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1. Wykaz skrótów 
 
Użyte skróty: 
b.d. – brak danych 
DW – droga wojewódzka 
DK – droga krajowa 
Dz.U. – dziennik ustaw 
GUS - Główny Urząd Statystyczny  
JCWP – jednolite części wód 
JCWPd – jednolite części wód podziemnych 
JST – jednostka samorządu terytorialnego 
KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
MEW – Mała Energetyka Wodna 
Mg – Megagram (tona) 
MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 
MŚ – Ministerstwo Środowiska 
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
MZWiK – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
OZE – odnawialne źródła energii 
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
PGW - Plan gospodarowania wodami 
POŚ – Program Ochrony Środowiska 
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
RDW - Ramowa Dyrektywa Wodna 
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
RPOWM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
RZGW Kraków – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
SAG – Strefa Aktywności Gospodarczej 
UE – Unia Europejska; 
UM – Urząd Miasta w Nowym Targu 
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie 
ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich 
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2. Wstęp 
2.1. Cel i metodyka wykonania Programu 

 
Obowiązek opracowania i realizacji programów ochrony środowiska (POŚ) wprowadza 
ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 
r. poz. 519 ze zm.). Za podstawowy cel sporządzania takich programów uznano realizację 
polityki ekologicznej państwa, której podstawowym celem (zgodnie z art. 13 wspomnianej 
ustawy) jest stworzenie warunków niezbędnych dla realizacji ochrony środowiska.   
Pojęcie ochrony środowiska jest definiowane w art. 3. pkt. 13 ustawy, jako:  
„podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywrócenie 
równowagi przyrodniczej;  ochrona ta polega w szczególności na: 

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu 
zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.”   

W działaniach określanych w programach różnych szczebli administracji samorządowej  
wpisuje się w szerszy aspekt związany z ochroną środowiska jakim jest rozwój 
zrównoważony, który został zdefiniowany jako (art. 3 poz. 50 ustawy Prawo ochrony 
środowiska): 

„taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.” 

Zatem podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju jest integracja działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych oraz wymóg rozwoju przy zachowaniu trwałości procesów 
przyrodniczych i równowagi przyrodniczej. Istotą zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie 
zaspokojenia obecnych potrzeb, bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości 
rozwoju. 
Programy ochrony środowiska (podobnie jak polityka ekologiczna państwa) są z jednej strony 
deklaracją polityki ekologicznej gminy, zaś z drugiej strony określają system celów i zadań 
wraz ze źródłami finansowania umożliwiający koordynację działań i optymalizację kosztów.  
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę 
powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do podstawowych jednostek 
władzy publicznej, zatem na nich spoczywa wykonywanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialność za komfort życia jej mieszkańców. Efektywność działań 
na rzecz ochrony środowiska zależy przede wszystkim od przyjętych rozwiązań na szczeblu 
lokalnym oraz pozyskania w tym względzie akceptacji społeczności lokalnej. Działania takie, 
aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym programem na 
podstawie analizy aktualnej sytuacji  stanu środowiska danej gminy. 
Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020, 
jest dokumentem strategicznym określającym kierunki i cele polityki ekologicznej samorządu 
gminy. 
Program ten określa hierarchię niezbędnych działań realizowanych w najbliższym czasie 
prowadzących do poprawy stanu środowiska, umożliwia koordynację podejmowanych 
decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 
podejmowanych przez gminę. 
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Kształtowanie polityki ekologicznej Gminy Miasto Nowy Targ będzie miało charakter 
procesu ciągłego polegającego na cyklicznym weryfikowaniu celów perspektywicznych 
określonych w POŚ w kolejnych jego edycjach. 
Celem opracowania niniejszego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy 
Targ jest realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju, województwa małopolskiego  
i powiatu nowotarskiego, ze uwzględnieniem polityki ekologicznej państwa.  
Program jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych  i  koordynowanych   
w zakresie ochrony środowiska, które  będą  finansowane  m.in. ze  środków  będących   
w  dyspozycji  gminy. 
Niniejszy Program ma także za zadanie: 
- określenie warunków do ciągłej poprawy stanu środowiska na obszarze Gminy Miasto 
Nowy Targ,  
- ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko źródeł zanieczyszczeń,  
- ochronę i rozwój walorów środowiska i krajobrazu,  
- racjonalne gospodarowanie elementami środowiska. 
 
