. Szaflarska 126a 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 -  400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1971 budynek w ogóle nie byt dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji instalacji 
wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż  obecnie  mieszkańcy  mogą  
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym  w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody 
uzyskiwanej dotychczas z tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji 
gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych jedno- 
lub dwuobiegowych (w przypadku montażu piecyków dwuobiegowych 
z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy czym wymagana byłaby 
gruntowna modernizacja trzonów spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie do 
wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które 
w okresach chłodu „wprowadzają" się do piwnic i mogą spowodować realne 
zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne zostały wybudowane w latach 70-tych XX wieku 
i wymagają generalnego remontu. Tereny ciągów komunikacyjnych są 
nieoświetlone co  także stwarza dodatkowe problemy w zakresie 
bezpieczeństwa. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Cele projektu: 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 
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 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania  awarii instalacji, 

 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy z 
dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów na 
dach,  
Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie 
i malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek 
pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej,  
Montaż nowych tablic  informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła 
z sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej, 
Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po 
jej wybudowaniu, 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku, 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.). 
Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych. Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED 
z zasilaniem z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz 
akumulatorów. Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice),  
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów. 

6 
Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
19380/5 -  0.2361 ha 
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ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

19380/24 -  0.1021 ha 
19380/26 - 0.3556  ha 
13085/109 - 0.0021 ha 
13085/105 - 0.0446 ha 
13085/100 - 0.0030 ha 
13085/102 - 0.0024 ha 
13085/12 - 0.0212 ha 
13085/13 - 0.0209 ha 
19380/1 - 0.4584  ha 
19380/9 - 0.0082 ha 
 
Łączny obszar: 1.2546 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 184  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

2.998.750,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla 
w związku z redukcją zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.26  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy  ul. Szaflarska 126b 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 -400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1971 budynek w ogóle nie był dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji instalacji 
wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody 
uzyskiwanej dotychczas z  tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji 
gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych jedno- 
lub dwuobiegowych (w przypadku montażu piecyków dwuobiegowych 
z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy czym wymagana byłaby 
gruntowna modernizacja trzonów spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie do 
wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które 
w okresach chłodu „wprowadzają" się do  piwnic i mogą spowodować realne 
zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne zostały wybudowane w latach 70-tych XX wieku 
i  wymagają generalnego remontu. Tereny ciągów komunikacyjnych są 
nieoświetlone co także stwarza dodatkowe problemy w zakresie 
bezpieczeństwa. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Cele projektu: 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 
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 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania awarii instalacji, 

 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy 
z dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów na 
dach,  
Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie 
i malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek 
pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej,  
Montaż nowych tablic  informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego, sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z 
sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej, 
Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po 
jej wybudowaniu, 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku, 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Montaż oświetlenia terenu (montaż slupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych,  
Montaż oświetlenia terenu (montaż slupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice),  
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów. 
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6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki 
19380/6 - 0.3113 ha 
19380/25 - 0.0846 ha 
19380/26 - 0.3556 ha 
13085/109 - 0.0021 ha 
13085/105 - 0.0446 ha 
13085/100 - 0.0030 ha 
13085/102 - 0.0024 ha 
13085/12 - 0.0212 ha 
13085/13 - 0.0209 ha 
19380/1 - 0.4584 ha 
19380/9 - 0.0082 ha 
 
Łączny obszar: 1.3123 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 188  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

2 942 600,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.27  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Podtatrzańskiej 47 wraz z otoczeniem   

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wskazana jest modernizacja trzonów spalinowych dla wymiany pieców 
gazowych dwuobiegowych, gdyż  użytkowanie  pieców  z  otwartą  komorą  
spalania  stwarza zagrożenie  (brak dopływu  powietrza  przy coraz bardziej 
szczelnych  oknach). 
Renowacji  wymagają klatki schodowe  oraz dach i  elewacja. 
Brak w ogóle parkingu przy nieruchomości, jak również remontu wymaga 
trakt pieszo jezdny do budynku. Ze względu na lokalizację wskazana jest 
budowa ogrodzenia z dwóch stron nieruchomości. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju 
funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 
zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  bezpieczeństwa  
użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii elektrycznej, 
zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń do 
atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace  w ramach  niniejszego  projektu  będą obejmowały: 
Przebudowę trzonów spalinowych dla umożliwienia zastosowania piecyków 
gazowych dwuobiegowych  z zamkniętą  komorą spalania, w miejsce 
piecyków  z otwartą    komorą, 
Remont dachu krytego blachą, 
Wymianę  nasad kominowych  i wentylacyjnych, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, montaż lamp LED, naprawa tynków, 
malowanie ścian i sufitów) oraz mycie i malowanie elewacji, 
Wymianę instalacji domofonowej, 
Wykonanie instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Montaż nowych tablic  informacyjnych, 
Wymianę wspólnych  pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę pionów wodnych z przeniesieniem na klatki schodowe i montażem  
liczników 
Wymianę oświetlenia (montaż lamp LED) w nieruchomości wspólnej 
obejmującej części piwniczne, 
Remont ciągów komunikacyjnych 
Modernizacja altany śmietnikowej na nieruchomości dla pełnego 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Budowę ogrodzenia. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
13312/15 - 0.1618 ha 
12267/9 - 0.0230 ha 
Łączny obszar: 0.1618 ha 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

862 000,00 zł 
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8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.28  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul.  Wojska Polskiego 18 wraz z otoczeniem 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 -400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1973 budynek w ogóle nie byt dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji 
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie 
bez nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza 
zagrożenie, co zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem 
gazu i pożarem w roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. 
Ogromne również były straty materialne w mieszkaniach i w częściach 
wspólnych. Rosnące koszty ogrzewania powodują konieczność 
rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, 
z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz pieca 
gazowego jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła  także  do  
celów  c.c.w.  w  miejsce  ciepłej  wody  uzyskiwanej  dotychczas  z tzw. 
„bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy zapotrzebowanie na 
energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji gazu ziemnego, c.w. 
można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych jedno- lub 
dwuobiegowych  (w przypadku montażu  piecyków  dwuobiegowych 
z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy czym wymagana 
byłaby gruntowna modernizacja trzonów spalinowych i  wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które 
w okresach chłodu „wprowadzają"  się  do  piwnic  i mogą spowodować 
realne zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości  mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne wymagają generalnego remontu jak również 
montażu oświetlenia 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej 
i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  
bezpieczeństwa  użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie emisji  zanieczyszczeń 
do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 
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5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
- Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy 
z dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów 
na dach,  
- Wymianę lub montaż nasad kominowych i  wentylacyjnych,  
- Wymianę instalacji odgromowej, 
- Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia  zasilającego),  montaż  
lamp  LED,  naprawa  , tynków,  malowanie  ścian  i sufitów)  oraz  mycie   
i  malowanie elewacji, 
- Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski 
- Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż 
skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
- Montaż instalacji domofonowej. Montaż nowych tablic informacyjnych, 
- Wymianę wspólnych pionów i poziomów  kanalizacyjnych, 
- Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników, 
- Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
- Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
- Montaż instalacji gazowej,  
- Montaż  instalacji  telekomunikacyjnej światłowodowej, 
- Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z  sieci  ciepłowniczej  
z  montażem pomp ciepła  +  ewentualnie  piec  gazowy  szczytowy  +  panele  
fotowoltaiczne  na dachu, Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do  obecnego  źródła  ciepła  
z  sieci  MPEC  zasilanej  z kotłowni   węglowej, 
- Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po 
jej wybudowaniu; 
- Remont ciągów komunikacyjnych do budynku; 
- Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
- Wymianę  przyłączy  kanalizacyjnych, 
- Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami  paneli  fotowoltaicznych oraz  akumulatorów.   
- Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.) 
- Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych 
- Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami  paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów.   
- Sterowanie  z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
- Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice), 
- Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
 
13348/1 - 0.0924 ha 
13339/7 - 0.3524 ha 
13312/16 - 0.0961 ha 
13339/11 - 0.2312 ha 
13339/10 - 0.0878 ha 
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Łączny obszar: 0.8599 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 114  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 957 300,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.29  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Sikorskiego 23 wraz z otoczeniem   

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34- 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Budynek wymaga malowania elewacji oraz modernizacji części wspólnych - 
głównie wskazana jest modernizacja trzonów spalinowych dla wymiany  
istniejących  pieców gazowych dwuobiegowych z otwartą komorą spalania 
na piece z zamkniętą komorą spalania, gdyż użytkowanie pieców z otwartą 
komorą spalania stwarza zagrożenie (brak dopływu powietrza  przy  coraz  
bardziej szczelnych  oknach, mimo  montażu  nawiewników). 
Ponadto konieczna  jest  modernizacja  klatek  schodowych  z  przeniesieniem  
pionu wodnego oraz ze względu na lokalizację wskazana jest budowa 
ogrodzenia oraz modernizacja placu zabaw i naprawa ciągów 
komunikacyjnych z wykonaniem oświetlenia terenu. 
Wskazane jest też zwiększenie energooszczędności budynku poprzez montaż 
lamp LED oraz grzejników o większej sprawności na klatkach schodowych 
ogrzewanych elektrycznie. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju 
funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 
zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa  
użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, zmniejszenie zużycia  energii elektrycznej, 
zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń do 
atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, montaż lamp LED, naprawa tynków, 
malowanie ścian i sufitów) oraz mycie i malowanie elewacji 
Przebudowa trzonów spalinowych  dla  dostosowania  do  piecyków  
gazowych z zamkniętą komorą spalania 
Mycie i malowanie elewacji 
Wymianę instalacji domofonowej 
Modernizacja instalacji elektrycznej, w tym WLZ 
Wykonanie instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej 
Montaż nowych tablic informacyjnych 
Montaż lamp LED w nieruchomości wspólnej, 
Przeniesienie pionów wodnych na klatki schodowe z montażem liczników 
Remont ciągów komunikacyjnych (drogi, parkingi, chodniki) 
Modernizacja altan śmietnikowych na nieruchomości dla pełnego 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów 
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.) 
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg 
Remont i wymianę urządzeń na placu  zabaw 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
 19375 - 0.5552 ha 
 19373/3 - 0.0084 ha 
Łączny obszar: 0.5636 ha 
Podobszar 2 - Osiedle 
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7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 476 870,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.30  
Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Sikorskiego 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Budowane w latach 1984-1987 budynki w systemie OWT-67 w ogóle nie są 
dostosowane do warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. 
Wymagają dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, 
przebudowy dachu (obecnie jest płaski, zagłębiony) i dodatkowego 
docieplenia części dachowych oraz modernizacji części wspólnych - głównie 
klatek schodowych w zakresie wymiany okładzin, balustrad, malowania, 
modernizacji obudów wewnętrznych rur spustowych dla wód opadowych z 
dachu biegnących przez klatki schodowe itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji instalacji 
wewnętrznych wymagany przepisami jest także montaż instalacji 
telekomunikacyjnej  światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody 
uzyskiwanej dotychczas z tzw. ,,bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie do 
wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych. Istnienie zamykanych wejść do budynków  zmniejsza 
też problemy z osobami bezdomnymi, które w okresach chłodów 
zamieszkują w piwnicach budynków. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości finansowe mieszkańców. 
Drogi i inne ciągi komunikacyjne zostały wybudowane w latach 8O-tych XX 
wieku i wymagają generalnego remontu. Brak przy nich chodników i 
oświetlenia, co także wpływa na utrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 

 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania  awarii instalacji 
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 zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, 

 zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości 
awarii i kosztów usuwania awarii instalacji. 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Remont dachów krytych papą z dociepleniem części dachowych 

istropodachu oraz wymiana wyłazów na dachy (możliwa nadbudowa dla 

uzyskania dachów dwuspadowych z przeniesieniem na zewnątrz rur 
spustowych i rynien), 
Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, 
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana  pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż 
lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów), 
Mycie i malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub z 
dociepleniem ścian piwnic i remont opaski, 
Budowę lub przebudowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz 
montaż skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej,  
Montaż nowych tablic informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników), 
Wymianę instalacji c.o. z przeniesieniem pionów na klatki schodowe i montaż 
liczników ciepła, w pozostałych przypadkach montaż na grzejnikach 
podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na  dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z 
sieci MPEC zasilanej z kotłowni  węglowej, 
Budowę instalacji c.c.w. z wykorzystaniem budynkowych kotłowni do c.o. po 
ich wybudowaniu), 
Remont ciągów komunikacyjnych (drogi, parkingi, chodniki) z wymianą 
nawierzchni i krawężników, w tym obniżenie krawężników dróg przy 
skrzyżowaniach z chodnikami dla ułatwienia ruchu osobom 
niepełnosprawnym, 
Dobudowa parkingów, 
Modernizację altan śmietnikowych dla pełnego dostosowania do wymogów 
segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Poszerzenie istniejących dróg zgodnie z wymaganiami dla dróg pożarowych,  
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice, 
huśtawki itp.),  
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg. 
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6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
14713/7 - 0.1402 ha 
14713/8 - 0.2884 ha 
14713/9 - 0.1834 ha 
14713/12 - 0.2411 ha 
14713/14 - 0.1349 ha 
14713/13   0.1858 ha 
14713/16 - 1.1297 ha 
14688/1 - 0.0232 ha 
14713/6 -0.2882  ha 
14713/3 -0.0869 ha 
14739/25 -  0.1257 ha 
14739/26 -0.0549 ha 
14739/29-0.1396  ha 
14791/11- 0.0233  ha 
 
Łączny obszar: 310453 ha 
Ilość osób zamieszkałych na wykazanych działkach: 493  
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

9 755 100,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.31  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Szaflarska 72 wraz z otoczeniem 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34- 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Budynek wybudowany w roku 1985 wymaga dokończenia modernizacji, 
w  tym malowania elewacji (budynek jest położony przy jednej z głównych 
ulic miasta) oraz modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych 
w zakresie wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają 
też instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji instalacji 
wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż  instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i pożarem w 
roku 2015 w jednym z budynków  wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. W przypadku 
budowy instalacji gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków 
gazowych jedno- lub dwuobiegowych, przy czym przebudowy wymagałyby 
trzony spalinowe i wentylacyjne. Rosnące koszty ogrzewania powodują 
konieczność rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej 
ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz 
pieca gazowego jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła także do 
celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody uzyskiwanej dotychczas z tzw. ,,bojlerów" 
elektrycznych, co także zmniejszy zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. 
W przypadku montażu piecyków gazowych dwuobiegowych możliwa jest 
likwidacja wspólnej instalacji c.o. 
Ciągi komunikacyjne  także  wymagają  generalnego remontu. 
 
Wykonano docieplenie budynku oraz generalny remont dachu, jednak 
sfinansowanie w realnym czasie dalszych koniecznych prac„ bez 
zewnętrznego wsparcia już przekracza możliwości mieszkańców. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Cele projektu: 

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, 

 zwiększenie jakości życia mieszkańców, 

 zwiększenie  bezpieczeństwa użytkowania  budynku, 

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

 zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej, 

 zmniejszenie zużycia ciepła, 

 zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zwiększenie udziału O.Z.E., 

 zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii 
i kosztów usuwania  awarii instalacji 

5 Zakres zadań 

Prace  w ramach  niniejszego  projektu  będą obejmowały: 
Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, Wymianę instalacji 
odgromowej 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów i 
podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także do 
oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), montaż lamp LED, 
naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów); 
Mycie  i malowanie elewacji, 
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Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek 
pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż  instalacji domofonowej, 
Montaż tablic informacyjnych 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem  pionów  na  
klatki schodowe i  montaż  liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na klatki 
schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach montaż na 
grzejnikach podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę instalacji 
elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości wspólnej 
obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż  instalacji  telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu,  
Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności od wyników analizy 
ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z sieci MPEC zasilanej 
z kotłowni węglowej. 
Budowę instalacji c.c.w. -  z wykorzystaniem budynkowych  kotłowni  do  c.o. po 
jej wybudowaniu; 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku; 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla dostosowania  
do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki 
13165/3 - 0.0980 ha 
Łączny obszar: 0.0980 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 34  
Podobszar 1-  Centrum 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

976 000,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.32  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z otoczeniem 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1973 budynek w ogóle nie był dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski), dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji 
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie  mieszkańcy  mogą  
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i  pożarem  
w  roku  2015  w  jednym  z  budynków wielorodzinnych. Ogromne również 
były straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące 
koszty ogrzewania powodują  konieczność  rozważenia  zmiany  systemu 
ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp ciepła  
i  paneli fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody   
uzyskiwanej dotychczas z tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy 
zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji 
gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych 
jedno- lub dwuobiegowych (w przypadku montażu piecyków 
dwuobiegowych z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy 
czym wymagana byłaby gruntowna modernizacja trzonów spalinowych i 
wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które 
w okresach chłodu „wprowadzają" się  do  piwnic  i mogą spowodować 
realne zagrożenie pożarowe itp. Od połowy lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku prowadzone są w miarę posiadanych środków prace 
obejmujące rewitalizację budynku, które to prace wymagają coraz większych 
nakładów finansowych, bez zewnętrznego wsparcia już przekraczających 
obecne  możliwości mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne wymagają generalnego remontu jak również 
montażu oświetlenia 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej 
i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  
bezpieczeństwa użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 
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5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy 
z dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana wyłazów na 
dach. Wymianę lub montaż nasad kominowych i wentylacyjnych, wymianę 
instalacji odgromowej, renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana 
pokrycia schodów i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji 
elektrycznej, w tym także do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia  
zasilającego), montaż lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) 
oraz  mycie i malowanie elewacji, remont izolacji pionowej piwnic z 
dociepleniem stropu nad piwnicami lub z dociepleniem ścian piwnic i 
remont opaski, budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz  
montaż  skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, montaż 
instalacji domofonowej, Montaż nowych tablic informacyjnych, wymianę 
wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, wymianę wspólnych 
pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów na klatki 
schodowe i montaż liczników, wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to 
możliwe z przeniesieniem pionów na klatki schodowe i montaż liczników 
ciepła, w pozostałych przypadkach montaż na grzejnikach podzielników 
ciepła), wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz 
wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) 
w nieruchomości wspólnej obejmującej części piwniczne, montaż 
instalacji gazowej, montaż instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej, 
zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej z 
montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z 
sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej. Budowę instalacji c.c.w. - z 
wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po jej wybudowaniu; 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku; Modernizacja altan 
śmietnikowych służących nieruchomości dla dostosowania do wymogów 
segregacji odpadów, wymianę przyłączy kanalizacyjnych, montaż 
oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem  czujników ruchu.).Poszerzenie istniejących 
dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg pożarowych. Montaż 
oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz akumulatorów. 
Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice), 
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg I parkingów. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
 
13348/1   0.0924 ha 
13339/7 - 0.3524 ha 
13312/16 - 0.0961 ha 
13339/9 - 0.2150 ha 
13339/8 - 0.1260 ha 
 
Łączny obszar: 0.8819 ha 
Lokalizacja /nr działki/ 
19462 
Podobszar 2 -  Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 953 850, 00 zł 
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8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.33  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z otoczeniem   

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1974 budynek w ogóle nie był dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji 
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy mogą 
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie 
bez nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza 
zagrożenie, co zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem 
gazu i pożarem w roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. 
Ogromne również były straty materialne w mieszkaniach i w częściach 
wspólnych. Rosnące koszty ogrzewania powodują konieczność 
rozważenia zmiany systemu ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, 
z wykorzystaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz pieca 
gazowego jako szczytowego, w tym z wykorzystaniem ciepła  także  do  
celów  c.c.w.  w  miejsce  ciepłej  wody  uzyskiwanej  dotychczas  z tzw. 
„bojlerów" elektrycznych, co także zmniejszy zapotrzebowanie na 
energię zewnętrzną. W przypadku budowy instalacji gazu ziemnego, c.w. 
można byłoby uzyskiwać z piecyków gazowych jedno- lub 
dwuobiegowych  (w przypadku montażu  piecyków  dwuobiegowych z 
jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji c.o., przy czym wymagana 
byłaby gruntowna modernizacja  trzonów spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które w 
okresach chłodu „wprowadzają" się  do  piwnic  i mogą spowodować 
realne zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne  możliwości mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne wymagają generalnego remontu jak również 
montażu oświetlenia 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej 
i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  
bezpieczeństwa użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 220 

5 Zakres zadań 

Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy z 
dociepleniem części dachowych i stropodachu  oraz wymiana  wyłazów  na 
dach. Wymianę  lub  montaż  nasad kominowych  i wentylacyjnych,  
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów i 
podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym 
także do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia zasilającego), 
montaż lamp LED, naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz 
mycie  i malowanie  elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub 
z dociepleniem ścian piwnic i remont opaski 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż 
skrzynek pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej. Montaż  nowych tablic informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem 
pionów na klatki schodowe i montaż liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w  pozostałych  przypadkach  
montaż  na grzejnikach  podzielników  ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) 
w nieruchomości wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż  instalacji  telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania 
w zależności od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego 
źródła ciepła z sieci MPEC zasilanej z kotłowni  węglowej. 
Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. 
po jej wybudowaniu; 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku; 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę przyłączy kanalizacyjnych, 
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED 
z zasilaniem z zintegrowanych z lampami  paneli fotowoltaicznych oraz  
akumulatorów.  Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.). 
Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych, Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu 
LED z zasilaniem z zintegrowanych z lampami  paneli fotowoltaicznych  
oraz  akumulatorów.  Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice), 
Wymianę I uzupełnienie  oznakowania  dróg i parkingów. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
 