Program opracowany został przy uwzględnieniu m.in. następujących strategicznych 
dokumentów i opracowań:  
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. 
Uchwała Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r., Nowy Targ 
2016, 
- Strategia  Rozwoju  Miasta  Nowy  Targ  na  lata  2012–2020. FRDL – Małopolski Instytut 
Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA), Kraków 2012 r., 
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe 
dla  Gminy  Miasto  Nowy  Targ.  PREDA  ul. Korczaka 4, 46 - 040 Ozimek, Nowy Targ 
2015, 
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023. 
Consus Carbon Engineering sp. z o.o., Nowy Targ 2015, 
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ uchwalony Uchwałą  
Nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 r. Consus Carbon 
Engineering sp. z o.o., Nowy Targ 2015, 
- Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ. Consus 
Carbon Engineering sp. z o.o., Nowy Targ 2017, 
- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ  
za rok 2016. Nowy Targ 10 kwietnia 2017 r. Nowy Targ 2017, 
- Program Strategiczny Ochrony Środowiska. Uchwała Nr LVI/894/14 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r., Kraków 2014, 
- Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej 
atmosferze. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku, Atmoterm S.A., Kraków rok 2016, 
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2004 – 2011 wraz  
z Prognozą do roku 2015, PROFIT Sp. z o.o. w Skrudzinie, Nowy Targ 2004, 
- Program ochrony środowiska Gminy Miasto Nowy Targ. Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr 27/XXIX/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2005 r. Małopolskie Biuro 
Konsultingowo-marketingowe – ochrona środowiska s.c., Nowy Targ 2005, 
- Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w latach 2013-2015. WIOS, 
Kraków 2016,, 
- Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku. WIOŚ, Kraków 2016, 
- Ocena stanu wód województwa małopolskiego w 2015 roku. WIOŚ, Kraków 2016, 
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- Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego. Małopolska 
2033 – z hałasem nie po drodze. Załącznik do Uchwały XLII/663/13 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 30.09.2013 r., 
- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020, z perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013 r., 
- Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2 września 2015 r. 
 
 

2.2. Podstawa prawna wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta 
Nowy Targ 

 
Podstawą  prawną opracowania Programu Ochrony Środowiska jest art. 17 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). 
Zapis tego artykułu ustawy zobowiązuje organ wykonawczy gminy, w tym wypadku  
Burmistrza Gminy Miasta Nowy Targ, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, do 
sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte 
w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, 
ustawy, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 polityka ochrony środowiska jest prowadzona na  podstawie strategii 
rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia   
6 grudnia 2006 r. o zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju  (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5). 
Zgodnie z art. 14 ust. 2, polityka  ochrony  środowiska  jest  prowadzona  również za pomocą 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
Zakres gminnego programu ochrony środowiska winien odpowiadać zagadnieniom ujętym  
w polityce ekologicznej państwa, z uwzględnieniem charakterystyki gminy, potrzeb 
społeczności lokalnej, celów zawartych w programach regionalnych oraz możliwości 
finansowych jednostki.  
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekty programów 
gminnych są opiniowane przez organ wykonawczy powiatu.   
Ponadto gmina ma obowiązek zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach  
i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 
programu ochrony środowiska – art. 17 ust. 4 ustawy. 
 
Gminny program ochrony środowiska uchwala Rada Gminy, a organ wykonawczy gminy 
zobowiązany jest do sporządzania, co 2 lata, sprawozdania z realizacji programu 
przedstawianego i uchwalonego przez Radę Gminy (art. 18 ust. 2 ustawy).  
 
Program ochrony środowiska, a w szczególności cele i harmonogram działań koncentruje się 
na zadaniach wchodzących w zakres działalności gminy i/lub wynikających z wymagań 
programu powiatowego. W chwili opracowywania niniejszej aktualizacji POŚ nie został 
zatwierdzony i upubliczniony nowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Nowotarskiego. W związku z powyższym zadania (w szczególności zadania ciągłe)  
dla gminy odniesiono do zapisów poprzedniego dokumentu na poziomie powiatu, zakładając 
ciągłość polityki ekologicznej w zakresie podstawowych celów i zadań. 
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Do roku 2013, równolegle z opracowywaniem programu ochrony środowiska na szczeblu 
gminy, opracowywany był gminny plan gospodarki odpadami w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185, 
poz. 1243 ze zm.). Jednak od 22 stycznia 2013 r. nowa ustawa o odpadach przewiduje 
opracowanie planów gospodarki odpadami tylko na szczeblu krajowym i wojewódzkim  
– art. 34, ust.1 pkt. 3 tej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 
ze zm.).  
 
W związku z powyższym zagadnienia związane z gospodarką odpadami w gminie (w tym 
charakterystyka problemów, harmonogram zadaniowy i przewidziane nakłady) zostały 
wyłączone z podstawowego tekstu niniejszej aktualizacji POŚ.    
 
Program ochrony środowiska, po zaopiniowaniu jego projektu przez organ wykonawczy 
danego powiatu uchwalany jest przez radę gminy, w tym przypadku Radę Miasta Nowy Targ. 
Poprzedni program został przyjęty Uchwałą Nr 27/XXIX/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
28 kwietnia 2005 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Nowy 
Targ. 
Obecny program jest drugim z kolei Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 
Nowy Targ. 
Niniejszy POŚ został opracowany na zamówienie Urzędu Miasta Nowy Targ. Podstawą 
opracowania jest umowa zlecenia z dnia 28 marca 2017 r., znak: GKiOŚ.602.3.2017, zawarta 
pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowy Targ 
Pana Grzegorza Watychę, a Małopolskim Biurem Konsultingowo-Marketingowym – ochrona 
środowiska s.c., reprezentowanym przez Panią Danutę Turzańską i Pana Konrada Pawła 
Turzańskiego.  
 

3. Streszczenie 
 
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę 
powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do podstawowych jednostek 
władzy publicznej i na nich spoczywa wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
oraz odpowiedzialność za komfort życia jej mieszkańców.  
Opracowanie i realizacja programu ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem 
polityki ekologicznej gminy i wynika wprost z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Program ten określa hierarchię niezbędnych działań realizowanych, w określonym czasie, 
prowadzących do poprawy stanu środowiska, umożliwia koordynację podejmowanych 
decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 
podejmowanych przez gminę. 
Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020, 
jest dokumentem strategicznym określającym kierunki i cele polityki ekologicznej samorządu 
gminy. 
Program ma za podstawowe zadanie: 
- określenie warunków do ciągłej poprawy stanu środowiska na obszarze Gminy Miasto 
Nowy Targ,  
- ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko źródeł zanieczyszczeń,  
- ochronę i rozwój walorów środowiska i krajobrazu,  
- racjonalne gospodarowanie elementami środowiska. 
Program opracowany został przy uwzględnieniu strategicznych dokumentów i opracowań 
przyjętych do realizacji przez samorząd Gminy Miasto Nowy Targ i jest spójny  
z odpowiednimi dokumentami (strategiami polityki ekologicznej) województwa 
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małopolskiego i powiatu nowotarskiego. Zawiera wszystkie priorytety, cele i kierunki działań 
przyjęte przez odpowiednie programy strategiczne przyjęte na szczeblu krajowym  
i regionalnym. Jest też zgodny z odpowiednimi Dyrektywami Unii Europejskiej – Dyrektywy 
Parlamentu i Rady. 
POŚ został opracowany na tle charakterystyki miasta i jego aktualnego stanu środowiska. 
W opracowaniu została przedstawiona skrótowa charakterystyka Nowego Targu, która 
zawiera podstawowe informacje dotyczące: położenia, ludności, sposobu użytkowania terenu, 
wyposażeniu miasta w infrastrukturę, w tym w szczególności w infrastrukturę gospodarki 
wodno-ściekowej, informacje o gospodarce, turystyce i rekreacji, kulturze i oświacie. 
Omówiono i przedstawiono ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze miasta, która 
wskazała i określiła podstawowe problemy miasta w zakresie ochrony środowiska  
m.in. zły stan jakości powietrza, szczególnie w okresie zimowym (grzewczym) – niska 
emisja, narażenie znacznej części miasta na ponadnormatywny hałas (hałas komunikacyjny), 