13348/1 - 0.0924 ha 
13339/7 - 0.3524 ha 
13312/16 - 0.0961 ha 
13339/13 - 0.2030 ha 
13339/12 - 0.1125 ha 
Łączny obszar: 0.8564 ha 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 100 
Podobszar 2 - Osiedle 
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7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 878 050,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.34  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 22 wraz z otoczeniem   

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w roku 1974 budynek w ogóle nie byt dostosowany do 
warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji, malowania elewacji, przebudowy dachu 
(obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych oraz 
modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w zakresie 
wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany wymagają też 
instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania modernizacji  
instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż instalacji 
telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż  obecnie  mieszkańcy  mogą  
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i  pożarem  
w  roku  2015  w  jednym  z  budynków  wielorodzinnych. Ogromne również 
były straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące 
koszty ogrzewania powodują  konieczność  rozważenia  zmiany  systemu 
ogrzewania budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem pomp  ciepła  
i paneli fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym  
z wykorzystaniem ciepła   także  do  celów   c.c.w.  w  miejsce  ciepłej   wody   
uzyskiwanej dotychczas z tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także 
zmniejszy zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku 
budowy instalacji gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać 
z piecyków gazowych jedno- lub dwuobiegowych  (w przypadku montażu 
piecyków dwuobiegowych   z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji 
c.o., przy czym wymagana byłaby gruntowna modernizacja trzonów 
spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. „wiatrołapów” dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które w 
okresach chłodu „wprowadzają" się do piwnic  i mogą spowodować 
realne zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości  mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne wymagają generalnego remontu jak również 
montażu oświetlenia 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej 
i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  
bezpieczeństwa  użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie emisji  zanieczyszczeń 
do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 
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5 Zakres zadań 

Prace  w ramach  niniejszego  projektu  będą obejmowały: 
Przebudowę dachu budynku z dachu płaskiego na jednospadowy z blachy 
z dociepleniem części dachowych i stropodachu oraz wymiana  wyłazów na 
dach. Wymianę  lub  montaż  nasad  kominowych  i wentylacyjnych, 
Wymianę instalacji odgromowej, 
Renowację klatek schodowych i korytarzy (wymiana pokrycia schodów 
i podestów, wymiana barierek, wymiana instalacji elektrycznej, w tym także 
do oświetlenia i sygnalizacyjnej (z redukcją napięcia  zasilającego),  montaż  
lamp  LED,  naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów) oraz mycie  
i malowanie elewacji, 
Remont izolacji pionowej piwnic z dociepleniem stropu nad piwnicami lub  
z  dociepleniem  ścian piwnic  i  remont opaski 
Budowę wiatrołapów z montażem dodatkowej stolarki oraz montaż skrzynek 
pocztowych oddawczych w wiatrołapach, 
Montaż instalacji domofonowej. Montaż  nowych tablic informacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów kanalizacyjnych, 
Wymianę wspólnych pionów i poziomów wodnych z przeniesieniem pionów 
na klatki schodowe i montaż liczników, 
Wymianę instalacji c.o. (tam gdzie to możliwe z przeniesieniem pionów na 
klatki schodowe i montaż liczników ciepła, w pozostałych przypadkach 
montaż na grzejnikach podzielników ciepła), 
Wymianę pionów instalacji elektrycznej i tablic głównych oraz wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej (montaż lamp LED) w nieruchomości 
wspólnej obejmującej części piwniczne, 
Montaż instalacji gazowej, 
Montaż  instalacji  telekomunikacyjnej światłowodowej, 
Zmianę systemu ogrzewania z dotychczasowego z sieci ciepłowniczej 
z montażem pomp ciepła + ewentualnie piec gazowy szczytowy + panele 
fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj sposobu ogrzewania w zależności 
od wyników analizy ekonomicznej w stosunku do obecnego źródła ciepła z 
sieci MPEC zasilanej z kotłowni węglowej. 
Budowę instalacji c.c.w. - z wykorzystaniem budynkowej kotłowni do c.o. po 
jej wybudowaniu; 
Remont ciągów komunikacyjnych do budynku; 
Modernizacja altan śmietnikowych służących nieruchomości dla 
dostosowania do wymogów segregacji odpadów, 
Wymianę  przyłączy kanalizacyjnych, 
Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED z zasilaniem 
z zintegrowanych  z  lampami   paneli  fotowoltaicznych  oraz  akumulatorów.   
Sterowanie z  wykorzystaniem  czujników ruchu.). 
Poszerzenie istniejących dróg dla dostosowania do wymogów dla dróg 
pożarowych. Montaż oświetlenia terenu (montaż słupów oraz lamp typu LED 
z zasilaniem z zintegrowanych z lampami paneli fotowoltaicznych oraz 
akumulatorów.  Sterowanie z wykorzystaniem czujników ruchu.), 
Modernizację urządzeń zabawowych na nieruchomości (piaskownice), 
Wymianę i uzupełnienie oznakowania dróg i parkingów. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
13348/1 - 0.0924 ha 
13339/7   0.3524 ha 
13312/16 - 0.0961 ha 
13312/18 - 0.2116 ha 
13312/17 - 0.1060 ha 
Łączny obszar: 0.8585 ha 
 
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości: 110  
Podobszar 2 - Osiedle 
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7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 876 100,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.35  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja części wspólnych budynku wielorodzinnego 
znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 24 wraz z otoczeniem   

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34 - 400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wybudowany w latach 1974-1975 budynek w ogóle nie był dostosowany 
do warunków Podhala, ani architektonicznie, ani funkcjonalnie. Wymaga 
dokończenia termomodernizacji,   malowania   elewacji,   przebudowy   
dachu (obecnie jest płaski) i dodatkowego docieplenia części dachowych 
oraz modernizacji części wspólnych - głównie klatek schodowych w 
zakresie wymiany okładzin, balustrad, malowania itp. Wymiany 
wymagają też instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania, elektryczne i wentylacyjne oraz w wypadku wykonania 
modernizacji instalacji wewnętrznych wymagany przepisami jest montaż 
instalacji telekomunikacyjnej światłowodowej. 
Wskazana jest budowa instalacji gazowej, gdyż obecnie mieszkańcy  mogą  
korzystać jedynie z gazu płynnego w butlach. Użytkowanie praktycznie bez 
nadzoru indywidualnych instalacji zasilanych z butli stwarza zagrożenie, co 
zostało potwierdzone tragicznym w skutkach wybuchem gazu i  pożarem  
w  roku 2015 w jednym z budynków wielorodzinnych. Ogromne również były 
straty materialne w mieszkaniach i w częściach wspólnych. Rosnące koszty 
ogrzewania powodują  konieczność  rozważenia  zmiany  systemu ogrzewania 
budynku na bardziej ekologiczny, z wykorzystaniem  pomp  ciepła  i paneli 
fotowoltaicznych oraz pieca gazowego jako szczytowego, w tym 
z wykorzystaniem ciepła także  do celów c.c.w. w miejsce ciepłej wody   
uzyskiwanej dotychczas z tzw. „bojlerów" elektrycznych, co także 
zmniejszy zapotrzebowanie na energię zewnętrzną. W przypadku 
budowy instalacji gazu ziemnego, c.w. można byłoby uzyskiwać z 
piecyków gazowych  jedno- lub dwubiegowych (w przypadku montażu 
piecyków dwuobiegowych z jednoczesną likwidacją wspólnej instalacji 
c.o., przy czym wymagana byłaby gruntowna modernizacja trzonów 
spalinowych i wentylacyjnych). 
Wskazana jest też budowa tzw. ,,wiatrołapów" dla zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców (instalacja domofonowa oraz przeniesienie 
do wiatrołapów skrzynek pocztowych) oraz dla zmniejszenia utraty ciepła 
z klatek schodowych, w tym także w zakresie osób bezdomnych, które w 
okresach chłodu „wprowadzają"  się do  piwnic  i mogą spowodować 
realne zagrożenie pożarowe itp. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone są w miarę 
posiadanych środków prace obejmujące rewitalizację budynku, które to 
prace wymagają coraz większych nakładów finansowych, bez zewnętrznego 
wsparcia już przekraczających obecne możliwości  mieszkańców. 
Ciągi komunikacyjne wymagają generalnego remontu jak również 
montażu oświetlenia 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej 
i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  
bezpieczeństwa  użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów usuwania awarii 
instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 
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5 Zakres zadań 

Cele projektu jest uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie 
rozwoju funkcji turystycznej, podniesienie wartości architektonicznej 
i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie  
bezpieczeństwa użytkowania budynku, zwiększenie dostępności do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, zmniejszenie  zużycia  energii 
elektrycznej, zmniejszenie zużycia ciepła, zmniejszenie  emisji  
zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału O.Z.E., zmniejszenie 
kosztów utrzymania budynku, w tym zmniejszenie ilości awarii i kosztów 
usuwania awarii instalacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
13348/1 - 0.0924 ha 
13339/7 - 0.3524 ha 
13312/16 - 0.0961 ha 
13312/20 - 0.1964 ha 
13312/19 - 0.0992 ha 
 
Łączny obszar: 0.8365 ha 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 852 500,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.36  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Modernizacja budynku handlowo-usługowego przy Al. Kopernika 12 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Budynek przy Al. Kopernika 12 będący przedmiotem niniejszego projektu 
stanowi ważny element gospodarczy i społeczno-kulturalny o znaczeniu 
lokalnym. Jest usytuowany w centrum zabudowy osiedlowej obok 2 szkół 
(podstawowej i ponadpodstawowej) oraz obok terenów rekreacyjnych 
i obejmuje lokale handlowe, usługowe, biurowe, lokale związane ze 
świadczeniem opieki zdrowotnej oraz lokal Spółdzielczego Domu Kultury 
i biura zarządu Spółdzielni. Budynek został wybudowany w latach 1976 i 1978 
i konieczna jest jego modernizacja, w tym także ze względu na brak windy, co 
uniemożliwia w praktyce dostęp osób niepełnosprawnych do lokali 
położonych na piętrze budynku - m.in. do lokalu Biblioteki Publicznej 
i szeregu gabinetów lekarskich. Brak docieplenia oraz przestarzała stolarka 
powodują wysokie zapotrzebowanie na ciepło, co wpływa negatywnie 
zarówno na jakość powietrza atmosferycznego jak i wysokie koszty, rzutujące 
wprost na koszty utrzymania lokali, w tym także na wyniki działalności 
gospodarczej prowadzonej w poszczególnych lokalach. W zakresie rodzajów 
prowadzonej działalności gospodarczej wyszczególnić należy: działalność 
handlową - sklepy o branży spożywczej, odzieżowej, księgarnię, artykuły 
przemysłowe i elektroniczne, aptekę - oraz działalność usługową o branży 
gastronomicznej, fryzjerskiej, szereg gabinetów świadczących usługi 
w zakresie ochrony zdrowia oraz Urząd Pocztowy, Biblioteka i Spółdzielczy 
Dom Kultury. Działalność gospodarcza prowadzona jest głownie przez mikro- 
i małych przedsiębiorców. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Modernizacja budynku ma na celu:  

 uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 wzmocnienie rozwoju funkcji kulturalnej i rekreacyjnej, podniesienie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, podniesienie  wartości 
architektonicznej i użytkowej, 

 redukcja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło oraz zwiększenie wykorzystania energii 
z odnawialnych źródeł, 

 zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (zmniejszenie kosztów 
działalności gospodarczej, a co za tym idzie zwiększenie 
konkurencyjności), 

 wzrost aktywności gospodarczej, wzmocnienie kondycji lokalnych 
przedsiębiorstw. 

5 Zakres zadań 

Termomodernizacja elewacji strona południowa i wschodnia z zabudową 
tarasu i klatek schodowych, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 
wymiana na nowe pokrycia dachu z papy z wykonaniem docieplenia, montaż 
zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych, remont drogi dojazdowej, 
remont chodnika, montaż lamp LED oświetleniowych przy chodniku, 
wymiana stolarki, modernizacja instalacji wewnętrznych, w tym wymiana 
grzejników oraz zmiana sposobu ogrzewania z montażem pomp ciepła + piec 
gazowy szczytowy + panele fotowoltaiczne na dachu. Zmiana i rodzaj 
sposobu ogrzewania w zależności od wyników analizy ekonomicznej w 
stosunku do obecnego źródła ciepła z sieci MPEC zasilanej z kotłowni 
węglowej. 
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6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Lokalizacja /nr działki/ - powierzchnia działki. 
19462 - 0.6440 ha 
13230/24 - 0.0009 ha 
13230/62 - 0.0017 ha 
Łączny obszar: 0.6466 ha 
Łączna powierzchnia budynku: 3.633,03 m2  
Podobszar 2 -Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

5.180.200,00 zł  

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.37  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Modernizacja budynku handlowo-usługowego przy ul. Podtatrzańska 74 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu  
Al. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Budynek przy ul. Podtatrzańskiej 74 (rok budowy 1981) między innymi 
biurowo warsztatowy Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym 
Targu. Działalność prowadzona w budynku wprost służy do obsługi 
nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię tj. głównie do obsługi 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zgodnie z definicją,  Spółdzielnia  
jest  małym przedsiębiorcą. 
 
Budynek jest niedocieplony i nie był remontowany od czasu budowy. Brak 
docieplenia powoduje wysokie koszty ogrzewania, co rzutuje wprost na 
koszty utrzymania biur Spółdzielni  oraz  wykonywanych  prac  remontowych 
i konserwacyjnych przez Spółdzielnię, a co za tym idzie na koszty utrzymania 
wszystkich budynków mieszkalnych  i niemieszkalnych w zarządzie 
Spółdzielni. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

 Modernizacja  budynku ma na  celu uatrakcyjnienie wizerunku miasta, 

 podniesienie  dostępności  dla  osób niepełnosprawnych, 

 podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, redukcję 
negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło oraz  

 zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 

5 Zakres zadań 

Termomodernizacja całości budynku, w tym elewacji, docieplenie stropu, 
wymiana pokrycia dachu z papy na nowe z wykonaniem docieplenia, 
wymiana stolarki, modernizacja instalacji wewnętrznych, w tym wymiana 
grzejników, remont drogi dojazdowej i placu manewrowego, remont dojścia 
do budynku, remont ogrodzenia oraz w przypadku uzyskania efektywności 
kosztowej w stosunku do obecnego sposobu ogrzewania z sieci ciepłowniczej 
- zmiana sposobu ogrzewania z montażem pomp ciepła + piec gazowy 
szczytowy (ewentualnie panele fotowoltaiczne na dachu). 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Nr działki - powierzchnia działki 
14739/11- 0.3521 ha 
12962/14 - 0.0589 ha 
12974/5 - 0.0134 ha 
12965/5 - 0.0220 ha 
12964/3    0.0215 ha 
12963/3 - 0.0696 ha 
12960/8   0.0387 ha 
14780/9 - 0.0142  ha 
14779/2   0.0198 ha 
14778/2 - 0.0129 ha 
14 777/2 - 0.0050 ha 
14961/5 - 0.0013 ha 
14781/5 - 0.0608 ha 
14782/5 - 0.0089 ha 
 
Łączny obszar: 0.6991 ha 
Podobszar 2 - Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 386 000,00 zł 
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8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej, 

 oszczędność kosztów, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.38  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Modernizacja dojazdu i placu na którym umiejscowiono boks  śmietnikowy   
przy budynkach nr 7 i 15 na ulicy Powstańców Śląskich  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Nowym Targu sp. z o.o. 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Modernizacja altan śmietnikowych wraz z przyległym terenem. Plac 
znajdujący się pomiędzy budynkami mieszkalnymi nr 7 i 15 przy ulicy 
Powstańców Śląskich w Nowym Targu. Płyty chodnikowe i wylewka 
betonowa są zniszczone. Płytki jak i beton zapadnięty,  spękany, zielenice 
obok boksu pozapadane i wydeptane. Sam boks śmietnikowy jest mały  
wyeksploatowany i nie spełnia wymagań dla segregacji odpadów 
komunalnych. Wymagany jest remont ciągu komunikacyjnego z wymiana 
nawierzchni i krawężników. Modernizacja boksu śmietnikowego dla potrzeb 
mieszkańców. Ponadto potrzebne jest poszerzenie istniejącej drogi 
dojazdowej do boksu a w miejscach gdzie to jest możliwe wykonanie 
dodatkowych miejsc postojowych. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Modernizacja altan śmietnikowych wraz z przyległym terenem 

5 Zakres zadań 

Przebudowa drogi dojazdowej wraz z wykonaniem modernizacji  miejsc 
postojowych – 100m2 
Przebudowa placu przed boksem śmietnikowym   
Budowa nowego boksu śmietnikowego – 9 m2 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Ul. Powstańców Śląskich 7 , 15 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

50.000,00 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 powierzchnia przebudowanej drogi dojazdowej wraz z modernizacją 
miejsc postojowych – 100 m2 

 powierzchnia boksu śmietnikowego dostosowanego do wymogów 
segregacji odpadów – 9 m2 

Wskaźniki rezultatu: 
poprawa komunikacji na terenie osiedla 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Projekt 2.39  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i adaptacja zdewastowanego budynku 
„Starej apteki”  w ramach rewitalizacji osiedla Wojska Polskiego 14 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Denise Johnson, „Tajemniczy Ogród” 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Obszar na którym znajduje się obszar „Starej apteki”  jest w stanie 
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 
w szczególności bezrobocia, przestępczości, niskiego udziału w życiu 
publicznym, a także występowanie negatywnych zjawisk o charakterze 
technicznym. W związku z tym jest to okolica niebezpieczna dla osób 
starszych jak również rodzin z dziećmi. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem tego projektu jest stworzenie Centrum Kultury służące rozwojowi 
i integracji mieszkańców miasta Nowy Targ - grupom wykluczonym 
społecznie (osoby starsze, samotne, bezrobotne,  rodziny patologiczne) 
poprzez rozwój umiejętności społecznych, kompetencji zawodowych i 
integrację w celu adaptacji. 

5 Zakres zadań 

- podbicie istniejących fundamentów, 
- wymiana instalacji c.o. 
- wymiana grzejników, 
- wymiana sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, podłączanie do sieci, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymiana dachu, wykonanie instalacji wentylacyjnej, 
- ocieplenie ścian, 
- dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych i prowadzenie 
działalności gospodarczej 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

„Stara Apteka” osiedle Wojska Polskiego, 
znajdująca się na działce nr 13373/6 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

1 100 000, 00 PLN 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.  
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 redukcja zanieczyszczeń ze spalania węgla w związku z redukcją 
zapotrzebowania na energię  z kotłowni  węglowej, 

 wyprowadzenie ze stanu kryzysowego apteki przy ul. Wojska Polskiego 
zwanej jako „Stara Apteka”, poprzez nadanie nowej funkcji rozwijającej 
postawy pro- społeczne, służące integracji lokalnej społeczności ze 
szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i 
niepełnosprawnych, 

 zmniejszenie przestępczości poprzez zaangażowanie ludzi w projekty/ 
działania społeczne i krzewienie postaw obywatelskich. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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9.2.3 Projekty podstawowe zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji  

Projekt 3.1  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Przebudowa i konserwacja zabytkowego budynku dworca kolejowego 
w Nowym Targu z przełomu XIX/XX wieku 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Urząd Miasta Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Budynek dworca kolejowego jest w złym stanie technicznym i wymaga 
generalnego remontu. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa wizerunku budynku dworca kolejowego będącego wizytówką 
miasta Nowy Targ 

5 Zakres zadań 
Przebudowa i konserwacja budynków stacji kolejowej oraz 
uporządkowanie terenu przyległego wraz z drogą i parkingiem 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

ul. Kolejowa 4,  
34-400 Nowy Targ 
(nr działek: 10240, 9937/6, 10237/3, 12353/1, 12354/1, 12355, 12356/1, 
12352/1) 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

4 000 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 przebudowany zabytkowy budynek – 1 szt. 

 powierzchnia wyremontowanego obiektu – 797 m2  
Wskaźniki rezultatu: 
poprawa wizerunku budynku dworca kolejowego będącego wizytówką 
miasta Nowy Targ 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 
Zespół dworca kolejowego przy ul. Kolejowej jest XIX wiecznym zabytkiem wpisanym do 

Gminnej Ewidencji Zabytków. Stanowi główną wizytówkę miasta. Składa się on m.in. z budynku 

dworca kolejowego wzniesionego w 1898 r., budynku administracyjno – gospodarczego 

wzniesionego w 1898 r. oraz domu służby kolejowej wzniesionego w 1896 r.   