zły stan rzeki Czarny Dunajec, niewystarczające (ze względu na lokalne możliwości  
– geotermia) wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Poza tym ocena ta wskazała  
na potrzeby permanentnego dbania gminy o dobrą jakość wody pitnej i właściwy odbiór  
i oczyszczanie ścieków, prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, 
ochronę przyrody, powierzchni ziemi (osuwiska), przygotowanie miasta na potencjalne 
zmiany klimatu – susza, powódź, nawalne deszcze, huragany i.in., właściwe gospodarowanie 
zasobami przyrody, w tym zielenią, prowadzenie edukacji ekologicznej. 
W POŚ przedstawiono efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska (lata 
2004-2015), którego cele i kierunki działań były realizowane sukcesywnie przez organ 
wykonawczy gminy. 
Mając na względzie aktualny stan środowiska, charakterystykę i możliwości miasta, politykę 
ekologiczną kraju, województwa małopolskiego, powiatu nowotarskiego określono priorytety 
i cele polityki ekologicznej Gminy Miasto Nowy Targ na najbliższe 4 lata – 2017-2020. 
Określono dla poszczególnych obszarów ochrony środowiska cele i kierunki działań  
w zakresie; ochrony wód i zaopatrzenia ludności w wodę, ochrony powietrza 
atmosferycznego, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, edukacji 
ekologicznej oraz ochrony gleb i powierzchni ziemi, ochrony terenów zielonych, 
promieniowania elektromagnetycznego, wystąpienia poważnej awarii i zagrożenia 
powodziowego. 
Określono również szczegółowe działania na lata 2017-2020, które Miasto Nowy Targ będzie 
realizowało w ramach zadań własnych gminy oraz współpracy z innymi jednostkami 
samorządowymi, administracja rządową, instytucjami oraz mieszkańcami miasta, w ramach 
szczegółowych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, ciągłych i okresowych. 
Miasto Nowy Targ przywiązuje dużą wagę do działań na rzecz poprawy jakości powietrza,  
co ma swoje odzwierciedlenie w uchwalonym i intensywnie realizowanym programie 
ograniczenia niskiej emisji i planie gospodarki niskoemisyjnej.  
W POŚ podano szacunkowe koszty realizacji zadań i wskazano na możliwości  
ich finansowania. 
Na realizację POŚ, którego koszty szacuje się na poziomie szacunkowym ponad 90 mln. zł,  
bez kosztów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (koszt szacunkowy ok. 80 mln. zł)  
i kosztów związanych z podłączeniem nowotarskiej sieci ciepłowniczej do źródła wód 
geotermalnych – zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020 i latach przyszłych 
(całkowity koszt szacunkowy 85 mln. zł).   
Są to znaczne koszty, które mogą być sfinansowane ze źródeł wskazanych w POŚ,  
m.in. z pomocy finansowej UE przyznawanej na szczeblu krajowym i regionalnym, 
europejskich programów pomocowych, ze środków krajowych funduszy celowych 
(NFOŚiGW, WFOŚiGW), środków własnych gminy oraz jednostek i instytucji 
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przewidzianych do realizacji zadań, czy pożyczek bankowych udzielanych  
na preferencyjnych zasadach. 
 
 

4. Charakterystyka Gminy Miasto Nowy Targ  
 
W niniejszym rozdziale podano charakterystykę Gminy Miasto Nowy Targ koncentrując się 
na najważniejszych informacjach, szczególnie w aspekcie ich przydatności do opracowania 
niniejszego POŚ. 
 

4.1. Położenie, ludność i użytkowanie terenu 
Miasto Nowy Targ, położone jest w centrum Powiatu Nowotarskiego, na południowych 
terenach województwa małopolskiego. Otoczone jest od zachodu, północy i wschodu 
obszarem gminy Nowy Targ, a od południa graniczy z gminą Szaflary (Rysunek 1). Miasto 
jest równocześnie siedzibą władz powiatu.  
Miasto Nowy Targ zajmuje obszar 51,07 km2, zamieszkiwany przez 33 510 mieszkańców 
(stan na dzień 31 grudnia 2015), co stanowiło niemal 18% ludności powiatu nowotarskiego.  
 