Przeprowadzenie wszechstronnej rewitalizacji wskazanego obiektu przyczyni się do jego 

gospodarczego i społecznego rozwoju, w oparciu o dostępne zasoby z punktu widzenia rozwoju 

turystyki. Mieszkańcy zyskają miejsce do wypoczynku i rekreacji. Wyniki badań sondażowych 

prowadzonych w ramach przygotowań Programu Rewitalizacji jasno wskazały, że mieszkańcy 

oczekują od samorządu działań polegających na zagospodarowaniu obiektu dworca oraz 

poprawie estetyki otoczenia. W przypadku tego obiektu rewitalizacja powinna skupić się 

właśnie na tym zakresie działań. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy wskazywanych przez 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 234 

rozmówców, jest znaczące ograniczenie ruchu kolejowego, problemy finansowe kolei oraz 

wynikające z tego braki inwestycyjne, skutkujące zaniedbaniem dworca oraz obiektów 

znajdujących się w jego otoczeniu. Wśród zalet obiektu, na pierwszym miejscu wymienia się 

jego walory architektoniczne oraz położenie nieopodal ścieżki rowerowej i byłych Nowotarskich 

Zakładów Przemysłu Skórzanego. Dworzec kolejowy, zdaniem rozmówców, jest pierwszym 

miejscem zauważanym przez turystów podróżujących koleją (głównie młodzieży) i stanowi 

jeden z najbardziej zapamiętywanych i rozpoznawalnych obiektów miasta. W związku 

z wcześniejszymi deklaracjami dotyczącymi walki z negatywnym postrzeganiem Nowego Targu, 

jako miejscowości leżącej na trasie do Zakopanego, jego rewitalizacja powinna być zdaniem 

rozmówców jednym z priorytetowych zadań. Większość z rozmówców zgadzała się z faktem, iż 

należy zachować pierwotną funkcję dworca, ewentualnie uzupełnić ją o punkt informacji 

turystycznej. Często wspominano również plany związane z utworzeniem w tym miejscu 

muzeum, nie wydają się one jednak, zdaniem rozmówców trafione, chyba, że stworzono by 

tutaj nowoczesne, multimedialne muzeum, wymagające dużych nakładów finansowych. Innym 

pomysłem było utworzenie w ramach zespołu dworca kolejowego, zaplecza hotelowego dla 

położonego niedaleko Stadionu Miejskiego. 

Planowana rewitalizacja zakłada powstanie muzeum techniki, punktu informacji turystycznej, 

ogrzewalni dla bezdomnych, obok dworca parkingu który ma funkcjonować w formule park & 

ride, bike & ride, umożliwiając sprawną i wygodną przesiadkę z samochodu na kolejowy 

transport publiczny, który w najbliższych latach ma zostać we współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim zmodernizowany szczególnie na linii Nowy Targ – Zakopane. 

Inwestycja w sposób znaczący przyczyni się do rozwoju całego miasta. Realizuje wprost 

zapisane cele rewitalizacji, w sposób szczególny nawiązując do obszaru planowania nr 3 

dotyczącego tworzenia potencjału kulturotwórczego i turystycznego. Realizacja projektu 

przyczyni się do znaczącego wzrostu funkcjonalności przestrzeni publicznych, na których mogą 

być świadczone zarówno usługi społeczne jak i komercyjne. 
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Projekt 3.2 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Przebudowa rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu 
wraz z infrastrukturą otaczającą budynek 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w 
Nowym Targu 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Inwestycja w ZSCKR Nowy Targ pozwoli  na dostosowanie  budynku szkoły do 
wymogów dydaktycznych i sanitarnych na miarę XXI w. Budynek szkoły 
wybudowany w latach 70 XX w. dla około 250 uczniów obecnie obsługuje 520 
uczniów i słuchaczy, stąd potrzeba pracy w systemie dwuzmianowym. Warto 
podkreślić fakt, iż szkoła jest jedyną szkołą rolniczą na terenie powiatu 
nowotarskiego i tatrzańskiego. Nieustanny postęp w dziedzinie  rolnictwa i 
zawodów około rolniczych zmusza do dostosowania warunków szkolnictwa 
do potrzeb wymagającego rynku pracy. Aby sprostać wymaganiom rynku 
pracy niezmiernie istotne było i jest nieustanne podnoszenie swoich 
kompetencji. Zrealizowanie projektu przyniesie pozytywny efekt w postaci 
wykwalifikowanej kadry zawodowej o wysokich kompetencjach 
i kwalifikacjach zawodowych, która gotowa będzie sprostać oczekiwaniom 
współczesnego rynku pracy. Rozwój jedynego na dwa powiaty ośrodka 
edukacyjnego pozytywnie wpłynie na kształtowanie przestrzeni nie tylko 
miejskiej ale również zaniedbanych terenów rolnych w gminach wiejskich 
dwóch powiatów. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Celem projektu jest: 
- poprawa warunków kształcenia zawodowego jako działanie zmierzające do 
wyszkolenia wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej otwartej na 
potrzeby rynku pracy. 
- zmniejszenie dysproporcji społecznych pomiędzy wsią a miastem. 
- umocnienie tożsamości lokalnej poprzez organizowanie zajęć kulturowych 
- rozwój kształcenia w zawodach rolniczych i około rolniczych pozwoli na 
kształtowanie publicznej infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji 
turystycznych, rekreacyjnych i terenów zielonych. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w Cel strategiczny 2. Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 „Poprawa jakości życia 
mieszkańców na obszarze rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi 
publiczne” oraz w wyznaczony dla niego kierunek osiągnięcia celu w postaci 
rozbudowy placówek oświatowych i wykorzystanie ich potencjału do 
rewitalizacji obszaru wsparcia. Obszar wsparcia 2. Nowoczesne usługi 
społeczne. 

5 Zakres zadań 

Realizacja projektu w ramach programu rewitalizacji pozwoli na 
wybudowanie 10 nowoczesnych, specjalistycznych pracowni dydaktycznych 
zarówno do realizacji  przedmiotów teoretycznych jak i praktycznych 
przedmiotów zawodowych. Oprócz sal lekcyjnych, inwestycja obejmuje 
dodatkowo budowę auli, siłowni, i nowoczesną bibliotekę z czytelnią.  Szkoła 
zostanie wyposażona w windy, dzięki czemu dostosujemy budynek do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i przyczynimy się do integracji zawodowej 
młodzieży. Niepełnosprawność nie wyklucza z rynku pracy. Ponadto 
w ramach realizacji projektu utworzona zostanie infrastruktura wokół 
placówki m.in. w postaci wodospadu, miejsca wypoczynku dla młodzieży, 
zielonego dachu z roślinnością i kawiarnią. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

34-400 Nowy Targ ul. Kokoszków 71 
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7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

10 000 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 liczba przebudowanych / rozbudowanych obiektów – 1 budynek 
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa warunków kształcenia zawodowego, 

 zmniejszenie dysproporcji społecznych pomiędzy wsią a miastem, 
umocnienie tożsamości lokalnej poprzez organizowanie zajęć kulturowych. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu jest 

placówką, której ważnym elementem jest kształcenie praktyczne - zawodowe. Szkoła pozwala 

na nabywanie przez uczniów umiejętności w sposób szczególnie potrzebnych na rynku pracy. 

Na obszarach rewitalizacji diagnozuje się duże problemy społeczne związane 

z niedostosowaniem umiejętności do potrzeb rynku pracy. Placówka i jej oferta przyczyniają się 

do wzbogacenia oferty kształcenia zawodowego, które jest gwarantem uzyskania praktycznych 

umiejętności oraz późniejszego zdobycia pracy.         

Obiekty publiczne, o charakterze edukacyjnym mają szczególne znaczenie dla powodzenia 

procesu rewitalizacji. Szczególna rola jaką pełnią placówki edukacyjne w rewitalizacji społecznej 

przyczyniają się do tego, że inwestycja jest zasadna z punktu widzenia podnoszenia jakości 

i wszechstronności usług społecznych z dziedziny edukacji.      
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Projekt 3.3  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Ożywienie turystyczne i gospodarcze w mieście Nowy Targ poprzez 
modernizację stacji narciarskiej Długa Polana 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

DŁUGA POLANA SP. Z O.O.  

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Kowaniec to dzielnica Nowego Targu która ze względu na walory terenowe 
stanowi naturalny obszar rekreacji dla mieszkańców miasta i turystów. 
Infrastruktura stacji narciarskiej Długa Polana pochodzi z lat 80 i nie spełnia 
współczesnych wymagań. Skutkiem czego niewystarczająco wpływa na 
pobudzenie gospodarcze związane z szeroko pojętą rekreacją i turystyką.  

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Modernizacja wyeksploatowanej infrastruktury wyciągu z lat 80-tych poprzez 
wymianę wyciągu orczykowego na kolej linową, odbudowę dolnej stacji 
zniszczonej przez pożar w 2013 r., modernizację systemu naśnieżania, 
budowę zaplecza górnej stacji. Inwestycja ma stanowić impuls do rozwoju 
bazy noclegowej i usług na terenie miasta oraz stworzenia nowych miejsc 
pracy. Realizacja projektu to szansa ograniczenia zjawisk patologicznych oraz 
stworzenia ponownie miejsca integracji społeczności lokalnej. 
Przedsięwzięcie w pełni wpisuje się w ujęty w „Gminnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023” Obszar wsparcia 3. 
Potencjał kulturotwórczy i turystyczny, Cel Strategiczny 3. Wzrost 
funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz w wyznaczony dla niego 
kierunek osiągnięcia celu w postaci: 3.6 Ożywienie gospodarcze na bazie 
potencjału turystycznego. 

5 Zakres zadań 

Zakres zadania obejmuje: budowa kolei krzesełkowej, budowa budynku 
zaplecza dolnej stacji (kasy, toalety, wypożyczalnia, szkoła narciarska, bar) 
budowa zaplecza gastronomicznego górnej stacji  modernizacja 
infrastruktury towarzyszącej (system naśnieżania, oświetlenie, parkingi itp.)  
W zakres przedsięwzięcia wchodzi także obsługa ruchu turystycznego, 
a także współpraca oraz częściowa realizacja zadań w ramach 
przedsięwzięcia 1.6 Ekonomia społeczna efektywnym narzędziem 
rozwiązywania problemów społecznych Centrum. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Os. Oleksówki 6a teren istniejącej stacji narciarskiej długa polana  

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

10 000 000,00 zł   

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

środki 
prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 ilość zmodernizowanych stacji narciarskich - 1 szt.; 
Wskaźniki rezultatu: 

 liczba korzystających z usług stacji - 50 000 osób / sezon 

 utworzenie nowych miejsc pracy -10 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Długa Polana to kameralny ośrodek sportów zimowych położony u stóp Gorców w Nowym 

Targu. Słynny mikroklimat stacji sprawia, że warunki śniegowe są tutaj zawsze idealne, a trasy 

perfekcyjnie przygotowane. Ośrodek znany jest wśród mieszańców Podhala, jako miejsce do 

wypoczynku i rekreacji. Rewitalizacja zakłada podniesie funkcjonalności ośrodka, poprawę 

komfortu świadczenia usług oraz rozbudowę o nowe funkcje. Realizacja projektu będzie miała 

szerokie, pozytywne oddziaływanie na całe miasto oraz jego okolice. Przyczyni się przede 

wszystkim do wzrostu liczby turystów, na czym skorzystają przedsiębiorcy – usługodawcy, 

operujący przede wszystkim na rynku gastronomii, usług noclegowych oraz transportu. 

Mocniejsza kondycja tych podmiotów, wyrażona większą liczbą miejsc pracy przyczyni się do 

wzmocnienia prospołecznych działań na obszarach rewitalizacji. Można powiedzieć wprost, że 

projekt przyczyni się do niwelacji negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację grup 

i środowisk zamieszkujących Nowy Targ.  
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Projekt 3.4  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Liga szklona w narciarstwie alpejskim i biegach narciarskich 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

DŁUGA POLANA SP. Z O.O.  

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Narciarstwo alpejskie i bieganie to formy aktywności, które ze względu na 
miejsce zamieszkania powinna uprawiać większość społeczeństwa lokalnego. 
Nowy Targ mimo korzystnego położenia w górach, nie w pełni wykorzystuje 
potencjał lokalizacyjny umożliwiający rozwój sportów zimowych. Realizacja 
przedsięwzięcia ma niewątpliwie wpływ na promocję zdrowego stylu życia 
i daje możliwość realizacji zawodowych. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Popularyzacja aktywności ruchowej, przygotowanie kadr instruktorskich, 
możliwość zdobywania uprawnień zawodowych 

5 Zakres zadań 
Zakres zadań obejmuje cykl zawodów (18 w ciągu 3 lat) z pełną obsługą. 
Organizacja kursów demonstratora szkolonego i pomocnika instruktora 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Os. Oleksówki 6a teren istniejącej stacji narciarskiej Długa Polana  

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

120 000,00 zł   

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS 

środki 
prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźnik produktu: 
- liczba organizowanych zawodów: 18 
Wskaźnik rezultatu: 
- liczba uczestników kursu : 30 os. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest ważne z punktu widzenia rozwoju oferty sportowej, 

rekreacyjnej miasta. Projekt przyczynia się promocji zdrowego stylu życia oraz daje możliwość 

realizacji zawodowych lokalnej ludności. Wpisuje się w główne założenie procesu rewitalizacji, 

jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji. 
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Projekt 3.5 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania 
socjalne 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Budynek przejęty przez Gminę Miasto Nowy Targ, w którym powstały 
mieszkania o niższym standardzie. Zamieszkany przez rodziny o niskich 
dochodach często niezaradnych życiowo w którym kumulują się negatywne 
zjawiska ekonomiczno – społeczne ze względu na obecność i zamieszkiwania 
wśród rodzin, również osób ze środowisk patologicznych. Postępująca 
degradacja infrastruktury mieszkaniowej silnie wpływa na ogólne 
pogarszanie jakości życia osób w nim zamieszkujących. Dzięki realizacji 
inwestycji nastąpi poprawa życia mieszkańców oraz spowoduje podniesienie 
jakości i atrakcyjności dotychczasowego terenu na którym położony jest 
budynek 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta, zwiększenie wartości 
architektonicznej i  użytkowej terenu 

5 Zakres zadań 
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja klatek 
schodowych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja 
pomieszczeń kuchennych oraz łazienek, wymiana stolarki drzwiowej 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

ul. Ludźmierska 32 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

700 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 zmodernizowany budynek z przeznaczeniem na mieszkania socjalne – 1 
szt. 

Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta, 

 zwiększenie wartości architektonicznej i  użytkowej terenu. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 
Niska jakość przestrzeni publicznych połączona z problemami społecznym stanowi 

najpoważniejsze wyzwanie rozwojowe dla miasta Nowy Targ. Tworzenie mieszkań socjalnych, 

jest zarówno obowiązkiem ustawowym, jak i koniecznością dla samorządów dbających o osoby 

borykające się z bezrobociem oraz innymi problemami społecznymi. 
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Projekt 3.6  

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Utworzenie przestrzeni dla spędzania czasu wolnego poprzez przebudowę 
i nadbudowę części parterowej budynku Powiatowego Centrum Kultury 
w Nowym Targu  

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Powiat Nowotarski  ul. Bolesława Wstydliwego 14  34-400 Nowy Targ  

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Główny problem w zakresie utworzenia nowoczesnego Powiatowego 
Centrum Kultury stanowi niewystarczająca powierzchnia infrastruktury 
społecznej przeznaczonej pod tę działalność oraz słabe jej wyposażenie 
w infrastrukturę techniczną. Obecnie PCK w Nowym Targu nie dysponuje 
budynkiem, który byłby w stanie zagwarantować funkcjonowanie zajęć, na 
które istnieje zapotrzebowanie zgłaszane przez młodzież i dzieci oraz 
organizacje pozarządowe, które chciałyby współpracować z centrum.   

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Utworzenie nowoczesnego centrum kultury, które będzie miejscem 
stymulującym lokalną społeczność. Stanowić będzie centrum przerzucania 
pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami 
i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi 
i dyskryminowanymi. Będzie miejscem gdzie wyszukuje się ciekawe projekty 
różnych grup: organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, 
niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego 
programu.   

5 Zakres zadań 
Wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy wraz z wymianą 
istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie pozostałego zakresu prac, 
instalacje, roboty wykończeniowe, nadzór inwestorski     

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Powiatowe Centrum Kultury  ul. Jana Kazimierza 20  34-400 Nowy Targ  
Podobszar rewitalizacji Centrum  

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

1 090 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
- Zmodernizowany obiekt kulturalny – 1 szt. 
Wskaźniki rezultatu: 
- Liczba spotkań, warsztatów kulturalnych - 50 szt./rok 
- Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych 
w Powiatowym Centrum Kultury  - 8 000 os./rok 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji, 
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Realizacja projektu wzmocni efekt działań rewitalizacyjnych miasta. Przedsięwzięcie wpisuje się 

w cele rewitalizacji: Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 

aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji, Cel strategiczny 2. Poprawa 
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jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne, 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji. 

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do znaczącego wzrostu funkcjonalności obiektu 

Powiatowego Centrum Kultury oraz rozwoju funkcji kulturalnej i społecznej pełnionej przez 

ośrodek.    
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9.2.4 Pozostałe projekty zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji  

Projekt 4.1 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja przestrzeni handlowo - usługowej przy ul. Ludźmierskiej 26A z 
przeznaczeniem na Park Kupiectwa, Edukacji i Rozrywki 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Firma Handlowo – Usługowa Stopiak , ul. Ludźmierska 26A 34-400 Nowy Targ 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia szeregu wskaźników w sferze 
przestrzennej, gospodarczej i społecznej: 
- w sferze społecznej utworzenie Parku będzie związane z rozszerzeniem 
i podniesieniem jakości usług publicznych na terenie miasta Nowy Targ 
w obszarze przemysłów kreatywnych. 
- w sferze przestrzennej: powstanie nowa przestrzeń w obszarze przemysłów 
kreatywnych, łącząca funkcje przemysłu czasu wolnego i przemysłu kultury 
z rzemiosłem, handlem i promocją przedsiębiorczości. 
- w sferze gospodarczej utrzymywanych zostanie co najmniej 150 miejsc pracy i 
utworzonych ok. 100 nowych miejsc pracy. Stworzone zostaną warunki do 
utworzenia lub rozszerzenia działalności dla ok. 30 nowych firm, których 
przedmiot działalności związany będzie z 3 funkcjami Parku. 
W ramach efektu dźwigni, utworzenie Parku będzie miało wpływ na zwiększenie 
przychodów podatkowych do budżetu miasta Nowy Targ, zmniejszenie stopy 
bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości i budowy marki Nowego Targu, nie tylko 
jako stolicy Podhala, ale jako jednego z wiodących ośrodków górskich. 
Założone wskaźniki w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej będą miały 
wpływ na podniesienie jakości komfortu życia mieszkańców miasta oraz jego 
atrakcyjności dla turystów krajowych i zagranicznych. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni handlowo-usługowej na potrzeby 
mieszkańców i pozostałych interesariuszy miasta 

5 Zakres zadań 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie roboty budowlane połączone z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i nadaniem przestrzeni handlowo-
usługowej z przeznaczeniem na Parki Kupiectwa, Edukacji i Rozrywki, który łączyć 
w sobie będzie 3 podstawowe funkcje: kupiectwo, edukacja, rozrywka 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Nr działek ewidencyjnych:  
10101/5,10102/5,10104/5,10108/3, 10098/4,10098/5, 10097/4, 10097/5, 
10096/1, 10096/2, 10094/2, 19381/17, 10094/4, 10093/4, 10094/3, 10093/3, 
10093/2, 19381/1, 10083/4, 10084/4, 10085/4, 10086/8, 10087/5, 10088/5, 
19381/3, 19381/6 i 19381/7 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

18 303 170,50 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
- Powierzchnia zabudowy objęta rewitalizacją – 6 169,01 m2 
- Powierzchnia użytkowa terenu objętego rewitalizacją – 9 714,25 m2 
- Kubatura – 53 232,97m3 
Wskaźniki rezultatu: 
-Liczba nowoutworzonych firm prowadzących swoją działalność na 
rewitalizowanym obszarze – 30 
- Utworzenie nowych miejsc pracy – 100 miejsc 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 
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Realizacja projektu wzmocni efekt działań rewitalizacyjnych miasta. Istnieje potrzeba 

stworzenia nowych funkcji dla ożywienia gospodarczego terenu, rozwoju przedsiębiorczości, 

stworzenia nowych miejsc pracy i nowych usług społecznych przy ul. Ludźmierskiej 26A, co 

odpowiada celom wyznaczonym w Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022. 