 
 

Rysunek 1. Położenie Gminy Miasto Nowy Targ na tle powiatu nowotarskiego 

Tabela 1. Wybrane dane statystyczne Miasta Nowy Targ (dane za rok 2015) 
Ludność 33510  

Ludność na 1 km2 656 
Kobiety na 100 mężczyzn 110 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 6115 
Ludność w wieku produkcyjnym 20879 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 6516 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym (w %) 
7,5 

Źródło: www.krakow.stat.gov.pl  
 
Gęstość zaludnienia wynosi 656 osób na km2 przekraczając ponad pięciokrotnie średnią  
dla Powiatu Nowotarskiego wynoszącą 129 os/km2.  
 



Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 
 

12 
 

Tabela 2. Stan ludności ogółem Gminy Miasto Nowy Targ 
 2013 2014 2015 
Ludność 33 672 33598 33510 
Ludność na 1 km2 659 658 656 
Źródło: www.krakow.stat.gov.pl  
 

 
Rysunek 2. Stan Ludności ogółem na terenie Gminy Miasto Nowy Targ 

 
Zagospodarowanie terenów w gminie, według danych uzyskanych w Urzędzie Miasta Nowy 
Targ, przedstawia poniższa tabela nr 3: 
 

Tabela 3. Zagospodarowanie gruntów w Gminie Miasto Nowy Targ (dane za rok 2015) 
Rodzaj gruntu Powierzchnia [%] 

Użytki rolne 48,5 
Użytki leśne 35,5 

Tereny osiedlowe (mieszkaniowe) 4,3 
Tereny przemysłowe 1,9 
Tereny rekreacyjne 0,4 

Wody 1,3 
Drogi 3,9 

Tereny inne 4,2 
Razem 51,07 ha (100 %) 

Źródło: UM Nowy Targ – dane za rok 2015 
 
W zakresie rodzaju powierzchni terenu, odnośnie sposobu zagospodarowania gruntów  
w Nowym Targu, około 48,5% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, około 35,5% 
powierzchni gminy stanowią grunty leśne, około 4,3% powierzchni gminy stanowią tereny 
osiedlowe, około 3,9% powierzchni gminy stanowią drogi, tereny przemysłowe stanowią 
około1,9%, wody stanowią około 1,3%, tereny rekreacyjne stanowią ok. 0,4% powierzchni 
gminy. Inne tereny zajmują około 4,2%  powierzchni miasta. 
Powierzchnia lasów ogółem, na obszarze Nowego Targu wynosi 1.753,32 ha, w tym lasów 
publicznych 934,31 ha oraz w tym Gmina Miasto Nowy Targ posiada 20,8 ha gruntów 
leśnych (mienie komunalne) – dane GUS za 2015 r. 
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Lasy komunalne stanowią to: 12,9 ha obszarów zalesionych i 7,0 ha obszarów niezalesionych 
(przejściowo pozbawionych roślinności leśnej). Leśne obszary chronione zajmują 
powierzchnię 6,7 ha. 
 

 
Rysunek 3. Zagospodarowanie gruntów na terenie Gminy Miasto Nowy Targ 

Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ zlokalizowane są aktywne osuwiska, wymagające stałej 
obserwacji i specjalistycznego nadzoru. 
 

4.2. Infrastruktura i gospodarka 
 
Nowy Targ stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne  
dla Podhala, Spisza i Orawy. Jest siedzibą instytucji o znaczeniu regionalnym  
i międzynarodowym. Miasto jest siedzibą władz powiatu.  
Gmina Miasto Nowy Targ nie dzieli się formalnie na dzielnice. Teren miasta podzielony jest 
na rejony ze względu na: 
- naturalne bariery komunikacyjne (rzeki, tory kolejowe, główne drogi itd.), 
- zwartość powierzchni, 
- zróżnicowanie zagospodarowania terenu między rejonami miasta. 
Główne rejony miasta to: 
- Stare Miasto i Śródmieście, 
- Równia Szaflarska (pot. Bloki), 
- Ibisor, 
- Bór, 
- Niwa i Dział, 
- Kowaniec i Kokoszków, 
- Podmieścisko, 
- Czerwone (Lotnisko). 
 
Infrastruktura drogowa, transportowa 
Przez teren Miasta Nowy Targ przebiegają ważne trasy komunikacyjne:  
−  droga krajowa nr 47 Chabówka - Nowy Targ – Zakopane, 
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−  droga krajowa nr 49 Nowy Targ – Białka Tatrzańska – Jurgów,  
−  droga wojewódzka nr 969 Nowy Targ – Krościenko nad  Dunajcem  –  Stary  Sącz, 
−  droga wojewódzka nr 957 Białka – Jabłonka - Nowy Targ,  
−  drogi lokalne (powiatowe oraz gminne),  
−  linia kolejowa nr 97/98/99 relacji Kraków Główny – Sucha Beskidzka – Chabówka – 
Nowy Targ – Zakopane. 
 