Obecny stan przestrzeni negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Rewitalizacja przestrzeni 

handlowo – usługowej przy ul. Ludźmierskiej 26A, ma na celu uatrakcyjnienie architektoniczne 

okolicy oraz nadanie jej nowych funkcji. Rewitalizacja przyczyni się do gospodarczego, 

społecznego i kulturalnego rozwoju okolicy. Inwestycja realizuje wprost zapisane cele 

rewitalizacji, nawiązując do obszarów wsparcia: nr 1 czyli integracji społecznej i kapitału 

społecznego oraz nr 2 mówiącym o nowoczesnych usługach społecznych. Realizacja projektu 

przyczyni się do znaczącego wzrostu funkcjonalności przestrzeni. 
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Projekt 4.2 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja Miejskiego Placu Targowego połączona z jego przeniesieniem 
na teren Nowej Targowicy przy ul. Targowej w Nowym Targu 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

NOWA TARGOWICA Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Willowa 45 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Fundamentalną ideą "Nowej Targowicy" jest stworzenie jarmarku na miarą 
XXI wieku przy utrzymaniu cen na poziomie obecnie funkcjonującej 
targowicy. Wprowadzając piękną regionalną architekturę, czytelny układ 
komunikacyjny, ład przestrzenny, porządek - jarmark znów przyciągnie rzeszę 
turystów, klientów, którzy planując pobyt na Podhalu na pierwszym miejscu 
będą chcieli odwiedzić jarmark. Poprawa wizerunku targowicy wpłynie na 
wzrost odwiedzających, a to przełoży się na zwiększenie obrotów i zysk 
przedsiębiorców. 
Główne atuty „Nowej Targowicy": 
1. Rozładowanie ruchu komunikacyjnego w centrum miasta, które 
szczególnie w dni targowe jest praktycznie nieprzejezdne ulicami takimi jak 
Długa czy Ogrodowa, stwarzającymi tym samym uciążliwości a czasem nawet 
zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa obywateli. Nowa lokalizacja pozwoli 
rozładować wszystkie tego typu problemy poprzez bardzo dobre rozwiązania 
komunikacyjne w tym rejonie. Gro osób przyjeżdża na jarmark od strony 
wschodniej i południowej, przy tej lokalizacji nowej targowicy nie muszą 
wjeżdżać do centrum, mogą na terenie targowicy pozostawić swoje 
samochody i pieszo udać się do centrum nie szukając nowych parkingów po 
mieście i blokując ulic. Dostęp od strony zachodniej też nie stanowi większego 
problemu, ponieważ na targowicę będzie można dojechać Al. Tysiąclecia czy 
też omijając centrum miasta nowym odcinkiem obwodnicy przez Bałęzowe. 
W momencie powstania drugiej części wschodniej obwodnicy miasta, ruch w 
kierunku południowym za pośrednictwem ul. Sikorskiego i Szaflarskiej 
zostanie również bezkolizyjnie wprowadzony. Należy zauważyć, że w 
sytuacjach awaryjnych istnieje również połączenie przez ul. Polną z ul. 
Waksmundzką, którego jednak z uwagi na dobro mieszkańców nie chcemy 
obciążać ruchem komunikacyjnym związanym z nową targowicą. 
2. Dużym atutem jest przychylność społeczności ulicy Polnej i ulicy 
Waksmundzkiej, którzy wyszli z inicjatywą przeniesienia targu w ten rejon, 
zbierając 170 podpisów pod tym pomysłem. 
3. Projekt ulokowania Strefy Aktywności Gospodarczej po wschodniej stronie 
oczyszczalni, która ma pobudzić rynek pracy. Ulokowanie po sąsiedzku targu 
daje niemal pewność na duże zainteresowanie inwestorów. Realizacja Strefy 
Aktywności Gospodarczej i nowej targowicy, to duży bodziec do tego aby 
zaktywizować ten teren, wydaje się być to słuszne ze względu na zastoje 
inwestycyjne w tym rejonie. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Kompleksowa rewitalizacja Miejskiego Placu Targowego na potrzeby 
mieszkańców i pozostałych interesariuszy miasta 

5 Zakres zadań 

Budowa przestrzeni handlowej o powierzchni ok. 3 ha, na której 
usytuowane będą zadaszone stanowiska targowe w postaci wiat wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą: 
-zaplecze socjalne dla osób handlujących, 
-toalety dla klientów, 
-stoiska gastronomiczne, 
-drogi do komunikacji wewnętrznej, 
-parkingi, place, chodniki, 
-powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna, 
-instalacje techniczne, w tym: instalacja kanalizacji deszczowej. 
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6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Numery działek: 15574/1,15574/2, 15573, 15568,15567, 15563,15562, 
15559, 15558,15557,15554, 15553,15550, 15545,15544/2,15538,15536, 
15565/2,15533,15531, 15529/2, 15528,15527/2, 15547/1, 15576, 15575, 
15572,15571, 15570,15569, 15566,15565,15564,15561/1,15561/2, 
15561/3,15560,15556, 15555, 15552, 15551,15546/1,15547/2, 15546/2, 
15543, 15542/1,15542/2, 15541,15540/1,15540/2,15539,15532,15525, 
15526,15667/3,15666/3,15665/38. 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

15 126 732,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
Powierzchnia zabudowy objęta rewitalizacją: 3,5 ha tj. 35.000 m2 
Powierzchnia użytkowa objęta rewitalizacją: 3 ha tj. 30.000 m2 
Wskaźniki rezultatu: 
Wzrost atrakcyjności miasta  

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Inwestycja stanowi bardzo ważny element w tworzeniu funkcjonalnych, estetycznych 

i bezpiecznych przestrzeni publicznych. Nowa lokalizacja pozwoli rozładować problemy 

komunikacyjne występujące w obecnej syatuacji. Ponadto lokalizacja Placu Targowego 

w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej stanie się bodźcem do tego, aby zaktywizować 

ten teren, co wydaje się być słuszne ze względu na zastoje inwestycyjne w tym rejonie. 

Przedsięwzięcie realizuje wprost do celu strategicznego 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni 

publicznych obszaru rewitalizacji. Realizacja projektu przyczyni się do znaczącego wzrostu 

funkcjonalności przestrzeni. 
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Projekt 4.3 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Inkubator przedsiębiorczości dla zawodów ginących, rzemieślników i kultury 
Podhala połączony z organizacją i prowadzeniem ośrodka badawczo -
rozwojowego 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

„NOWA TARGOWICA” Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Willowa 45 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest ze swojej natury zmienne i podlega 
naturalnemu cyklowi życia, w którym jego elementy mogą zanikać, dając 
początek nowym formom wyrazu. Jednak procesy zachodzące we współczesnym 
świecie powodują coraz szybszy zanik różnych jego przejawów, a tempo tego 
zaniku uniemożliwia twórcze przekształcenie dziedzictwa niematerialnego i jego 
przetrwanie. Efektem jest zubożenie kultury oraz zanik zawodów 
rzemieślniczych, które dawały grupom i pojedynczym osobom oparcie w postaci 
jasno określonej tożsamości i wspólnych wartości. Inkubator przedsiębiorczości 
umożliwi podtrzymanie tradycji rzemieślniczej na terenie miasta, inkubator stanie 
się miejscem przekazywania wiedzy i doświadczenia, pomocą w podejmowaniu 
działalności związanej z lokalnym rzemiosłem. Projekt przyczyni się do niwelacji 
diagnozowanych problemów społecznych i gospodarczych na terenie miasta. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Pomoc w zachowaniu, reaktywowaniu i podejmowaniu działalności związanej z 
rzemiosłem i kulturą Podhala, opartej na tradycjach Podhala, pomoc w 
poszukiwaniu rynków zbytu dla ich wyrobów, przekazanie rzemieślnikom, 
przedsiębiorcom, twórcom i artystom wiedzy na temat prowadzenia działalności 
gospodarczej i stwarzanie warunków do prowadzonej przez nich działalności 
produkcyjno-handlowej w obszarze Nowej Targowicy. 

5 Zakres zadań 

1) Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości dla zawodów ginących, rzemieślników 
i kultury Podhala, 
2) Budowa Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, 
3) Budowa infrastruktury towarzyszącej (komunikacja wewnętrzna, chodniki, 
parkingi, architektura zieleni, monitoring). 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Numery działek: 15665/40,15665/44,15666/5,15667/5,15732,15733 oraz część 
działki 15743/1 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

16 393 125,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
Powierzchnia użytkowa terenu objętego rewitalizacją: 0,5 ha tj. 5.000 m2 
Powierzchnia zabudowy objęta rewitalizacją: 0,4 ha tj. 4.000 m2 
Wskaźniki rezultatu: 
Liczba wydarzeń organizowanych przez Inkubator przedsiębiorczości dla 
zawodów ginących, rzemieślników i kultury – 30 szt./rok 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji  
Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji 
w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Realizacja przedsięwzięcia wzmocni efekt działań rewitalizacyjnych miasta. Inkubator 

przedsiębiorczości umożliwi podtrzymanie tradycji rzemieślniczej na terenie miasta, stanie się 
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miejscem przekazywania wiedzy i doświadczenia, pomocą w podejmowaniu działalności 

związanej z lokalnym rzemiosłem. Projekt przyczyni się do niwelacji diagnozowanych 

problemów społecznych i gospodarczych na terenie miasta. Przedsięwzięcie wprost nawiązuje 

do następujących celów strategicznych rewitalizacji: Cel strategiczny 1. Ograniczenie 

negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar 

rewitalizacji; Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji w 

oparciu o profesjonalne usługi publiczne; Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni 

publicznych obszaru rewitalizacji 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji.  
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Projekt 4.4 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Rekultywacja starej oczyszczalni ścieków połączona z nadaniem jej nowych 
funkcji kulturowych, społecznych i gospodarczych 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

„NOWA TARGOWICA” Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, ul. Willowa 45 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Przywrócenie zdegradowanego obszaru do użyteczności publicznej w 
obszarze kulturalnym, społecznym i gospodarczym 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Kompleksowa rekultywacja terenów po starej oczyszczalni ścieków wraz z 
nadaniem im nowych funkcji kulturowych, społecznych i gospodarczych 

5 Zakres zadań 

Zakres zadania obejmuje: 
- Rekultywacja starej oczyszczalni ścieków, 
- Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej po starej oczyszczalni 
ścieków, 
- Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej o funkcjach kulturowych, 
związanych z rzemiosłem i tradycję góralską Podhala, 
- Budowa hali targowej z zapleczem logistycznym. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Numery działek: 15665/41. 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

11 351 812,50 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
Powierzchnia zabudowy objęta rewitalizacją: 0,95 ha tj. 9.500 m2 
Wskaźniki rezultatu: 
 Wzrost atrakcyjności miasta  

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez 

utworzenie nowych funkcji kulturowych, społecznych i gospodarczych na terenach dawnej 

oczyszczlani ścieków. Przedsięwzięcie przyczynia się do poprawy warunków zamieszkania oraz 

wpisuje się w główne założenie procesu rewitalizacji, jakim jest poprawa jakości życia 

mieszkańców na obszarze rewitalizacji. 
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Projekt 4.5 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Modernizacja instalacji C.O we Wspólnotach Mieszkaniowych 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora przedsięwzięcia 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o. 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Budynki wyposażone są w instalację C.O która od czasu powstania 
budynków nie była nigdy modernizowana. Zamontowane żeliwne grzejniki 
wypełnione są szlamem, który utrudnia w okresie grzewczym ich 
prawidłowe funkcjonowanie. Często instalacja jest zapowietrzana i 
zatkaniu ulegają zawory termostatyczne służące do regulacji temperatury. 
Złogi szlamu które wypełniają grzejniki opóźniają ich nagrzewanie, 
zmniejszają powierzchnię grzewczą poprzez spadek sprawności a tym 
samym powodują zwiększone zużycie energii cieplnej budynków. 
Modernizacja polegająca na wymianie grzejników zwiększy sprawność 
grzewczą instalacji oraz pozwoli zmniejszyć zużycie energii cieplnej. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 

Poprzez modernizację instalacji C.O poprawią się warunki bytowe 
mieszkańców. Zwiększona sprawność instalacji spowoduje zmniejszenie 
ilości poboru ciepła, a tym samym poprawi sytuację gospodarczą i 
finansową mieszkańców budynku. Mniejsze zużycie ciepła pozytywnie 
również wpłynie na emisję do środowiska. 

5 Zakres zadań 
W  ramach projektu przewiduje się wymianę grzejników w mieszkaniach 
Wspólnot Mieszkaniowych. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

A. Suskiego 4,7,9,10,11,12, Kopernika 5 w Nowym Targu 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

350 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x 
krajowe 
środki 

publiczne 

x EFRR EFS środki prywatne 
x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 zainstalowane grzejniki – 300 sztuk 
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa sprawności działania instalacji C.O,  

 zmniejszenie zużycia ciepła dla budynków, 

 poprawa warunków bytowych mieszkańców. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych 
obszaru rewitalizacji 

 

Infrastruktura mieszkaniowa stanowi jeden z czynników decydujących, o jakości życia na danym 

obszarze. Wysokiej jakości sieci przesyłowe przyczyniają się do zmniejszenia kosztów 

użytkowania obiektu. Podejmowanie szeroko zakrojonych przedsięwzięć modernizujących 

budynki mieszkalne wpłyną na zwiększenie komfortu mieszkania i użytkowanie mieszkań. 

Projekt jest przedsięwzięciem wzmacniającym szeroko zakrojony proce rewitalizacji, poprzez 

podnoszenie jakości obiektów budynków mieszkalnych. 
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Projekt 4.6 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz utworzeniem nowych miejsc 
parkingowych na os. A. Suskiego w Nowym Targu 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora przedsięwzięcia 

Zagład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o. 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Ulica przebiega wywnętrz osiedla A. Suskiego i jest drogą ślepą. Zakończeniem 
drogi jest zatoczka manewrowa, która przez mieszkańców wykorzystywana jest 
jako parking. Osiedle pozbawione jest miejsc parkingowych. Mieszkańcy 
notorycznie parkują wzdłuż ulicy na chodnikach utrudniając komunikację 
służbom technicznym, porządkowym i oczyszczania miasta. Taka sytuacja 
również sprawia utrudniania w dojeździe służb ratunkowych, w szczególności 
straży pożarnej. Nagminnie blokowany jest dojazd do boksów śmietnikowych. 
Rzeczowa droga służy jako dojazd do 8 budynków mieszkalnych. Wyłożona jest 
asfaltem który jest zapadnięty z ubytkami nawierzchni w nierównościach 
każdorazowo po opadach zbiera się woda tworząc rozległe kałuże. Wzdłuż drogi 
brak jest miejsc parkingowych. Jest możliwość pozyskania dodatkowych miejsc 
postojowy poprzez częściowe zagospodarowanie terenów zielonych. 
 Wymagany jest remont nawierzchni drogi , wymiana krawężników, wykonanie 
dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż drogi oraz na terenach zielonych z ich 
oznakowaniem i doświetleniem. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 
Poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta, zwiększenie wartości 
architektonicznej i  użytkowej terenu 

5 Zakres zadań 

Przebudowa drogi z uwzględnieniem wykonania dodatkowych  miejsc 
postojowych – 1500m2 (zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy, 
ułożenie krawężników, ułożenie nowej nawierzchni, modernizacja oświetlenia 
(montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie zielonym w obrębie 
budynków Wspólnoty A. Suskiego 11, 9, 7) 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

ul. A. Suskiego 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

300 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 powierzchnia przebudowanej infrastruktury – 1 500 m2 
Wskaźniki rezultatu: 
poprawa bezpieczeństwa na osiedlu oraz poprawa warunków użytkowych 
mieszkańców. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 
Aktualny stan techniczny dróg i ciągów komunikacyjnych uniemożliwia komfortowe korzystanie 

z domów mieszkalnych, obiektów handlowych, obiektów kulturalnych i sportowych. Utrudniona 

komunikacja stwarza poważne problemy w świadczeniu profesjonalnych usług publicznych. Dużym 

problemem jest również brak miejsc parkingowych, które w sposób znaczący obniżają komfort 

zamieszkania. 
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Projekt 4.7 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Przebudowa boksów śmietnikowych os. A. Suskiego 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zagład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o. 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Boksy śmietnikowe obecnie funkcjonujące na osiedlu nie spełniają założeń 
tzw. ustawy śmieciowej. Boksy te składają się z trzech segmentów w których 
max. może zmieścić się 6 pojemników na odpady o objętości 1100l. Mając na 
uwadze ilość osób korzystających z przedmiotowych boksów tj. 7 wspólnot 
mieszkaniowych na co składa się 650 os. widać skalę problemu. Odpady w 
tym miejscu zalegają na ziemi i wokół boksu śmietnikowego nie mieszcząc się 
w pojemnikach. Taki stan rzeczy nie wpływa budująco na segregację 
odpadów.  
Ponadto istniejące boksy są skorodowane, nie zamykają się oraz stanowią 
zagrożenie dla mieszkańców z nich korzystających. Dodatkowy brak miejsca 
na odpady wielkogabarytowe również wpływa na estetykę osiedla. 
Wymagana jest budowa nowych boksów śmietnikowych z podziałem na 
wiaty przypisane dla każdej z Wspólnot, z osobnym wejściem i zamknięciami, 
na trwałym betonowym postumencie, z wydzielonym miejscem na odpady 
wielkogabarytowe. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta , zwiększenie wartości 
architektonicznej i  użytkowej terenu oraz poprawa gospodarki odpadami 
poprzez ich segregację. 

5 Zakres zadań Budowa nowych boksów śmietnikowych  

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

ul. A. Suskiego w Nowym Targu 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

60 000,00   

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 powierzchnia nowowybudowanych boksów śmietnikowych – 150 m2 
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa warunków estetycznych osiedla,  

 poprawa warunków środowiskowych na które wpływ będzie miał 
zwiększony procent segregowanych odpadów. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Inwestycja stanowi bardzo ważny element w tworzeniu funkcjonalnych i estetycznych 

przestrzeni publicznych. Poprawi również jakość przestrzeni publicznych pod kątem 

bezpieczeństwa sanitarnego.   
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Projekt 4.8 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowa 162 
wraz z otoczeniem 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Zagład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o. 

3 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Budynek wielorodzinny przy ul. Kolejowej 162 zamieszkuje 6 rodzin. Budynek w 
którym znajdują się komunalne zasoby mieszkaniowe o obniżonym standardzie. 
Przejęty przez Gminę Miasto Nowy Targ od PKP. W lokalach brak jest łazienek, 
WC znajdują się na klatce schodowej, ogrzewany jest za pomocą indywidualnych 
piecy na paliwo stałe w każdym z pomieszczeń. Budynek wymaga całkowitego 
remontu z uwzględnieniem przebudowy mieszkań. 

4 Cel ogólny (cele) projektu 
Poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta , zwiększenie wartości 
architektonicznej i  użytkowej terenu 

5 Zakres zadań 

Prace remontowe w ramach projektu: 
- modernizacja instalacji wod-kan oraz wykonanie łazienek i WC 
- wykonanie indywidualnej kotłowni bądź przyłącz do sieci ciepłowniczej wraz z 
wykonaniem instalacji wewnętrznej C.O 
- renowacja klatki schodowej i korytarza 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic budynku wraz z izolacją cieplną 
strychu 
- wymiana poziomych przewodów odprowadzających kanalizacji sanitarnej. 
(obecna wykonana z żeliwa jest uszkodzona) 
- modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablic głównych 
- wykonanie termomodernizacji elewacji zew. budynku wykonanie chodnika od 
drogi do budynku 
- modernizacja wiaty śmietnikowej 
W zakresie lokali mieszkalnych należy dokonać przebudowy, nowego podziału 
pomieszczeń z uwzględnieniem panujących obecnie standardów. 

6 

Miejsce realizacji danego 
przedsięwzięcia ze 
wskazaniem podobszaru 
rewitalizacji 

Ul. Kolejowa 162 

7 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

700 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS środki prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane wskaźniki 
produktu i rezultatu wraz 
ze sposobem ich oceny i 
zmierzenia w odniesieniu 
do celów rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 

 zmodernizowany budynek wielorodzinny – 1 szt. 

 Powierzchnia zmodernizowanego obiektu – 470,07 m2 
Wskaźniki rezultatu: 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku, 

 poprawa walorów użytkowych i estetycznych miasta. 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest ważne z punktu widzenia budowania przyjaznych dla 

mieszkańców przestrzeni mieszkalnych. Projekt przyczyniający się do poprawy warunków 

zamieszkania wpisuje się w główne założenie procesu rewitalizacji, jakim jest poprawa jakości 

życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji. 
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Projekt 4.9 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem 
na funkcję usługowo-handlowo-biurową - utworzenie miejsca rozwoju 
biznesu i spotkań wielopokoleniowych 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

BROSS MEDIA M. Broszewska - Palenik 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się obecnie zdegradowane 
budynki, w tym stare zabudowania rolnicze, położone przy głównym szlaku 
komunikacyjnym między ulicą Szaflarską, a Starostwem Powiatowym 
w Nowym Targu. Wpływa to na niską atrakcyjność tej przestrzeni. Istnieje 
potrzeba stworzenia nowych funkcji dla ożywienia gospodarczego tego 
terenu, rozwoju przedsiębiorczości, stworzenia nowych miejsc pracy i 
nowych usług społecznych, co odpowiada celom wyznaczonym w Strategii 
Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Realizacja inwestycji ma na celu: 
- ożywienie gospodarcze terenu 
- stworzenie nowej przestrzeni gospodarczej 
- rozwój przedsiębiorczości 
- stworzenie nowych miejsc pracy 
- nowe usługi społeczne 
- aktywizacja osób starszych 
- uatrakcyjnienie architektoniczne zdegradowanej przestrzeni 
- odnowa tkanki miejskiej 

5 Zakres zadań 
Rozbiórka istniejących zdegradowanych zabudowań, budowa nowego 
budynku usługowo-handlowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowanie terenu oraz kompleksowe wykończenie wnętrz. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

ul. Bolesława Wstydliwego 4 i 6, 34-400 Nowy Targ; 
w bliskim sąsiedztwie Podobszaru Centrum 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

22 000 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
x EFRR EFS 

x środki 
prywatne 

x środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu. 
Wskaźniki produktu: 

- Liczba nowoutworzonych obiektów - 1szt. 
- Powierzchnia budowanego obiektu -  2667m2 
 

Wskaźniki rezultatu: 
- Nowoutworzone podmioty gospodarcze  – 4  szt. 
- Nowoutworzone miejsca pracy – 24 szt. 
- Liczba prowadzonych działalności społecznych – 1 szt. 
- Liczba osób korzystających z usług społecznych (seniorzy)– 800/rok 
 

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wyprowadzenie ze stanu 
kryzysowego zabudowań przy ulicy Bolesława Wstydliwego poprzez nadanie 
im nowych funkcji: rozwijających postawy pro -społeczne, służące integracji 
lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych; wzrost aktywności gospodarczej i rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości. 
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10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze 
rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 
Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru 
rewitalizacji 

 

Teren pod planowaną inwestycję znajduje się w bliskim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji, 

wyznaczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 -2023. 

Realizacja projektu wzmocni efekt działań rewitalizacyjnych miasta. Na terenie planowanej 

inwestycji znajdują się obecnie zdegradowane budynki, w tym stare zabudowania rolnicze, 

położone przy głównym szlaku komunikacyjnym między ulicą Szaflarską, a Starostwem 

Powiatowym w Nowym Targu. Wpływa to na niską atrakcyjność tej przestrzeni. Istnieje 

potrzeba stworzenia nowych funkcji dla ożywienia gospodarczego tego terenu, rozwoju 

przedsiębiorczości, stworzenia nowych miejsc pracy i nowych usług społecznych, co odpowiada 

celom wyznaczonym w Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022. Dotychczasowe 

zagospodarowanie to jedno z nielicznych pozostałości po rolniczej działalności w centrum 

miasta Nowy Targ. Ich obecny stan negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Stworzenie 

budynku usługowo-handlowo- biurowego, ma na celu uatrakcyjnienie architektoniczne okolicy 

oraz nadanie jej nowych funkcji, aktywizację osób starszych. Utworzenie nowego budynku 

przyczyni się do gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju okolicy. Inwestycja 

realizuje wprost zapisane cele rewitalizacji, nawiązując do obszarów wsparcia: nr 1 czyli 

integracji społecznej i kapitału społecznego oraz nr 2 mówiącym o nowoczesnych usługach 

społecznych. Realizacja projektu przyczyni się do znaczącego wzrostu funkcjonalności 

przestrzeni. 
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9.2.5 Projekty podstawowe realizowane na Podobszarze 1 Centrum i Podobszarze 2 Osiedle 

Projekt 5.1 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Aktywny w każdym wieku w Nowym Targu 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. 

5 Zakres zadań 

W ramach projektu uczestnik otrzyma: wsparcie w zakresie określenia 
ścieżki zawodowej (identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia 
zawodowego) oraz pośrednictwo pracy przy wyborze zawodu lub 
poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery. 
Przewidziano także szkolenia służące uzupełnieniu lub zdobyciu nowych 
umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy w kontekście 
zdiagnozowanych potrzeb, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 6-m-
czne staże, zwrot kosztów dojazdu. 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji Centrum, obszar rewitalizacji Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

230 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wskaźniki produktu: 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie - 30 osób 
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 10 osób    
Wskaźniki rezultatu: 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 25 osób 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji 
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Projekt 5.2 

Opis przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

1 Nazwa przedsięwzięcia Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego 

2 
Nazwa wnioskodawcy – 
realizatora 
przedsięwzięcia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

3 
Krótki opis problemu 
jaki ma rozwiązać 
realizacja projektu 

Wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta Nowy Targ 

4 
Cel ogólny (cele) 
projektu 

Uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie 
umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców z terenu 
miasta Nowy Targ. 

5 Zakres zadań 

Wyposażenie osób dorosłych w wiedzę, umiejętności i kompetencje 
pozwalające na sprawne i efektywne odnalezienie się na współczesnych 
rynkach pracy poprzez podwyższanie kluczowych umiejętności w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz językowych. Wyposażenie 
pracowni językowych oraz pracowni informatycznych w sprzęt pozwalający 
na realizację wyżej wymienionego projektu. Tak wzbogacona baza 
dydaktyczna pozwoli na efektywne i nowoczesne nauczanie z 
wykorzystaniem technik informatyczno- komunikacyjnych 

6 

Miejsce realizacji 
danego przedsięwzięcia 
ze wskazaniem 
podobszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji Centrum, obszar rewitalizacji Osiedle 

7 
Szacowana 
(orientacyjna) wartość 
projektu 

150 000,00 zł 

8 
Potencjalne źródła 
finansowania 

x krajowe 
środki 

publiczne 
EFRR x EFS środki prywatne 

środki 
z innych 
źródeł 

9 

Prognozowane 
wskaźniki produktu i 
rezultatu wraz ze 
sposobem ich oceny i 
zmierzenia w 
odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Wartość produktu: 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 50 
osób  
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 50 
osób 
Wskaźniki rezultatu: 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 45 osób. 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – 45 osób 

10 
Powiązanie z celami 
rewitalizacji 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez 
aktywizację grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji 
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10. Komplementarność i mechanizmy integrowania działań 

rewitalizacyjnych  

Rewitalizacja jako proces całościowej poprawy sytuacji społecznej, ale i gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej czy technicznej musi charakteryzować się wysokim 

poziomem komplementarności zaplanowanej interwencji, która może być rozpatrywana 

na kilku poziomach. Komplementarność obok szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej 

partycypacji społecznej stanowi istotny element budowy Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023. Tworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi 

projektami przełoży się bezpośrednio na efektywne wykorzystanie środków finansowych 

przeznaczonych na rewitalizację. Komplementarność rozpatrywana jest na poziomie pięciu 

aspektów: przestrzennego, problemowego, proceduralno-instytucjonalnego, 

międzyokresowego i źródeł finansowania. 

10.1 Komplementarność przestrzenna 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 komplementarność 

przestrzenna skupia się przede wszystkim na selekcji projektów, które 

występują na zdelimitowanych podobszarach rewitalizacji i uzupełnienie ich przedsięwzięciami 

spoza tego obszaru, ale takimi które wprost wpływają na poprawę sytuacji społecznej. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i na tej podstawie określenie podobszarów rewitalizacji 

oparte zostało o analizę wskaźnikową oraz konsultacje społeczne. Wszystkie podstawowe 

projekty rewitalizacyjne skupiają się na podobszarach rewitalizacji i są z nimi ściśle powiązane, 

jednocześnie stanowiąc odpowiedź na główne problemy tych terenów. Dzięki ich realizacji 

pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań 

podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą 

mogli głównie mieszkańcy obszaru, ale także całego miasta, jak i osoby odwiedzające Nowy 

Targ. Przyjęta formuła stanie się narzędziem zapobiegania przenoszeniu się różnych 

problemów na dalsze obszary miasta. Potencjalnie dotyczyć to może problemów społecznych 

oraz środowiskowych i technicznych. Szczególnie zwrócić tu należy uwagę na podejmowanie 

działań mających na celu ograniczenie wzrostu liczby odnotowywanych aktów wandalizmu czy 

innych wykroczeń, które są traktowane jako szczególnie negatywnie wpływające na jakość życia 
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mieszkańców. Zachowania takie mają tendencję do rozprzestrzeniania się na obszary sąsiednie. 

Dodatkowo poszczególne podobszary rewitalizacji wyróżnia niekorzystna sytuacja w zakresie 

emisji zanieczyszczeń do środowiska. Poprawa w tym zakresie, kompleksowa 

termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych połączona z rozwojem terenów 

zielonych, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego nie tylko w podobszarach 

rewitalizacji, ale również w całym mieście. Problem ten jest w mieście Nowy Targ traktowany 

jako szczególne wyzwanie, co wynika przede wszystkim z natężenia problemu niskiej emisji 

i jego dotkliwości dla mieszkańców. 

10.2. Komplementarność problemowa 

Spójność, a co za tym idzie komplementarność problemowa w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 zapewniono poprzez konsekwentne 

wyprowadzenie przedsięwzięć wskazanych w ramach GPR ze zdiagnozowanych problemów. 

Dodatkowo zwrócono uwagę na wzajemne powiązanie przedsięwzięć, a także ich 

komplementarność. Zadania o charakterze inwestycyjnym – zarówno realizowane przez sektor 

publiczny, jak i prywatny – uzupełniają działania o charakterze społecznym (aktywizującym 

mieszkańców, integracyjnym, kulturalnym). Poszczególne zadania zostały tak zaplanowane, by 

wpływać na różne funkcje poszczególnych podobszarów rewitalizacji. W szczególności działania 

inwestycyjne skupiają się w zdecydowanej mierze na umożliwieniu realizacji przedsięwzięć 

miękkich, jednocześnie porządkując przestrzeń miejską, zwiększają ład przestrzenny i, co 

najważniejsze, poprawiając jakość życia mieszkańców.  

10.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Kluczową, z punktu widzenia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej, rolę 

operatora rewitalizacji pełnić będzie Urząd Miasta Nowy Targ, w jego obrębie jako jednostkę 

koordynującą wskazano Wydział Rozwoju i Urbanistyki. Wykorzystanie istniejących struktur 

zapewni skuteczne zarządzanie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań 

podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. Określenie odpowiednich 

instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych rozdziałach. Operator 

rewitalizacji będzie pełnił rolę wykonawczą i zarządczą programu, jednak w celu zapewnienia 

jak największej efektywności działań realizacja zadań zlecana będzie odpowiednim jednostkom 

i podmiotom, które posiadają odpowiednie uprawnienia i kompetencje. 
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10.4. Komplementarność międzyokresowa 

Przedmiotowy program jest wyrazem kontynuacji polityki rozwojowej prowadzonej w Nowym 

Targu. Komplementarność międzyokresowa wskazuje na ciągłość polityki rewitalizacyjnej 

w mieście wyrazem tego jest realizacja szeregu przedsięwzięć i projektów, które wpisują 

się w wyznaczone cele rewitalizacji. Wartym podkreślenia jest wdrażanie projektów 

społecznych w minionej perspektywie, które wskazują na silne ukierunkowanie działań na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych, które determinują kształt i charakter zaplanowanej 

interwencji rewitalizacyjnej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na 

lata 2017-2023. W ramach komplementarności międzyokresowej wykazano przedsięwzięcia 

realizowane w poprzedniej perspektywie finansowej UE (2007-2013) oraz te, których realizacja 

rozpoczęła się przed uchwaleniem przedmiotowego opracowania.  

Przedsięwzięciami zrealizowanymi w ramach okresu programowania 2007-2014 i jednocześnie 

mającymi swoją kontynuację w ramach programu rewitalizacji są: 
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Tabela 29 Komplementarność międzyokresowa 

Lp. Tytuł Źródło finansowania Zakres projektu Uzasadnienie 

1. 
Rewitalizacja 

Centrum Nowego 
Targu 

MRPO 2007-2013, 
Działanie 6.1: Rozwój 
miast, Schemat A: Projekty 
realizowane wyłącznie w 
ramach programów 
rewitalizacji 

Zadania inwestycyjne objęte projektem skupiły się na 
uporządkowaniu i rewitalizacji przestrzeni publicznej w centrum 
Miasta. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy uzyskali dostęp do 
funkcjonalnych przestrzeni publicznych w centrum miasta 
przeznaczonych dla kultury, rozrywki, sportu i rekreacji co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w tematach zawartych w 
przedmiotowym projekcie: 

 Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej i pl. 
Słowackiego; 

 Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej i ul. Krótkiej; 

 Modernizacja nawierzchni ul. B. Wstydliwego i ul. Wł. 
Orkana; 

 Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej od ul. Krzywej 
do ul. K. Wielkiego i od ul. Szaflarskiej do ul. Wł. Orkana; 

 Modernizacja nawierzchni ul. Sokoła od ul. Kolejowej do 
ul. Ogrodowej; 

 Modernizacja nawierzchni ul. Harcerskiej; 

 Modernizacja nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do 
ul. Wł. Orkana; 

 Modernizacja nawierzchni ul. Szkolnej i pl. Słowackiego; 

 Przebudowa płyty Rynku; 

 Rewaloryzacja budynku Ratusza; 

 Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Parku 
Miejskim; 

 Modernizacja Parku im. A. Mickiewicza. 

Projekt rewitalizacji centrum Nowego Targu miał na 
celu przede wszystkim uporządkowanie sfery 
technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej centrum 
miasta, a pośrednio miał poprawić również stan 
środowiska naturalnego. Podkreślić należy, iż obszar 
centrum Nowego Targu jest przeznaczony w 
dalszym ciągu do rewitalizacji, planuje się podjęcie 
szeregu działań mających na celu uzupełnienie 
zrealizowanej interwencji sfinansowanej ze środków 
MRPO.  
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Lp. Tytuł Źródło finansowania Zakres projektu Uzasadnienie 

2. 

Poprawa i 
wzmocnienie 

funkcjonowania 
transportu 

publicznego Gminy 
Miasto Nowy Targ 

MRPO 2007-2013, 
Działanie 4.2: Zwiększenie 
roli transportu zbiorowego 
w obsłudze regionu, 
Schemat A: Transport 
miejski 

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Nowym 
Targu objęła zakup: 

 9 autobusów typu midi; 

 3 autobusów typu mini; 

 12 automatów do biletów; 

 2 stacjonarnych automatów do biletów; 

 20 wiat przystankowych. 

Ważnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ 
na jakość życia mieszkańców Nowego Targu jest stan 
środowiska naturalnego. Stan zdrowia 
mieszkańców, obciążenie chorobami 
cywilizacyjnymi itp. to wyzwania stojące przed 
lokalnym samorządem. Rozwój transportu 
publicznego przyczynił się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, a poprzez ograniczenie 
emisji spali przełożył się także na stan środowiska 
naturalnego i jakość życia mieszkańców. Tego typu 
przedsięwzięcia znajdują kontynuacje również w 
GPR.   

3. 

Rozbudowa i 
modernizacja 

obiektów 
sportowych 

MRPO 2007-2013, 
Działanie 6.1: Rozwój 
miast, Schemat A: Projekty 
realizowane wyłącznie w 
ramach programów 
rewitalizacji 

Projekt składał się z dwóch zadań inwestycyjnych: 
1. Rozbudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego im. Józefa 
Piłsudskiego - modernizacja stadionu wraz z trybunami oraz 
towarzyszącymi budynkami zaplecza administracyjno – 
szatniowo – sanitarnego, a także zagospodarowanie terenu wraz 
z przyłączami, parkingami i ogrodzeniem. 
2. Modernizacji terenowych, sportowych obiektów Miejskiej Hali 
Sportowej GORCE obejmująca: boisko wielofunkcyjne, boisko do 
piłki nożnej, zespół kortów tenisowych, bieżnie, boisko do 
siatkówki plażowej, urządzenia lekkoatletyczne, trybuny, 
oświetlenia, ogrodzenia terenu. 

Rozwój infrastruktury sportowej, w tym na 
podobszarach wskazanych obecnie do rewitalizacji 
jest wyrazem konsekwentnie realizowanej polityki 
skupiającej się na zwiększaniu aktywności fizycznej 
mieszkańców, a co za tym idzie poprawie ich stanu 
zdrowia. Przedsięwzięcia tego typu uznaje się  za 
kluczowe z punktu widzenia budowy odpowiednich 
postaw życiowych wśród dzieci i młodzieży, jak 
również tworzenia warunków do dbania o zdrowie 
wśród osób dorosłych, w tym w szczególności 
seniorów. 

4. 

Utworzenie Strefy 
Aktywności 

Gospodarczej w 
Nowym Targu 

MRPO 2007-2013, 
Działanie 4.3: Tworzenie i 
rozwój stref aktywności 
gospodarczej, Schemat A: 
Strefy aktywności 

Kompleksowe przygotowanie zwartego, dużego, uzbrojonego 
obszaru inwestycyjnego w Nowym Targu stanowiącego Strefę 
Aktywności Gospodarczej o powierzchni 11,5 ha. W ramach 
działań związanych z realizacją projektu wykonano następujące 
roboty: 

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej 
w Nowym Targu wpłynęło na wzrost poziomu 
inwestycji przemysłowych, co w znaczący sposób 
zwiększyło atrakcyjność inwestycyjną regionu i 
rozwój przedsiębiorczości. W perspektywie 
długoterminowej celem projektu jest stworzenie 
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Lp. Tytuł Źródło finansowania Zakres projektu Uzasadnienie 

gospodarczej  o 
powierzchni 2-20 ha. 

 drogę o długości 405 m i szer. 6 m o kategorii obciążenia 
ruchem KR3 oraz modernizację drogi dojazdowej na 
odcinku 200 mb wraz z mostem, 

 kanalizacje deszczową o długości 495 mb i średnicy 300 
mm, 

 kanalizację sanitarną o długości 630 mb i średnicy 250 
mm, 

 sieć wodociągową o długości 605 mb i średnicy 150 mm, 

 oświetlenie drogi wewnętrznej na długości 405 mb, 

 budowę kanalizacji teletechnicznej o długości 405 mb. 

korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia 
i rozwoju działalności gospodarczej oraz poszerzenie 
oferty lokalnego rynku pracy. Działania mające na 
celu poprawę sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza 
grup defaworyzowanych uznaje się za kluczowe 
w przedmiotowym dokumencie. 

5. 

Indywidualizacja 
procesu nauczania 

i wychowania 
uczniów klas I-III 

szkół 
podstawowych w 

Nowym Targu 

PO KL 2007-2013, 
Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w regionach, 
Działania 9.1 
Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie 
oświaty 

Projekt skupił się na wsparciu 947 uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej Nr 2,3,4,5,6,10,11 w Nowym Targu, dla których 
przewidziano  realizację 8 rodzajów zajęć, w okresie 3 semestrów 
roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013 w celu wsparcia ich 
indywidualnego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych 

Przedsięwzięcie jest typowym działaniem 
rewitalizacyjnym zgodnie z rozumieniem tych 
przedsięwzięć wskazanym w ustawie o rewitalizacji. 
Wsparcie grup uczniów o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych uznaje się w ramach GPR za 
szczególnie istotne zwłaszcza w kontekście 
identyfikowanych potrzeb związanych 
z podnoszeniem jakości edukacji w nowotarskich 
szkołach.  

6. 

Historyczno-
kulturowo-

przyrodniczy szlak 
wokół Tatr 

Program Współpracy 
Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska-
Republika Słowacka 2007-
2013 

Głównym celem projektu była budowa szlaku rowerowego 
prowadzącego z Nowego Targu przez tereny historycznego 
rozwoju osadnictwa regionu Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, 
położone po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Szlak prezentuje 
najcenniejsze walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i 
krajobrazowe regionów przez które przebiega. Projekt w 
znacznej mierze przyczynił się do poprawy komunikacji i 
transportu mieszkańców zamieszkałych na terenie gmin 
pogranicza polsko – słowackiego zwiększając atrakcyjność 
regionu pod kątem turystyki (rozwój usług turystycznych, 
rekreacyjnych, sportowych itp.), oraz zapewnia spójność 
przestrzenną obszaru przygranicznego, przy zachowaniu 
unikalnych walorów środowiska przyrodniczego. W projekcie 

Rozwój funkcji turystycznych, w tym tras 
rowerowych ma istotne znaczenie dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego Nowego Targu. 
Lokalna gospodarka w znacznej mierze bazuje na 
rozwoju funkcji turystycznych. Rozwój przemysłów 
kreatywnych wydaje się naturalnym kierunkiem dla 
Nowego Targu, który może przyczynić się do 
powstawania nowych miejsc pracy zwłaszcza dla 
osób młodych i z grup defaworyzowanych, co 
znajduje odzwierciedlenie w przedmiotowym 
dokumencie.  
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uczestniczyło 13 gmin w tym 9 ze Słowacji i 4 z Polski (Gmina 
Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary i Gmina 
Czarny Dunajec). Łącznie w ramach projektu wybudowano 74 km 
tras rowerowych. 

7. 
Budowa szlaku 
rowerowego w 
Nowym Targu 

MRPO 2007-2013, 
Działanie 3.1: Rozwój 
infrastruktury turystycznej, 
Schemat C: Rozwój 
produktów i oferty 
turystycznej regionu 

Przedmiotowa inwestycja objęła wykonanie: 

 ścieżki pieszo-rowerowej; 

 budowę miejsc postojowych w rejonie ul. 
Podtatrzańskiej na 10 stanowisk;  

 budowę miejsc postojowych w rejonie ul. Lotników na 
10 stanowisk;  

 montaż ogrodzenia drewnianego na długości 330 mb; 

 montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, 
kosze na śmieci, stół z montażem, tablica informacyjna, 
stojaki rowerowe; 

 remont odwodnienia wzdłuż ul. Lotników. 

Jak wskazano powyżej rozwój funkcji turystycznych, 
w tym tras rowerowych ma istotne znaczenie dla 
rozwoju społecznego i gospodarczego Nowego 
Targu. Lokalna gospodarka w znacznej mierze bazuje 
na rozwoju funkcji turystycznych. Rozwój 
przemysłów kreatywnych wydaje się naturalnym 
kierunkiem dla Nowego Targu, który może 
przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy 
zwłaszcza dla osób młodych i z grup 
defaworyzowanych, co znajduje odzwierciedlenie w 
przedmiotowym dokumencie. Kierunek ten 
dostrzegany jest również na poziomie polityki 
regionalnej.  

8. 

Modernizacja 
gospodarki wodnej 

i ściekowej w 
Nowym Targu 

POIiŚ, Działanie 1.1 - 
gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM. 
Projekt realizowany przez 
Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 

Przedmiotem projektu była: 

 budowa 15,78 km kanalizacji sanitarnej; 

 modernizacja 10,1 km kanalizacji sanitarnej; 

 budowa 3,4 km sieci wodociągowej; 

 modernizacja 3,9 km sieci wodociągowej  

 budowa 2 ujęć głębinowych; 

 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Nowym Targu 

 zakup ruchomych środków trwałych- 2 szt. wozów 
asenizacyjnych. 

 

Projekt przyczynił się do wypełnienia następujących 
celów: 

 ochrony wód powierzchnowych, 
gruntowych i gruntu przed 
zanieczyszczeniem ściekami; 

 wzrostu poziomu skanalizowania Miasta 
Nowego Targu ; 

 podłączenie do kanalizacji – 2 982 osób 
oraz 484 RLM  ; 

 podłączenie do sieci wodociągowej – 1 069 
osób. 