Ponadto na terenie Gminy Miasto Nowy Targ występuje komunikacja zbiorowa realizowana 
przy pomocy przewoźników autobusowych. 
Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ zlokalizowane jest sportowe lotnisko cywilne, należące  
do Aeroklubu Nowy Targ.  
Ponadto przy ul. Szpitalnej 14 utworzono lądowisko sanitarne przy szpitalnym oddziale 
ratunkowym Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. 
 
Gospodarka 
Gmina Miasto Nowy Targ jest centrum handlowym, komunikacyjnym i przemysłowym 
Podhala oraz południowej części Małopolski. Stanowi również ważny ośrodek handlu  
ze Słowacją. 
Nowy Targ jest znanym ośrodkiem handlowym o międzynarodowym znaczeniu, na terenie 
miasta znajduje się największe targowisko na Podhalu. 
W Nowym Targu wysoko rozwinięte są usługi, przede wszystkim tradycyjne podhalańskie 
rzemiosło i rękodzieło. W mieście rozwinięta jest także produkcja skórzana i oparte na niej 
branże przemysłowe: kuśnierstwo, obuwnictwo, kaletnictwo. Rejon Nowego Targu słynie  
z bogatej tradycji podejmowania gości (turystów) oraz tradycji rolniczych – wytwórstwa 
regionalnych produktów spożywczych. Na terenie miasta funkcjonuje przetwórstwo rolno-
spożywcze: przemysł mleczarski, nabiałowy, mięsny. 
 
W celu odpowiedniego zlokalizowania działalności  w zakresie obiektów produkcyjnych 
gospodarczych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania powstała niedawno Strefa Aktywności 
Gospodarczej (SAG).  
Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu o pow. całkowitej ok. 11,5 ha jest 
zlokalizowana we wschodniej części miasta Nowy Targ pomiędzy drogą powiatową nr K1673 
(ulica Waksmundzka), a rzeką Dunajec. W bezpośrednim otoczeniu terenu projektowanej 
SAG przebiega droga wojewódzka nr 969 (DW969) – Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga 
krajowa DK 49 Nowy Targ - Jurgów - granica państwa. Teren strefy, z uwagi na sąsiedztwo 
cieków wodnych otaczają wały przeciwpowodziowe. Celem utworzenia SAG w Nowym 
Targu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie dogodnych 
warunków infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez 
przyciągnięcie nowych inwestorów. 
Utworzenie strefy przełoży się na zaktywizowanie gospodarcze terenów, głównie obszarów 
nieużytków, stworzenie na tych terenach warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, utworzenie 
nowych miejsc pracy oraz nowych rodzajów działalności gospodarczej, a w konsekwencji 
poprawę sytuacji gospodarczej oraz jakości życia mieszkańców miasta i gmin powiatu 
nowotarskiego.  
Utworzona SAG w Nowym Targu pozwala podmiotom gospodarczym na lokalizację 
działalności w zakresie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy 
usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania. 
Zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  
na środowisko, w szczególności nie dopuszcza się lokowania na terenie strefy przedsięwzięć 
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mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych, w tym instalacji oraz budynków i budowli służących do produkcji mas 
bitumicznych, betonu, związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem wszelkich odpadów, 
punktów do zbierania oraz przeładunku odpadów w tym złomu oraz instalacji, budynków  
 budowli związanych z chowem, hodowlą i ubojem zwierząt. 
 
Zaopatrzenie w ciepło1 

Na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ potrzeby cieplne ich odbiorców zaspakajane są przez: 
–    energię cieplną z miejskiego systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.,  
–    energię cieplną z kotłowni lokalnych, 
–    energię cieplną z indywidualnych źródeł energii. 
 