W związku z powyższym przedsięwzięcie, jako 
przyczyniające się bezpośrednio do poprawy jakości 
życia mieszkańców Nowego Targu, znajduje również 
odzwierciedlenie w projektach wskazanych w 
przedmiotowym GPR.   
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9. 

,,Budowa Centrum 
Dydaktyczno - 
Bibliotecznego 
Podhalańskiej 
Państwowej 

Wyższej Szkoły 
Zawodowej w 

Nowym Targu" 

Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 
lata 2007 – 2013,  Działanie 
1.1 Poprawa jakości usług 
edukacyjnych, Schemat A: 
Rozwój infrastruktury 
dydaktycznej szkolnictwa 
wyższego, 
współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
 

Przedmiotem projektu była budowa Centrum Dydaktyczno – 
Bibliotecznego Państwowej 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu wraz z doposażeniem.  
W jej zakresie oprócz budowy 1 
nowego obiektu o powierzchni netto wynoszącej 7 897,80 m2 i 
powierzchni użytkowej 6 403,30 m2 
z salami dydaktycznymi, pomieszczeniami bibliotecznymi oraz 
nowoczesną aulą, wchodziła także 
modernizacja istniejącego internatu (należącego w przeszłości do 
Zespołu Szkół Rolniczych), 
dzięki czemu uzyskano dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne.  
 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na 
uruchomienie 4 nowych kierunków studiów na 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Nowym Targu, której absolwenci co 
roku  przygotowywani są do pracy w laboratoriach 
badawczych i kontrolnych, instytucjach 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska, 
przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, 
placówkach służby zdrowia oraz administracji, a 
także do szerokiej współpracy międzynarodowej w 
zakresie ochrony środowiska, kształtowania ładu 
przestrzennego, turystyki, rekreacji i ochrony 
zdrowia. 
Poprawa dostępu do bazy dydaktycznej 
umożliwiającej 
wyposażenie mieszkańców Województwa 
Małopolskiego, w tym w szczególności mieszkańców 
Podhala (młodzieży i osób dorosłych) w umiejętności 
oraz kwalifikacje zapewniające dobry start oraz 
możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy 
poprzez rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej 
nowotarskiej Uczelni.  
Bezpośrednim celem realizacji projektu było 
podniesienie jakości i poziomu kształcenia PPWSZ 
poprzez rozwój infrastruktury służącej celom 
dydaktycznym i badawczym, tj. budowę Centrum 
Dydaktyczno-Bibliotecznego Uczelni. 
Wdrożenie nowej oferty studiów PPWSZ w zakresie 
badania kultury i tradycji ziemi podhalańskiej, 
przyczynia się do pogłębienia lokalnej tożsamości 
oraz budowania więzi społecznych mieszkańców 
tego obszaru.  
W ramach współpracy pomiędzy UJ, a PPWSZ od 
września 2008 roku nowotarska szkoła przejmie 
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kierunek europeistyka w zakresie studiów I stopnia, 
natomiast II stopień będzie realizowany przez 
Uniwersytet Jagielloński w Instytucie w 
Przegorzałach. Jest to pierwsze tego typu 
porozumienie w Polsce zawarte pomiędzy Wyższą 
Szkołą Zawodową, a Uniwersytetem.  
W związku z powyższym przedsięwzięcie 
przyczyniające się bezpośrednio do poprawy jakości 
życia, dostępu do edukacji mieszkańców Nowego 
Targu, znajduje również swoje odzwierciedlenie w 
projekcie wskazanym w GPR jako kontynuację 
rozwoju bazy edukacyjnej oraz wdrożenie usług dla 
mieszkańców Nowego Targu ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych.  

10. 

Podhalańska 
Biblioteka Cyfrowa 

 

Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 
lata 2014 – 2020 

Przedmiotem jest digitalizacja oraz udostępnienie mieszkańcom: 
3124 szt. zasobów o łącznej liczbie 26 246 stron, w tym dzieła 
sprzed 1939 r. -84 szt., dzieła powojenne- 43 szt., wydawnictwa 
PPWSZ -43 szt. oraz zdjęcia w ilości 2954, na które składają się: 
-regionalia-książki i zbiory ikonograficzne, kartograficzne, 
muzyczne oraz dokumenty życia społecznego, dotyczące 
Podhala, Góralszczyzny, 
-dziedzictwo kulturowe- inkunabuły, starodruki, zbiory 
ikonograficzne, kartograficzne, 
-zdjęcia: powiaty tatrzański, nowotarski i suski, Beskid Śląski, 
Górale Biali i Sądeccy .Czas powstania: od lat 
najdawniejszych (połowa XIX w.) po lata 70- XX w. obejmujące 3 
tematyki: Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński wśród górali, 
Milenijna peregrynacja obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Podtatrzu, Historia szkolnictwa na Podtatrzu 
w fotografii. 
Pozyskano zainteresowanie digitalizacją zbiorów 5 parafii: św. 
Katarzyny-Nowy Targ, Ludźmierzu, Niedzicy, Poroninie, Makowie 
Podhalańskim. 

Projekt jest realizowany w nawiązaniu do budowy 
Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego i ma na celu 
stworzenie pracowni digitalizacji oraz Podhalańskiej 
Biblioteki Cyfrowej. Ostatnie lata przynoszą coraz 
więcej inicjatyw tworzenia bibliotek cyfrowych. 
Tendencje te można nazwać cechą bibliotekarstwa 
początku XXI w. Należy dodać iż zbiory biblioteczne 
są ważnym elementem dziedzictwa kulturalnego 
i historycznego. Wiele dzieł zostało utraconych 
w wyniku klęsk żywiołowych, kradzieży, szkód 
i naturalnego procesu starzenia. Obowiązkiem 
każdego pokolenia jest zbadanie naukowe 
zachowanego dorobku, przy pozostawieniu go 
w możliwie najpełniejszej postaci następnym 
generacjom. Te wymagania spełnia digitalizacja 
zasobów.  
Uczelnia publiczna prowadzi działalność non-profit, 
tym samym podejmowane przez nią inicjatywy nie 
mają przesłanek ekonomicznym, a jedynie 
społeczne–dążące do zachowania i upowszechniania 
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dziedzictwa kulturowego i historycznego, jakim 
dysponuje. Efekty realizacji projektu będą 
ogólnodostępne dla każdego z mieszkańców.  

11. 

Poprawa jakości 
kształcenia 

wyższego na 
kierunku 

pielęgniarstwo w 
PPWSZ w Nowym 

Targu, która 
przełoży się na 

zwiększenie 
zainteresowania 

studiami na 
kierunku 

pielęgniarstwo i 
tym samym 

przyczyni się do 
wykształcenia 

dodatkowej liczby 
absolwentów 

kierunku 
pielęgniarstwo. 

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 
Działanie 5.3 Wysoka 
jakość kształcenia na 
kierunkach medycznych  

Projekt w trakcie realizacji 07.2016-03.2022 realizowany w 
partnerstwie z Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu oraz dwoma innymi szpitalami.  
Dzięki realizacji projektu 216 osób uzyska uprawniania do 
wykonywania zawodu pielęgniarstwa oraz wdrożenie programu 
rozwojowego uczelni.  
W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z 
opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni 
które będą dotyczyć: opracowania i wdrożenia uczelnianego 
programu stypendialnego dla studentów kierunku 
pielęgniarstwo, finansowania zajęć dodatkowych wykraczających 
poza standardowy program kształcenia, działań mających na celu 
dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania 
obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości 
Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk 
odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w 
wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia; 
finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk 
zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin; zwrotu 
kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających 
praktyki poza miejscem zamieszkania. 

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku 
pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która 
przełoży się na zwiększenie zainteresowania 
studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym 
przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby 
absolwentów na tym kierunku. 
Projekt zapewni m.in.: wykształcenie dodatkowej 
liczby absolwentów i uatrakcyjnienie kształcenia na 
kierunku pielęgniarstwo przy jednoczesnym 
zachowaniu motywacyjnego charakteru działań 
planowanych w projekcie 
-elementy dodatkowe w cyklu kształcenia które nie 
dotyczą realizacji podstawowej działalności 
dydaktycznej 
-wysoką jakość kształcenia na kierunku 
pielęgniarstwo 
-podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się 
na zwiększenie zainteresowania studiami na 
kierunku pielęgniarstwo i tym samym wykształcenia 
dodatkowej liczby studentów na kierunku 
pielęgniarstwo. Program przyczyni się do wzrostu 
o min. 25% liczby absolwentów kierunku 
pielęgniarstwo u Projektodawcy w stosunku 
do średniej liczby absolwentów tych kierunku 
z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
Finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających 
poza standardowy program kształcenia (zajęcia będą 
związane z profilem kształcenia i przyczyniają się do 
nabycia lub poprawy kompetencji przez studentów 
kierunku pielęgniarstwo w zakresie zmieniających 
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się trendów epidemiologicznych i demograficznych 
(starzejącego się społeczeństwa) jak również do 
nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia 
działań profilaktycznych.  
Niniejszy projekt jest w pełni komplementarny 
i uzupełniający do projektu planowanego do 
realizacji na terenie Starego Szpitala w zakresie m.in. 
nabywania wiedzy, umiejętności przez studentów 
PPWSZ, pomocy osobom starszym potrzebującym- 
dzienny dom pobytu dla seniorów oraz szereg 
ogólnodostępnych poradni dla mieszkańców w tym 
osób starszych, wykluczonych społecznie.  
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Zaplanowane w ramach GPR przedsięwzięcia stanowią kontynuacje wyżej wymienionych 

projektów. 

10.5. Komplementarność źródeł finansowania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 

na lata 2017 – 2023 będą finansowane z różnych źródeł: środków publicznych oraz prywatnych. 

Jednocześnie zaplanowano finansowanie poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z zasadą 

dodatkowości przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych (RPO WM na lata 2014 – 

2020, POIŚ itp.) oraz programów krajowych. Taki montaż finansowy uwzględniający różne 

metody pozyskiwania środków finansowych, wskazuje wprost na komplementarność 

przyjętych rozwiązań. Jako szczególnie ważne uznać należy zaangażowanie środków 

prywatnych: organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, spółdzielni, wspólnot 

mieszkaniowych. Pozwolą one na zwiększenie efektywności zaangażowanych środków 

publicznych, przekładając się na stopień osiągnięcia celów GPR. 

 

10.6 Podsumowanie komplementarności  

Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie 

poszczególnych projektów, dzieląc ja na projekty związane bezpośrednio ze sferą społeczną 

oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne ukierunkowane na osiągania konkretnych i mierzalnych 

celów rewitalizacji (zgodnie z celami i kierunkami działań wypracowanymi w części 

postulatywnej). Dla pełnej prezentacji komplementarności zdecydowano się na wykorzystanie 

matrycy pokazującej wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami na 

poszczególnych wyznaczonych podobszarach rewitalizacji. Poniższe matryce prezentują 

wzajemną komplementarność między przedsięwzięciami miękkimi realizowanymi w ramach 

GPR a przedsięwzięciami inwestycyjnymi. W kolumnach znajdują się przedsięwzięcia miękkie 

natomiast w wierszach pozostałe planowane projekty. W ramach korelacji, każdorazowo 

w komórkach oceniano poziom przenikania się projektów, co umożliwia docelowo ocenę 

kompletności i komplementarności zaplanowanej interwencji. Stopień zgodności został 

poddany gradacji, w zależności od jej poziomu.  
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Tabela 30 Komplementarność GPR w podobszarze Centrum na poziomie korelacji przedsięwzięć „miękkich” i „twardych”  

Numer projektu 

1.2.Wykorzystanie 
potencjału 

Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym 

Targu 

1.4 Poprawa jakości 
kształcenia wyższego 

na kierunku 
pielęgniarstwo w 

PPWSZ w Nowym Targu 
która przełoży się na 

zwiększenie 
zainteresowania 

studiami na kierunku 
pielęgniarstwo i tym 

samym przyczyni się do 
wykształcenia 

dodatkowej liczby 
absolwentów kierunku 

pielęgniarstwo 

1.5 Program aktywizacji 
gospodarczej Centrum 

1.6 Ekonomia społeczna 
efektywnym narzędziem 

rozwiązywania problemów 
społecznych Centrum 

1.20 Modernizacja 
placu zabaw na 
terenie osiedla 

Topolowe 

1.21 Utworzenie 
miejsca 

tymczasowego 
schronienia w formie 
ogrzewalni na bazie 

budynku przy ul. 
Kościuszki 8 

1.22 Poprawa jakości 
życia seniorów w 

Nowym Targu 
poprzez wdrożenie 
specjalistycznego 

programu 
aktywizująco-

opiekuńczego oraz 
wsparcie palcówki 
dziennego pobytu 

seniora 

5.1 Aktywny w 
każdym wieku w 

Nowym Targu 

5.2 Kształcenie 
ustawiczne drogą do 
sukcesu zawodowego 

1.1 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – 
adaptacja i modernizacja budynku wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia 

+++ + + + +++ + ++ +++ +++ 

1.3 Rewitalizacja terenu Starego Szpitala w Nowym 
Targu 

++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

1.7 Przebudowa drogi pomiędzy  MOK a Galerią 
Buy&Fly 

+ + ++ ++ + ++ + + + 

1.8 Przebudowa ul. Krzywej + + ++ ++ + ++ + + + 

1.10 Kompleksowa modernizacja części wspólnych 
budynku wielorodzinnego znajdującego się przy Al. 
Tysiąclecia 44b wraz z otoczeniem 

+ + + + + + + + + 

1.11 Kompleksowa modernizacja części wspólnych 
budynku wielorodzinnego znajdującego się przy Al. 
Tysiąclecia 44a wraz z otoczeniem  

+ + + + + + + + + 

1.12 Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego 
zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 

+ + + + + + + + + 

1.13 Kompleksowa modernizacja części wspólnych 
budynku wielorodzinnego znajdującego się przy al. 
Tysiąclecia 40 wraz z otoczeniem  

+ + + + + + + + + 

1.14 Kompleksowa modernizacja części wspólnych 
budynku wielorodzinnego znajdującego się przy al. 
Tysiąclecia 36,38 wraz z otoczeniem  

+ + + + + + + + + 

1.15 Kompleksowa modernizacja części wspólnych 
budynku wielorodzinnego znajdującego się przy al. 
Tysiąclecia 30,32,34 wraz z otoczeniem 

+ + + + + + + + + 

1.16 Kompleksowa modernizacja części wspólnych 
budynku wielorodzinnego znajdującego się przy  ul. 
Królowej Jadwigi 5 wraz z otoczeniem  

+ + + + + + + + + 

1.17 Przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z 
wymianą pokrycia dachowego nad całością budynku 
Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu 

+ + + + + + + + + 

1.18 Przebudowa chodnika i zagospodarowanie 
terenu przed budynkami Aleje Tysiąclecia nr 42 i 44 
strona północna 

+ + + + + + + + + 

1.19 Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą na ul. 
Krzystyniaka  

+ + + + + + + + + 

 

Powyżej zdefiniowane korelacje wykazują powiązania poszczególnych projektów oraz ich poziom przenikania się. Należy podkreślić kluczową rolę projektów społecznych:  

1.2 Wykorzystanie potencjału Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 

1.4 Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do 

wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo  
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1.5 Program aktywizacji gospodarczej Centrum   

1.6 Ekonomia społeczna efektywnym narzędziem rozwiązywania problemów społecznych Centrum   

1.9 Utworzenie przestrzeni dla spędzania czasu wolnego poprzez przebudowę i nadbudowę części parterowej budynku Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu   

1.20 Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla Topolowe   

1.21 Utworzenie miejsca tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni na bazie budynku przy ul. Kościuszki 8 

5.1 Aktywny w każdym wieku w Nowym Targu 

5.2 Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego 

oraz wiodący charakter projektów infrastrukturalnych (kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia celów GPR): 

1.1 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia 

1.3 Rewitalizacja terenu Starego Szpitala w Nowym Targu 
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Tabela 31 Komplementarność GPR w podobszarze Osiedle na poziomie korelacji przedsięwzięć „miękkich” i „twardych”  

Numer projektu. 
2.1 Kombinat 

Sztuki 

2.4 Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej - nauka 
gry na  gitarze 

2.5 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej - nauka 
tańca break 

dance i hip-hop 

2.6 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej – 
organizacja zajęć 

z jogi 

2.7 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej - zajęcia z 
aerobiku 

2.8 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej- otwarcie 
sekcji karate dla 

dorosłych 

2.9 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej poprzez 
organizację kursu 

tańca 
towarzyskiego i 

salsy 

2.10 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej poprzez 
organizację kursu 

tańca 
turniejowego 

2.11 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej poprzez 
organizację 
kursu tańca 

Zumba 

2.12 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej poprzez 
otwarcie sekcji 

karate dla dzieci 
 

2.13 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej poprzez 
otwarcie sekcji 
tanecznej dla 

młodzieży 

2.14 
Aktywizacja 
społeczności 

lokalnej poprzez 
zakup oraz 

naukę obsługi 
drukarki 

laserowej 3D 

2.15 
Poprawa stanu 

zdrowia 
mieszkańców 

poprzez 
organizację zajęć  
rehabilitacyjnych 

dla dorosłych 

2.16 
Poprawa 

stanu zdrowia 
mieszkańców 

poprzez 
organizację 

zajęć z 
gimnastyki 

leczniczej Tao 
Yin 

2.18 
Rozwój 

działalności 
regionalnego 
zespołu Mali 

i Młodzi 
Hyrni 

 

5.1 Aktywny 
w każdym 
wieku w 
Nowym 
Targu 

5.2 
Kształcenie 
ustawiczne 
drogą do 
sukcesu 

zawodowego 

2.2 Budowa 
Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Nowym 
Targu 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

2.3 Przebudowa, 
rozbudowa, 

modernizacja i 
adaptacja budynku, 

w którym 
prowadzone są 
kompleksowe 

działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych  
wraz z 

zagospodarowaniem 
terenu funkcjonalnie 

związanego z 
obiektem. 

+ + + + + + + + + + + + + + + +++ ++ 

2.17 Rewitalizacja 
placów zabaw, boisk 

oraz tworzenie 
monitorowanych 

stref 
bezpieczeństwa 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

2.19 Remont oraz 
modernizacja 

Spółdzielczego 
Domu Kultury przy 

Al.Kopernika 1 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

2.20 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy   ul. 
Podtatrzańska 44 

wraz z otoczeniem 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.21 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy  ul.  
Podhalańska 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 

26, 28 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.22 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy  ul. Szaflarska 
124 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.23 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy  ul. Szaflarska 
124a 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.24 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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przy  ul. Szaflarska 
126 

 

2.25 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy  ul. Szaflarska 
126a 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.26 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy  ul. Szaflarska 
126b 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.27 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy ul.  
Podtatrzańskiej 47 
wraz z otoczeniem 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.28 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 
przy ul.  Wojska 

Polskiego 18 wraz z 
otoczeniem 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.29 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy ul. Sikorskiego 
23 wraz z 

otoczeniem 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.30 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy ul. Sikorskiego 
5, 7, 11, 13, 15, 17, 

19 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.31 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 

przy ul. Szaflarska 72 
wraz z otoczeniem 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.32 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 
przy ul. Wojska 

Polskiego 16 wraz z 
otoczeniem 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.33 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 
przy ul. Wojska 

Polskiego 20 wraz z 
otoczeniem 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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2.34  Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 
przy ul. Wojska 

Polskiego 22 wraz z 
otoczeniem 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.35 Kompleksowa 
modernizacja części 
wspólnych budynku 

wielorodzinnego 
znajdującego się 
przy ul. Wojska 

Polskiego 24 wraz z 
otoczeniem 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.36 Modernizacja 
budynku handlowo-
usługowego przy Al. 

Kopernika 12 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.37 Modernizacja 
budynku handlowo-
usługowego przy ul. 

Podtatrzańska 74 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.38 Modernizacja 
dojazdu i placu przy 
budynkach nr 7 i 15 
przy ul. Powstańców 

Śląskich 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.39 Przebudowa, 
nadbudowa, 
rozbudowa i 

adaptacja 
zdewastowanego 
budynku „Starej 

apteki”  w ramach 
rewitalizacji osiedla 
Wojska Polskiego 14 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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10.7 Mechanizmy integracji  

Dla Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest przewidzenie mechanizmów 

zapewniających integracje poszczególnych jego elementów. Mechanizmy te tworzą logikę 

zaplanowanej interwencji prowadząc do uzyskania sprzężenia zwrotnego pomiędzy 

planowanymi przedsięwzięciami. Integrowanie poszczególnych projektów polega na 

połączeniu m.in. działań koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych. Przedmiotowy rozdział 

stanowi zatem uzupełnienie wykazanej komplementarności. Głównym źródłem zbudowania 

trzech autonomicznych poziomów integracji projektów/przedsięwzięć jest założenie, że każde 

z działań zwiększa swój własny potencjał czerpiąc z innych i zarazem zwiększa ich potencjał 

oddziałując na nie. 

Mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji są następujące czynniki: 

1. Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony 

na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. 

Etap opracowania dokumentu uwzględniał takie mechanizmy jak:  

a. konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego 

podstawie obszaru rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji 

poprzez uruchomienie procesu udziału mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców czy spółdzielni w tworzeniu GPR; 

b. nabór projektów do GPR – otwarty nabór projektów przełożył się na stworzenie 

pola do weryfikacji projektów z punktu widzenia ich oddziaływania 

na podobszary rewitalizacji i zaplanowania kompleksowej i zintegrowanej 

interwencji. 

Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces 

monitoringu – weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze 

kroki wdrażania GPR. 

2. Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR  

– mechanizm ten będzie realizowany poprzez:  

a) powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego – podstawową funkcją Komitetu będzie 

ocenianie postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności 

podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji;  
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b) współpraca z Nowotarską Radą Seniorów – jako ciałem doradczym przy Burmistrzu 

Miasta Nowy Targ, w zakresie działań rewitalizacyjnych podejmowanych dla osób 

starszych; 

c) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Nowy Targ – jako ciałem doradczym 

przy Burmistrzu Miasta Nowy Targ, w zakresie działań rewitalizacyjnych 

podejmowanych dla dzieci i młodzieży; 

d) współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną  – jako ciałem doradczym 

przy Burmistrzu Miasta Nowy Targ w sprawach zagospodarowania przestrzennego 

w mieście; 

e) dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki 

publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR. 

3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną 

postępu wdrażania GPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluacje.  

Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 10. Na poziomie mechanizmów 

integracji zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie 

z zaplanowanymi celami, jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co 

pozwoli na pomiar realizacji celów, a tym samym ocenę integracji GPR.  
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11. Indykatywne ramy finansowe 

11.1 Ramy finansowe 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Nowy Targ na lata 2017-2023, obejmują zadania o charakterze głównym, których realizacja 

uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych miasta oraz stopnia 

efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. W tym kontekście 

przedmiotowy plan finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane 

projekty.  

W rozdziale 9.2 przedstawiono zaplanowane wydatki dla poszczególnych projektów, 

wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. Wskazano jednocześnie podmioty odpowiedzialne 

za realizację poszczególnych zadań i tym samym zapewniające ich finansowanie. W związku 

z czym w przedmiotowym rozdziale zaprezentowano łączny budżet zaplanowanych 

przedsięwzięć oraz zestawienie kosztów poszczególnych projektów, dodatkowo wskazując 

poziom wydatków dla poszczególnych rewitalizowanych podobszarów. 

Indykatywne ramy finansowe opisują strukturę interwencji rewitalizacyjnej na obszarze 

rewitalizacji w Nowym Targu. Zakłada się, iż planowane projekty i przedsięwzięcia będą 

realizowane w czasookresie obowiązywania przedmiotowego opracowania. Tym samym ramy 

czasowe zaplanowanej interwencji zawierają się w latach 2017-2023 i będą zależały od kondycji 

finansowej projektodawców oraz optymalizacji procesu pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na zaplanowane inwestycje i projekty.  

Łączna wartość projektów zaplanowanych w ramach GPR zamyka się kwotą 181 805 134,68 zł. 

Projekty pozostałe stanowią osobną kategorię, której nie uwzględnia się w sumarycznej kwocie 

projektów podstawowych ujętych w GPR. W ramach poszczególnych zidentyfikowanych 

podobszarów rewitalizacji wydatki kształtują się na poziomie przedstawionym w poniższej 

tabeli.  
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Tabela 32 Wartość projektów rewitalizacji według rodzaju i lokalizacji projektu 

Rodzaj projektu oraz lokalizacja Wartość projektów [zł] 

Projekty podstawowe Centrum 69 861 350,00 

Projekty podstawowe Osiedle 85 653 784,68 

Projekty podstawowe poza obszarem rewitalizacji  25 910 000,00 

Projekty podstawowe realizowane na obu podobszarach rewitalizacji 380 000,00 

Razem 181 805 134,68 

Projekty pozostałe poza obszarem rewitalizacji 84 584 840,00 

Źródło: opracowanie własne 

11.2 Potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 

Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w województwie małopolskim w latach 

2014 – 2020 są środki w ramach funduszy europejskich wydatkowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

Jednocześnie ważnymi źródłami zapewniającymi komplementarność finansowania 

przedsięwzięć są: krajowe fundusze europejskie (np. PO WER, PO IŚ, PO PC), środki celowe 

będące w dyspozycji Ministerstw (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), inne środki regionalne i lokalne. 

11.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 

Ważnym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Nowy Targ  na lata 2017 - 2023 będzie Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego Programu przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne wpierane będą przede wszystkim w Osi Priorytetowej XI Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej. Głównym celem tego działania jest ograniczenie problemów 

społecznych na terenach zdegradowanych, a finansowane będą projekty ukierunkowane 

na ograniczenie istotnych problemów społecznych zidentyfikowanych w Gminnym Programie 

Rewitalizacji. Dodatkowo przewidziano preferencję na poziomie wyboru projektów w Osi VIII 

Rynek pracy, Osi IX Region spójny społecznie i Osi X Wiedza i kompetencje. Poniżej wskazano 

działania w ramach RPO Województwa Małopolskiego będące potencjalnymi źródłami 

finansowania projektów zidentyfikowanych na poziomie GPR. 

1. Preferencje terytorialne związane z rewitalizacją: 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej: 
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o 11.1 Rewitalizacja miast; 

o 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski; 

o 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

2. Kryteria premiujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne: 

 Oś 8. Rynek pracy: 

o 8.2 Aktywizacja zawodowa; 

o 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym; 

 Oś 9. Region spójny społecznie:  

o 9.1 Aktywna integracja; 

o 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne; 

 Oś 10. Wiedza i kompetencje: 

o 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego; 

 Oś 2. Małopolska cyfrowa  

o E-usługi w ochronie zdrowia; 

 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna:  

o Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych 

mieszkaniowych;  

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne:  

o 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne;  

o 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 

wodnych. 

 Oś 12. Infrastruktura społeczna:  

o 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. 

 

11.2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ mogą 

być finansowane również w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014–2020, który zakłada, iż może być narzędziem wdrażania działań 

rewitalizacyjnych. W ramach programu nie przewidziano odrębnych działań dedykowanych 

projektom rewitalizacyjnym, jednak przyjęto rozwiązania promujące projekty związane 

z rewitalizacją poprzez wprowadzenie dedykowanych kryteriów wyboru. Preferencje 
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dla projektów rewitalizacyjnych przewidziane zostały w następujących 

Działaniach/Poddziałaniach:  

 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (wsparcie 

skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną 

budynków użyteczności publicznej); 

 Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rekultywacja obszarów 

zdegradowanych / zdewastowanych oraz remediacja terenów zanieczyszczonych, 

rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów 

poprzemysłowych i pogórniczych oraz inwentaryzacja terenów zdegradowanych 

i terenów zanieczyszczonych); 

 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach (wsparcie 

transportu publicznego wynikające z przygotowanych przez samorządy planów 

gospodarki niskoemisyjnej, obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane 

ze zrównoważoną mobilnością miejską); 

 Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (w ramach 

działania realizowane będą inwestycje dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak też 

rozwoju zasobów kultury). 

 

11.2.3 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

Zadania do realizacji związane z zaspokojeniem potrzeb osób starszych, przewidziane 

w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ mogą być dofinansowane przez 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2025. Program 

ASOS za cel przyjął poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się 

poprzez aktywność społeczną. U podstaw programu leży natomiast zróżnicowanie populacji 

osób starszych i ich potrzeb. Promowane są zatem działania mające na celu podtrzymanie 

aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania 

ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności. W programie wyznaczone zostały 4 

Priorytety:  

 Priorytet 1. Edukacja osób starszych. Celem Priorytetu jest zwiększenie różnorodności 

oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. W ramach priorytetu 
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wspierane są działania obejmujące np. tworzenie ofert zajęć edukacyjnych i warsztatów 

o aktywnym starzeniu się, kształcenie opiekunów.  

 Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową. 

Celem priorytetu jest tworzenie odpowiednich warunków dla integracji 

wewnątrzpokoleniowej, a także międzypokoleniowej osób starszych w oparciu 

o istniejącą infrastrukturę społeczną. W ramach priorytetu wspierane są projekty 

dotyczące m.in. aktywności społecznej oraz fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osób 

starszych, działania angażujące różne pokolenia, przeciwdziałania  

e-wykluczeniu.  

 Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych. Celem priorytetu jest rozwój 

zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych, w tym zwłaszcza ich 

partycypacji w życiu społecznym, procesach decyzyjnych i kształtowaniu polityk 

publicznych. W ramach tego priorytetu wspierane są projekty dotyczące m.in. form 

aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych, aktywności wspierających 

uczestnictwo i integrację w życiu społecznym i publicznym, pomocy obywatelskiej.  

 Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne). Celem priorytetu 

jest zwiększenie stopnia dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych dla 

osób starszych, a także wspieranie różnych działań na rzecz samoorganizacji 

i samopomocy. W ramach tego priorytetu wspierane są projekty obejmujące m.in. 

szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym), 

wspieranie różnych form samopomocy, poprawę dostępności osób starszych 

do różnorodnych usług (m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, doradczych, 

sportowych i turystycznych). Podmiotami, które mogą składać wnioski na realizację 

projektów są: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie 

socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
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11.2.4 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekty przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ mogą 

zostać dofinansowane w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Źródłem finansowania zadań zaproponowanych w niniejszym dokumencie mogą być 

w szczególności następujące programy:  

 Program Rozwój infrastruktury kultury (zasadniczym celem programu jest wsparcie 

infrastruktury oraz poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność 

kulturalną, domów kultury, jak również szkół i uczelni artystycznych). Projekty 

zaproponowane z ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ mogą 

ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetów: 

o Priorytet 1. Infrastruktura kultury (głównym celem priorytetu jest stworzenie 

optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez 

rozbudowę oraz modernizację infrastruktury instytucji kultury, a także innych 

podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze). W ramach Priorytetu 1. 

możliwe jest dofinansowanie projektów dotyczących m.in. budowy, 

przebudowy i remontu infrastruktury oraz zakup wyposażenia na potrzeby 

działalności kulturalnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. samorządowe 

instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury 

i sztuki, a także bibliotek, w skład których wchodzą powyższe instytucje), 

jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

o Priorytet 3. Infrastruktura domów kultury (zasadniczym celem priorytetu jest 

zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury 

oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury 

poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury). Zadania możliwe 

do realizacji w ramach tego priorytetu to: prace budowlane, opracowywanie 

dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji 

celów statutowych. O wsparcie finansowe w ramach priorytetu mogą się 

ubiegać: domy i ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status 

samorządowej instytucji kultury, biblioteki posiadające status samorządowej 

instytucji kultury w skład których wchodzą domy i ośrodki kultury bądź centra 
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kultury i sztuki, a także jednostki samorządu terytorialnego (wyłącznie jako 

organy prowadzące dla wyżej wskazanych podmiotów). 

 Program Edukacja. Zasadniczym celem Programu jest rozwijanie ekspresji twórczej 

i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych. Projekty 

przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ mogą 

być finansowane z następujących priorytetów: 

o Priorytet 1. Edukacja kulturalna. Celem tego priorytetu jest wspieranie zadań 

z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. 

Wsparcie finansowe kierowane będzie do dwóch rodzajów projektów: działań 

edukacyjno-animacyjnych, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo 

uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne 

oraz przedsięwzięć artystycznych dla dzieci i młodzieży, kształtujących potrzebę 

stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym. W ramach priorytetu można ubiegać 

się o dofinansowanie wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. 

(festiwali, koncertów, spektakli teatralnych) oraz zadań edukacyjno-kulturalnych 

(projektów rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, 

zadań integracji międzypokoleniowej i społecznej). O dofinansowanie w ramach 

priorytetu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem 

instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu 

terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe 

oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

 Program Promocja literatury i czytelnictwa: 

o Priorytet 4. Partnerstwo publiczno-społeczne. Celem Priorytetu 4. jest 

aktywizowanie lokalnych społeczności wokół bibliotek publicznych, jako 

ważnych instytucji kultury w gminach, a także wzmacnianie roli bibliotek 

publicznych jako miejsc integracji życia lokalnych społeczności. W ramach 

priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie na rzecz organizowania 

i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, organizację i prowadzenie 

działań aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki. O dofinansowanie 

w ramach priorytetu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, będące 

podmiotami prawa polskiego, które nawiążą współpracę z biblioteką publiczną, 
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poświadczoną umową określającą warunki współpracy umożliwiające realizację 

zadania. 

11.2.5 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 

Działania społeczne, które ukierunkowane są na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

włączanie mieszkańców we współdecydowanie i zaangażowanie ich w sprawy lokalne, które 

przewidziane są do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 

mogą być wspierane finansowo poprzez Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014 – 2020. Program FIO jest programem rządowym, wspieranym ze środków budżetu 

państwa i adresowany jest do podmiotów sektora pozarządowego (tzw. III sektora). Celem 

głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych 

w życie publiczne. W ramach Programu realizowane są cztery główne priorytety: 

 Priorytet 1. Małe inicjatywy. Celem Priorytetu jest zwiększenie możliwości obywateli 

w realizacji inicjatyw oddolnych. Priorytet wspiera m.in. inicjatywy nieformalne, 

samopomocowe czy wsparcie młodych organizacji pozarządowych.  

 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Celem priorytetu jest zwiększenie liczby obywateli 

angażujących się w inicjatywy lokalne oraz działania realizowane przez organizacje 

pozarządowe. W ramach tego priorytetu wspierane są działania skierowane 

m.in. na: aktywizację obywateli w sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu, 

aktywizację współpracy wspólnot lokalnych i organizacji publicznych, wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej, a także rozwój przedsiębiorczości społecznej.  

 Priorytet 3. Aktywni obywatele. Celem priorytetu jest wzrost poziomu partycypacji 

obywateli w sprawach publicznych. W ramach priorytetu wspierane są przedsięwzięcia 

dotyczące m.in. zwiększania wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji 

obywatelskiej i kompetencji społecznych, a także wspierania tworzenia partnerstw 

i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli i przekazywaniu im realizacji 

zadań publicznych.  

 Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe. Celem priorytetu jest wzmocnienie 

potencjału sektora pozarządowego, w szczególności wzmocnienie potencjału 

organizacji federacyjnych. W ramach tego Priorytetu dofinansowane są działania 

dotyczące wspierania działań o charakterze systemowym oraz wspomaganie 

zwiększania kompetencji organizacji społecznych. 
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11.2.6 Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest publiczną 

instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa małopolskiego. W ramach 

funduszu wspierane są działania proekologiczne podejmowane przez administrację publiczną, 

przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe. 

Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej 

przedstawioną hierarchią: 

 Finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym 

zobowiązań z umów zawartych na dofinansowanie projektów korzystających 

ze środków europejskich.  

 Wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich.  

 Wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska 

oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów 

i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz miejskim.  

 Dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie 

z krajową i regionalną polityką ekologiczną. 

11.2.7 Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Działania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

ekologicznego, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, mogą zostać 

dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W kontekście zadań zaproponowanych w niniejszej Strategii szczególnie istotnymi źródłami 

finansowania wydaje się być program Edukacja ekologiczna. Głównym celem programu 

Edukacja ekologiczna jest „podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie 

postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju”. 

W ramach tego programu wspierane są przedsięwzięcia edukacyjne dotyczące 

m.in.: kształtowania postaw społeczeństwa z wykorzystaniem tradycyjnych mediów i Internetu, 

aktywizacji społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, wsparcia systemu edukacji w zakresie 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także budowy, rozbudowy, remontu 

i wyposażenia obiektów infrastruktury służących edukacji ekologicznej. 
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12. Opis struktury zarządzania  

Proces wdrażania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 

2017 - 2023 pozostaje w kompetencji Burmistrza Miasta Nowy Targ. Będzie on realizował swoje 

zadania związane z pełnieniem władzy wykonawczej we współpracy z:  

1) Radą Miasta Nowy Targ; 

2) Urzędem Miasta Nowy Targ;  

3) Komitetem ds. Rewitalizacji;  

4) Jednostkami miejskim (Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, 

Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Zakład Komunikacji, Miejski Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Zakład 

Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejskie Centrum Usług Wspólnych, Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Spółka z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ 

Spółka z o.o., Nowotarska Telewizja Kablowa Spółka z o.o., przedszkola i szkoły 

podstawowe oraz gimnazjalne); 

5) Nowotarską Radą Seniorów; 

6) Młodzieżową Radą Miasta Nowy Targ; 

7) Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną. 

Zaprezentowany poniżej system zarządzania zapewni sprawne wykorzystanie GPR jako 

programu pozwalającego na koordynację procesu rewitalizacji, jednocześnie zapewniając 

wysoki poziom partycypacji społecznej w procesie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji.  

12.1 Opis struktury zarządzania 

Organem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 

jest Burmistrz Miasta poprzez Urząd Miasta Nowy Targ, w szczególności – Wydział Rozwoju 

i Urbanistyki, jako operatora procesu rewitalizacji.  

Zarządzanie GPR zaplanowano w ramach istniejących struktur Urzędu Miasta, przez co nie 

przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie programem. Ponadto kluczowymi 

z punktu widzenia wdrażania projektów wskazanych w GPR będą jednostki organizacyjne 

miasta takie jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek 

Kultury, Miejski Zakład Komunikacji, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu 

Sp. z o.o., Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejskie 
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Centrum Usług Wspólnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o., Nowotarska Telewizja Kablowa 

Spółka z o.o., przedszkola i szkoły podstawowe oraz gimnazjalne.  

Realizacja projektów miejskich nastąpi zgodnie z uchwaloną przez Radę Miasta Nowy Targ 

Wieloletnią Prognozą Finansową oraz zaplanowanymi na kolejne lata budżetami rocznymi. 

Spójność niniejszego programu z WPF zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, 

zhierarchizowanych i ujętych w programie projektów.  

W zakresie projektów, dla których planuje się pozyskanie współfinansowania z funduszy Unii 

Europejskiej działania będą poodejmowanie zgodnie z procedurą obowiązującą w UM Nowy 

Targ. Procesem tym zajmuje się Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji, którego  

pracownicy zobowiązani są do zbierania informacji o dostępnych środkach pomocowych, 

mogących potencjalnie być wykorzystanych przez UM i jego jednostki organizacyjne 

i systematycznie je informuje o tych możliwościach. Na podstawie dokumentów planistycznych 

oraz informacji od naczelników wydziałów oraz dyrektorów miejskich jednostek 

organizacyjnych Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury aplikacyjnej. 

Opracowanie wniosku i niezbędnych załączników, jak również terminowe złożenie 

dokumentacji aplikacyjnej realizowane jest w zakresie wniosków UM przez Wydział Funduszy 

Pomocowych i Inwestycji. W przypadku miejskich jednostek organizacyjnych ww. czynności są 

w gestii kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej. Realizacja inwestycji prowadzona jest 

przez właściwy wydział merytoryczny lub miejską jednostkę organizacyjną. Wykonanie musi 

uwzględniać niezbędne elementy, które określone są w procedurach, regulujących 

prowadzenie inwestycji. Informacje dot. budżetu, rachunkowości i finansów są opracowywane 

przez Wydział Finansowy. Za koordynację realizacji projektu pod kątem wymogów programu, 

w ramach którego zadanie uzyskało dofinansowanie oraz za rozliczenie środków pomocowych 

odpowiedzialni będą Naczelnicy Wydziałów realizujących zadania lub kierownicy miejskich 

jednostek organizacyjnych.  

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi, Burmistrz Miasta może 

powoływać zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych 

komórek odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem. Ideą powołania 

zespołów jest właściwe przygotowanie projektu od strony technicznej i sprawne zarządzanie 

jego realizacją począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad 

robotami, zarządzania przepływem dofinansowania, sprawozdawczość i monitoring oraz 

ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy.  

Realizacja zadań ujętych w GPR, przedstawionych przez jednostki zewnętrzne 

tj. przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe lub organizacje pozarządowe należy w całości 

do wnioskodawców projektów. 
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13. System monitoringu i ewaluacji  

13.1 System monitoringu 

Dla skutecznego śledzenia postępów i analizowanie stanu zaawansowania wdrażania Gminnego 

Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023 konieczne jest zdefiniowanie 

i wdrożenie system monitorowania. Będzie on realizowany w formie monitoringu 

przeprowadzanego w całym okresie wdrażania programu. Swoim zakresem obejmie wszystkie 

zaangażowane podmioty, zarówno publiczne, jak i prywatne.  

Wdrożone rozwiązanie przełoży się na realizację zadań związanych z monitoringiem w sposób 

zgodny z regulacjami prawnymi, w szczególności Ustawą o rewitalizacji. Jednocześnie planując 

je zwrócono uwagę na uniknięcie znaczącego obciążenia kosztami prowadzenia tych prac. 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem prezentowanej metodologii monitoringu 

było ograniczanie obciążenia biurokratycznego dla podmiotów zewnętrznych względem Urzędu 

Miasta.  

Monitoring polegać będzie na utrzymywaniu stałego kontaktu z podmiotami realizującymi 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne poprzez przeznaczony do tego celu adres poczty elektronicznej. 

Służyć on będzie do prowadzenia korespondencji z zaangażowanymi podmiotami w zakresie 

przesyłania do operatora rewitalizacji – Wydziału Rozwoju i Urbanistyki informacji o postępie 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W cyklu rocznym, operator wyśle do wszystkich 

zaangażowanych podmiotów prośbę o przesłanie takich informacji. Dane te będą zbierane 

i agregowane przez operatora. Umożliwi to reagowanie na trudności związane z wdrażaniem, 

jak również prezentację informacji Komitetowi Rewitalizacyjnemu w zakresie postępu 

prowadzonych prac. Tak zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego 

kontaktu ze wszystkim zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe 

przygotowanie ewaluacji.  