System ciepłowniczy MPEC 
Źródłem ciepła w systemie jest kotłownia zlokalizowana przy ul. Szaflarskiej 108 w Nowym 
Targu, opalana  węglem.  System  ciepłowniczy  zasila  budynki  mieszkalne,  użyteczności  
publicznej  oraz obiekty  handlowe  i  usługowe.  Rocznie  w  kotłowni  zużywa  się  około  
7,6  tys.  Mg  paliwa.  Moc całkowita kotłów wynosi 29,0 MW, a produkcja energii za rok 
2016 wyniosła około 141 tys. GJ.  
Podstawowe parametry kotłowni wchodzącej w skład miejskiego systemu ciepłowniczego: 
–   moc zainstalowana w źródle: 29,0 MW, 
–   moc osiągalna: 23,2 MW, 
–   rezerwa mocy: 5,8 MW, 
–   paliwo: węgiel kamienny (wartość opałowa 23 GJ/Mg), 
–   sprawność wytwarzania: ηg = 78,0%, 
–   sprawność systemu: ηtot = 72,0%. 
Zapotrzebowanie ciepła na poziomie 19 MW pokrywa w całości potrzeby cieplne związane 
z centralnym ogrzewaniem (potrzeby cieplne w zakresie ciepłej wody użytkowej nie są 
pokrywane). 
Sieć ciepłownicza należąca do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. posiada niewykorzystane 
możliwości przesyłowe, co umożliwia przy jednoczesnej nadwyżce możliwości 
produkcyjnych, na bieżąco podłączać nowych odbiorców.  
Bieżące wymiany sieci pozwalają na niezawodność i bezawaryjność dostaw ciepła do 
odbiorców.  
Realizowana w ostatnich latach rozbudowa sieci cieplnej pozwoli na eliminację wielu źródeł 
niskiej emisji, co w efekcie ograniczy produkowane na obszarze miasta Nowy Targ ilości 
substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i życia człowieka. 
Dzięki możliwościom przyłączeniowym do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, w tym 
odbiorców indywidualnych, spółka bierze czynny udział w likwidacji tzw. źródeł niskiej 
emisji. W dłuższej perspektywie czasowej Miasto Gmina Nowy Targ oraz MPEC podjęły 
działania w celu doprowadzenia do Nowego Targu energii cieplnej wytwarzanej z wód 
geotermalnych. Będą one eksploatowane z terenu gminy Szaflary i dostarczane do miejskiej 
sieci ciepłowniczej nowoprojektowaną magistralą. Większość projektu zostanie sfinansowana 
z dotacji, co pozwoli na zapobieżenie wzrostowi cen oferowanych przez MPEC swoim 
i przyszłym Klientom. 
 
Kotłownie lokalne 
Obok miejskiego systemu ciepłowniczego, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ występują 
kotłownie lokalne zasilające bezpośrednio przede wszystkim instalacje centralnego 
ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wentylacji oraz technologii obiektów  
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mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów usługowych i przemysłowych. 
Najczęściej paliwem do wytworzonej energii cieplnej jest gaz ziemny. 
 
Indywidualne źródła energii cieplnej 
Potrzeby cieplne Gminy Miasto Nowy Targ zaspakajane są także z indywidualnych źródeł 
energii, zarówno tych już istniejących budynków mieszkalnych jak i nowo wybudowanych. 
Przez ogrzewanie indywidualne należy rozumieć zasilanie w ciepło jednego obiektu 
mieszkalnego (głównie zabudowa jednorodzinna), poprzez paleniska indywidualne.  
Odbiorcy indywidualni z terenu Nowego Targu wykorzystują do ogrzewania obiektów 
mieszkalnych kotły,  głównie  w  oparciu  o  węgiel  kamienny,  gaz  ziemny, biomasę  
w  postaci  drewna  lub  jego pochodnych, olej opalowy oraz energię elektryczną. 
 
Energia elektryczna1 
Gmina Miasto Nowy Targ posiada system elektroenergetyczny zasilający w energię  
elektryczną odbiorców w oparciu o następujące podmioty gospodarcze: 
- Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A. w zakresie linii wysokich napięć 220 kV i 400 kV,   
- TAURON  Dystrybucja  S.A. Oddział w Krakowie  w zakresie sieci wysokiego (110 kV),  
średniego  i  niskiego  napięcia,   
- PKP  ENERGETYKA  S.A.  Zakład  Południowy  Oddział  w Krakowie  w  zakresie  sieci  
średniego  i  niskiego  napięcia,   
- P.U.H.P.  Eltronik  Sp.j. w  zakresie  sieci  średniego  i  niskiego  napięcia, 
- MEW  Jan  Jędrol  „Stary  Młyn” w zakresie produkcji energii elektrycznej z elektrowni 
wodnej. 
 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług 
przesyłania energii  elektrycznej,  przy  zachowaniu  wymaganych  kryteriów  bezpieczeństwa  
pracy  Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 
 