13.2 Ewaluacja 

Zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji ewaluacja okresowa GPR będzie realizowana 

w cyklach trzyletnich. Skupi się ona na całości działań zaplanowanych do realizacji w ramach 

GPR. Jednocześnie umożliwi pośrednią ocenę osiągnięcia wskaźników przypisanych 
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poszczególnym celom. Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień i odpowiedzialności 

w ramach ewaluacji. 

 
Tabela 48 Ewaluacja – organizacja procesu 

Stanowisko Uprawnienie Odpowiedzialność 

Burmistrz Miasta Nowy Targ 

Wskazanie terminów  
i sposobów wykonania zadań, 
zatwierdzenie raportu  
z ewaluacji okresowej 

Za zrealizowanie zadań przewidzianych 
na dany rok budżetowy, terminowe 
przekazanie raportu z ewaluacji 
okresowej Komitetowi 
Rewitalizacyjnemu i Radzie Miasta 
Nowy Targ 

Komitet Rewitalizacyjny 
Opiniowanie raportu z ewaluacji 
okresowej 

Formułowanie zaleceń i opinii 
dotyczących wdrażania GPR 

Naczelnik Wydziału Rozwoju i 
Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ 

Sprawdzenie raportu 

Rzetelność raportu, terminowe 
przekazanie raportu do zatwierdzenia 
Burmistrzowi do opiniowania 
Komitetowi Rewitalizacyjnemu,  

Pracownik Wydziału Rozwoju i 
Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ 

1. Sprawdzenie poprawności 
wypełnienia kart, sporządzenie raportu 
zbiorczego z realizacji zadań ujętych w 
GPR 
2. Przeprowadzenie ankietyzacji 
podmiotów prywatnych  
i publicznych (innych niż jednostki 
miejskie) zaangażowanych we 
wdrażanie GPR 

Skompletowanie kart zadań, 
skompletowanie ankiet, przygotowanie 
raportu zbiorczego na podstawie 
informacji zawartych w kartach zadań, 
weryfikacja wskaźników realizacji GPR 

Naczelnik wydziału merytorycznego lub 
kierownik jednostki organizacyjnej 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
sporządzenie sprawozdania z realizacji 
tych zadań i przygotowanie ankiety 
ewaluacyjnej 

Efektywne (sprawne  
i skuteczne) wykonanie zadań, 
terminowe przekazanie kart zadań  
i ankiety do Wydziału Rozwoju i 
Urbanistyki 

Podmioty prywatne i publicznie (inne 
niż jednostki miejskie) 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
wypełnienie ankiet dostarczonych 
przez Pracownik Wydziału Rozwoju i 
Urbanistyki 

Efektywne (sprawne  
i skuteczne) wykonanie zadań, 
terminowe przekazanie ankiet do 
Wydziału Rozwoju i Urbanistyki 

 
W ramach ewaluacji okresowej przeprowadzane będą następujące czynności: 

1. Naczelnik wydziału merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej, 

odpowiedzialny za realizację danego zadania zapisanego w GPR, sporządza 

sprawozdanie z realizacji w formie karty zadań i ankiety ewaluacyjnej tego zadania, 

uwzględniające w szczególności poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji 

przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

2. Wypełnioną kartę zadania i ankietę ewaluacyjną za ubiegły rok naczelnik wydziału 

merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do Wydziału 

Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ Miasta do dnia 30 czerwca w cyklu 

trzyletnim. 
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3. Pracownik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadza 

badanie przy pomocy ankiety ewaluacyjnej wśród podmiotów prywatnych i publicznych 

(innych niż jednostki miejskie). Badanie służy ocenie poziomu osiągniecia zakładanych 

wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

4. Pracownik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ sprawdza 

wypełnione karty zadań i ankiety ewaluacyjne pod względem kompletności informacji 

i w przypadku stwierdzenia uchybień, odsyła ją do właściwego naczelnika wydziału lub 

kierownika jednostki organizacyjnej w celu naniesienia poprawek. Poprawnie 

wypełnione ankiety ewaluacyjne zostają skompletowane i poddane analizie. 

5. Pracownik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Miasta Nowy Targ na podstawie informacji 

zawartych w kartach zadań i ankietach ewaluacyjnych przygotowuje zbiorczy raport, 

który do dnia 30 września w cyklu trzyletnim przekazywany jest przez Naczelnika 

Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ Burmistrzowi Miasta. 

6. Burmistrz Miasta Nowy Targ zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi 

Rewitalizacyjnemu do dnia 31 października w cyklu trzyletnim. Raport będzie stanowił 

podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR. 

7. Komitet Rewitalizacyjny opiniuje raport i przekazuje swoje uwagi i zalecenia 

Burmistrzowi  Miasta Nowy Targ do 30 listopada. 

8. Burmistrz Miasta Nowy Targ po uzyskaniu opinii Komitetu Rewitalizacyjnego przekazuje 

go niezwłocznie Radzie Miasta Nowy Targ. 

13.3 Harmonogram realizacji 

W rozdziale zaprezentowano harmonogram wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023. Termin realizacji poszczególnych działań zostały 

zaprezentowane w rozdziale 9.2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

 
Tabela 33 Ramowy harmonogram realizacji GPR 

Wyszczególnienie Okres realizacji 

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy 
Targ na lata 2017 – 2023 

2017 r. 

Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacyjny (w 
ciągu 3 miesięcy od uchwalenia GPR) 

2017 r. 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 

 

 

 
Strona 294 

Wyszczególnienie Okres realizacji 

Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ 

Niezwłocznie po uchwaleniu GPR  

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacyjnego  
Od 2017 do 2023 
(przynajmniej jedno posiedzenie w ciągu 
roku) 

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR Od 2017 do 2023 

Monitoring  
Od 2017 r. do 2023 r. 
(realizowany systematycznie w okresie 
wdrażania GPR) 

Ewaluacja okresowa 
Od 2017 r. do 2023 r. 
(realizowany w okresach trzyletnich) 

Komunikacja społeczna GPR Od 2017 r. do 2023 r.  

13.4 Koszty zarządzania 

Pełnienie funkcji operatora procesu rewitalizacji powierzono Urzędowi Miasta Nowy Targ. 

Proces wdrażania, monitoringu i ewaluacji realizowany będzie przez pracowników Urzędu 

Miasta w ramach obowiązków służbowych, w związku z tym nie przewiduje się ponoszenia 

dodatkowych kosztów w związku z obsługą procesu. Komitet Rewitalizacyjny – ciało doradcze 

Burmistrza Miasta Nowy Targ, funkcjonować będzie w oparciu o przedstawicieli Urzędu Miasta 

i miejskich jednostek organizacyjnych, jak również wyłonionych przedstawicieli podmiotów 

publicznych i prywatnych. Praca w ramach Komitetu Rewitalizacyjnego będzie miała charakter 

społeczny, nieodpłatny.  

13.5 Wskaźniki realizacji 

Dla śledzenia postępu realizacji GPR zdefiniowano wskaźniki monitorowania. Umożliwia to 

uzyskanie obiektywnych informacji na poziomie rezultatów wdrażania GPR, a więc efektów 

realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Wybór wskaźników skupiony jest na 

ocenie osiągnięcia celów GPR, a nie produktów projektów. Interwencja w ramach rewitalizacji, 

jest procesem całościowym i komplementarnym, a nie prostą sumą realizowanych projektów. 

Ma ona na celu osiągnięcie zmiany w obszarze rewitalizacji.  

Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników 

poszczególnych celów strategicznych. W związku z tym wskazać należy: 

 Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących na obszarze rewitalizacji, 

korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez OPS – wskaźnik 
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mierzy kluczową dla GPR zmianę w obszarze poprawy sytuacji mieszkańców miasta, 

których sytuacja życiowa i materialna zmusza do korzystania z systemu pomocy 

społecznej. Zakłada się, iż zaplanowana interwencja pozwoli na poprawę jakości ich 

życia, zwiększy skuteczność funkcjonowania na rynku pracy itp.  

 Zmniejszenie liczby odnotowanych przestępstw na 100 mieszkańców – wskaźnik mierzy 

zmianę w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zakłada się, iż zaplanowana 

interwencja pozwoli na poprawę jakości ich życia i zwiększy swobodę w zakresie 

uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców.  

 Wskaźnik aktywności gospodarczej – zakłada się, iż podjęte działania rewitalizacyjne 

przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców. Dzięki temu 

zyskają oni nowe miejsca pracy, wpłynie to na poprawę jakości ich życia.  

 Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 23 r. ż. na obszarze rewitalizacji  

– jednym z ważnych, zidentyfikowanych problemów w obszarze rewitalizacji jest trudna 

sytuacja na rynku pracy osób młodych.  

 Zwiększenie poziomu czytelnictwa na obszarze rewitalizacji (liczba wydanych kart 

bibliotecznych) – zgodnie z zaplanowaną interwencją w infrastrukturę biblioteczną 

zwiększeniem poziomu czytelnictwa  

 Zwiększenie liczby uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizacji 

– zgodnie z polityką rozwoju regionalnego jednym z kluczowych elementów rewitalizacji 

jest rozwój przemysłów czasu wolnego. Zaproponowany wskaźnik pozwoli na ocenę 

efektywności podjętych działań w tym obszarze, pokazując przede wszystkim 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta w szerszym, niż dzisiaj przypisywany, 

kontekście.  

Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji GPR. 

Tabela 34 Wskaźniki monitoringu 

Cel Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
Źródło danych 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

CEL STRATEGICZNY 1.  

Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację grup i środowisk  

zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących 
na obszarze rewitalizacji, korzystających ze 

świadczeń opieki społecznej oferowanych przez 
OPS 

(Zasięg korzystania z pomocy społecznej to udział osób w 

gospodarstwach domowych korzystających z pomocy 
społecznej w ludności ogółem) 

7% 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
6% 
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Cel Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
Źródło danych 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

Zmniejszenie liczby odnotowanych 
przestępstw na 100 mieszkańców 

3 szt. Policja 2 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji w oparciu o profesjonalne usługi publiczne 

Wskaźnik aktywności gospodarczej  
(zarejestrowana działalność gospodarcza  

w stosunku do liczby ludności) 
11,8% 

Urząd Miasta Nowy 
Targ 

13% 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 
23 r.ż. na obszarze rewitalizacji 

5,8% 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Targu 
5% 

CEL STRATEGICZNY 3. 

Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji 

Zwiększenie liczby uczestników imprez i wydarzeń 
kulturalnych na obszarze rewitalizacji 

9 532 
Urząd Miasta Nowy 

Targ 
10 000 

Zwiększenie poziomu czytelnictwa na obszarze 
rewitalizacji (liczba wydanych kart bibliotecznych) 

3069 szt.  
Biblioteka Miejska w 

Nowym Targu 
3250 szt. 
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14. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej 

14.1 Uspołecznienie opracowania GPR 

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowy Targ w ramach 

partycypacji społecznej Urząd Miasta organizował konsultacje społeczne na każdym etapie 

tworzenia dokumentu.  

W ramach informowania mieszkańców miasta o procesie rewitalizacji przeprowadzono 

następujące konsultacje społeczne:  

1. Dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy 

Targ, przeprowadzone w terminie od 11.03.2016 r. do dnia 11.04.2016 r. Konsultacje 

prowadzono w następujących formach: 

a) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie zebrania 

z mieszkańcami, umożliwiającego omówienie i oceny propozycji 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasto Nowy 

Targ, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do 

protokołu (w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 22.03.2016 r.); 

b) spotkania z Radnymi, kierownikami JST, przedstawicielami miejskich 

jednostek organizacyjnych w formie zebrania umożliwiającego omówienie 

i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Miasta Nowy Targ, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji 

oraz składanie ich do protokołu (w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ 

w dniu 22.03.2016 r.) 

c) lekcji obywatelskich z udziałem młodzieży gimnazjalnej w Gimnazjum 

Nr 1 i 2; 

d) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej. 

2. Dotyczące projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”, 

przeprowadzone w terminie od 19.12.2016 r. do 20.01.2017 r. Konsultacje prowadzono 

w następujących formach: 

a) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie zebrania 

z mieszkańcami, umożliwiającego omówienie i ocenę projektu ww. 
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dokumentu, a także wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do 

protokołu (w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 12.01.2017 r.); 

b) warsztatów metodycznych z mieszkańcami - interesariuszami rewitalizacji 

umożliwiających omówienie i ocenę projektu ww. dokumentu, a także 

wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu (w sali 

widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury w dniu 12.01.2017 r.); 

c) ankiet dostępnych na stronie miasta www.nowytarg.pl. 

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

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

Nowy Targ, przeprowadzone w terminie od 20.02.2017 r. do 22.03.2017 r. Konsultacje 

prowadzono w następujących formach: 

a) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego 

wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu (w sali 

obrad Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 15.03.2016 r.) 

b) zbierania uwag ustnych w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ. 

c) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

4. Dotyczące projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 

na lata 2017 – 2023”, przeprowadzone w terminie od 27.03.2017 r. do 25.04.2017 r. 

Konsultacje prowadzono w następujących formach: 

a) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego 

wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu (w sali 

obrad Urzędu Miasta Nowy Targ w dniu 11.04.2017 r.); 

b) zbierania uwag ustnych w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ; 

c) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

5. Dotyczące naboru projektów, który prowadzony był jako towarzyszący pracą nad GPR 

od pierwszych konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Miasta Nowy Targ, przeprowadzonych w terminie od 11.03.2016 r. do dnia 

11.04.2016 r. oraz następnie powtórzony jako uzupełniający w dniach 20.03.2017 r. – 

27.03.2017 r. Nabór projektów prowadzono w formie: interaktywnego narzędzia 
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internetowego, w formie tradycyjnej (papierowej) oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Celem pierwszych konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Nowego Targu na temat 

planowanych do wyznaczenia obszarów rewitalizacji. 58% badanych określiło wyznaczony 

obszar zdegradowany jako poprawny i spełniający ich oczekiwania oraz wyraźnie 

zidentyfikowało istniejące zjawiska i procesy problemowe. Jednocześnie na identycznym 

poziomie kształtowały się oceny obszaru rewitalizacji (suma odpowiedzi pozytywnie 

i zdecydowanie pozytywnie). Ponadto efektem ww. konsultacji były korekty zaproponowanego 

obszaru w zakresie dołączenia części obszarów. W sumie formalnie uwagi do projektu zgłosiło 

16 podmiotów. Ważnym elementem prowadzonych konsultacji były również lekcje 

obywatelskie, w których uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 i nr 2 w sumie 84 uczniów. 

W trakcie konsultacji dodatkowo uzyskano informacje o 68 przedsięwzięciach 

rewitalizacyjnych. 

W efekcie drugich konsultacji w trakcie spotkań, warsztatów metodycznych oraz w formie 

elektronicznej wpłynęły 2 ankiety z uwagami dotyczącymi konsultowanego projektu „Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ”, złożone zostały 3 karty zadań inwestycyjnych 

dla planowanych inwestycji na terenie obszarów przewidzianych do rewitalizacji oraz 14 kart 

przedsięwzięć społecznych. Zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane i uwzględnione w GPR 

Miasta Nowy Targ. 

W trakcie trzecich konsultacji – mających na celu zmianę obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji – w celu dostosowania ich do wymogów stawianych ustawą, uwagi formalnie 

wniosło 6 podmiotów. W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło łącznie 35 osób, nie 

wniesiono uwag w formie ustnej. Uwagi dotyczące modyfikacji obszaru zostały częściowo 

uwzględnione.  

W związku z prowadzeniem dodatkowego naboru projektów (5. proces konsultacji), wpłynęły 

dodatkowe 4 projekty, które uzupełniły listę 67 zebranych podczas poprzednich konsultacji. 

Dodatkowy nabór związany był ze zmianami zakresu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Dla uporządkowania procesu pozyskiwania projektów, zwłaszcza od partnerów 

społecznych oraz przedsiębiorstw, zdecydowano się na jego powtórzenie w celu zapewnienia 

równego dostępu do udziału w tworzeniu GPR. Projekty zbierane były w formie fiszek 

projektowych w wersji papierowej, formularza cyfrowego oraz poprzez narzędzie internetowe. 
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Dodatkowo, obok opisanych wyżej przeprowadzonych konsultacji społecznych, pracownicy 

Urządu Miasta na bieżąco udzielali wszelkich informacji dotyczących procesu rewitalizacji 

i opracowywania GPR. Mieszkańcy i interesariusze mogli zgłaszać swoje zapytania lub opinie do 

Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta w trakcie całego procesu związanego 

z opracowaniem dokumentu.  

14.2 Uspołecznienie wdrażania GPR 

Celem działań związanych z uspołecznieniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy 

Targ na lata 2017 – 2023 jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów i interesariuszy. 

Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie: 

1. Pośrednio – poprzez informowanie przy wykorzystaniu strony internetowej miasta, 

w publikacjach i broszurach promocyjnych i informacyjnych, lokalnej prasie; 

2. Bezpośrednio  – podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych 

środowisk, w tym spółdzielni mieszkaniowych, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami. 

Interesariuszami, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji i informacji 

będą: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także poszczególne grupy 

społeczne, takie jak młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne itp.), lokalni przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnia 

mieszkaniowa. 

W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane 

będą w szczególności takie działania jak: 

 umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta – Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Nowy Targ; 

 publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu o nowo realizowanych 

zadaniach w ramach GPR; 

 współpraca z mediami: prasą lokalną, mediami internetowymi, telewizją (Nowotarska 

Telewizja Kablowa Spółka z o.o.) mającą na celu informowanie opinii publicznej 

o przebiegu realizacji i wnioskach z monitorowania GPR. 

Wykorzystanie i wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 

i organizacjami pozarządowymi poprzez: 
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 przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji; 

 opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych 

interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 powołanie Komitetu Rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji). 
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15. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach 

15.1 Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. Ust. 1 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego 

Miasto Nowy Targ nie posiada wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem miasta w latach 2014-2020 r., w związku z powyższym brak jest konieczności zmiany 

tego programu. W wypadku jego przyjęcia przez Radę Miasta, program ten zostanie poddany 

analizie z punktu widzenia jego zgodności z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowy 

Targ.  

15.2 Komitet ds. Rewitalizacji - określenie zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 

ust. 3 

Komitet ds. Rewitalizacji, to ciało doradczo-opiniotwórcze, przewidziane w Ustawie z dnia 

9 października 2015 roku o rewitalizacji, jako podmiot wspierający Burmistrza Miasta Nowy 

Targ w podejmowaniu decyzji i wydawaniu opinii o działaniach rewitalizacyjnych. Komitet 

ds. Rewitalizacji zostanie powołany przez Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 

do 3 miesięcy od daty wejścia w życie Uchwały Rady Miasta Nowy Targ  o przyjęciu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023 w drodze zarządzenia. Jego 

zadania zostaną określone w odrębnej Uchwale Rady Miasta Nowy Targ. Jednakże na etapie 

tworzenia dokumentu GPR Komitet ds. Rewitalizacji został uwzględniony w strukturze 

Zarządzania i Monitoringu, co wprost wynika z wyżej przywołanej Ustawy. 

W zakresie kluczowych elementów regulujących jego funkcjonowanie wskazać można: 

1. Maksymalna i minimalna liczba członków Komitetu Rewitalizacji zostanie określona 

w uchwale o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji; 

2. Informacja o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ oraz na stronie internetowej Urzędu 

www.nowytarg.pl; 

3. Zarządzenie powołujące członków Komitetu; 

4. Kadencja Komitetu będzie trwać od powołania do zakończenia procesu rewitalizacji 

tj. 31 grudnia 2023 r.; 

http://www.um.oswiecim.pl/
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5. Posiedzenia Komitetu z udziałem Burmistrza Miasta Nowy Targ odbywają się według 

potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku; 

6. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. 

7. Obsługę Komitetu zapewnia komórka Urzędu wskazana Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Nowy Targ; 

8. Komitet zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, która jest formułowana 

w drodze konsensusu. 
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16. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

16.1. Specjalna Strefa Rewitalizacji 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023 nie przewiduje się 

ustanowienia Specjalnego Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji 

z dnia 9 października 2015 roku. 

16.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego 

16.2.1 Niezbędne zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023 nie przewiduje 

wprowadzenia zmian w obecnym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ (ostatnia zmiana 29 grudnia 2016 r.). 

16.2.2 Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze rewitalizacji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

przyjęte następującymi uchwałami: 

1. Uchwałą Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: 

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 

22 (Centrum) w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 11, zmienioną następującymi uchwałami: 

a) Uchwałą Nr XLI/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 roku 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 

Targ 22 (Centrum); 

b) Uchwałą Nr XVI/138/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 

Targ 22 (Centrum); 

c) Uchwałą Nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 roku 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 

Targ 22 (Centrum). 
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2. Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie: 

uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 

24 (DZIAŁ)”, zmienioną następującymi uchwałami: 

a) Uchwałą Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku 

w sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 

TARG 24 (DZIAŁ)”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia 12 maja 2014 r.; 

b) Uchwałą Nr XXXI/279/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 

TARG 24 (DZIAŁ)”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 12 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 

2014) i zmienionego Uchwałą Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 

grudnia  

Na obecnym etapie nie stwierdzono konieczności zmiany lub uchwalenia nowych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na późniejszym etapie ustalona zostanie taka 

konieczność wszczęte zostaną odpowiednie procedury. 
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Załącznik nr 1 Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 

obszaru rewitalizacji 
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Projekty rewitalizacyjne na Obszarze Centrum 
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Projekty rewitalizacyjne na Obszarze Osiedle 

 

Projekty rewitalizacyjne poza obszarem rewitalizacji 
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