TAURON Dystrybucja S.A. 
Decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę  
TAURON Dystrybucja S.A Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na okres od 1 stycznia 
2009 r. do 31 grudnia 2025  r.  Gmina   Miasto  Nowy  Targ  objęta  jest  zasięgiem  działania  
TAURON  Dystrybucja  S.A. Oddziału w Krakowie. 
 
PKP ENERGETYKA S.A. 
Głównym zadaniem Spółki PKP  Energetyka jest  sprzedaż  i  dostarczanie  energii  
elektrycznej, sprzedaż  paliw  płynnych,  a  także  świadczenie  usług  elektroenergetycznych.  
Decyzją z dnia 28 czerwca 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę 
PKP ENERGETYKA S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze określonym  
w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, z wyłączeniem zlokalizowanych na tym 
obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny Operator Systemu 
Dystrybucyjnego lub inny Operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony 
w trybie art. 9 h ustawy – Prawo energetyczne. Gmina Miasto Nowy Targ objęta jest 
zasięgiem działania PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Południowy Oddział w Krakowie. 
 
 
 
                                                           
1 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe dla  Gminy  Miasto  
Nowy  Targ,  PREDA  ul. Korczaka 4, 46 - 040 Ozimek, Ozimek 2015 r. 
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P.U.H.P. Eltronik Sp.j. 
Spółka P.U.H.P. Eltronik z Nowego Targu, posiada koncesje wydane przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki: na przesył energii elektrycznej do dnia 30 czerwca 2024 r. oraz na 
obrót energią elektryczną do dnia 30 czerwca 2024 r.  
 
MEW Jan Jędrol „Stary Młyn” 
Firma Tartacznictwo i Produkcja Palet Jan Jędrol z Nowego Targu, posiada koncesję wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej z terminem 
od dnia 27 października 2004 r. do dnia 5 listopada 2020 r. 
 
Gmina Miasto Nowy Targ zasilana jest liniami średniego napięcia 15 kV dwustronnie  
za pośrednictwem dwu stacji GPZ (głównych punktów zasilania) 110/15 kV „Szaflary”  
i „Lasek”. Obie stacje GPZ powiązane są między sobą za pomocą linii wysokich  napięć 110 
kV. Zarówno stacja GPZ 110/15,0 kV ,,Szaflary’’ jak i ,,Lasek’’ posiadają rezerwy mocy, 
które mogą być wykorzystane w chwili pojawienia się dużego odbiorcy energii elektrycznej  
z terenu miasta. Planowana budowa nowego GPZ-u 110/15 kV ,,Nowy Targ’’ wzmocni 
zasilanie Gminy Miasto Nowy Targ w energię elektryczną.  
System dystrybucyjny odnośnie sieci SN i stacji transformatorowych 15/0,4 kV daje 
gwarancję bezpieczeństwa zasilania. Wzmocnienia zasilania z powodu możliwych zagrożeń 
w dostawie energii elektrycznej wymaga południowy obszar Gminy Miasto Nowy Targ, stąd 
konieczność modernizacji głównych zasilaczy: GPZ Szaflary – RSN1, RSN3, Cegielnia, 
RSW Prasa. 
W stacjach transformatorowych 15/0,4 kV na terenie miasta łączna moc obciążeniowa  
zainstalowanych transformatorów wynosi ok. 34,05 MVA, przy maksymalnej mocy  
do osiągnięcia na poziomie ok. 42,56 MVA.  
W stacjach transformatorów 15/0,4 kV tkwią rezerwy mocy energii elektrycznej do 
wykorzystania przez potencjalnych odbiorców na poziomie ok. 8,51 MVA. Pamiętać należy 
przy tym, iż przyłączenie nowych odbiorców (nowych mocy) lub zwiększanie mocy  
u obecnych odbiorców może być ograniczone ze względu na parametry techniczne sieci 
niskiego napięcia (przekroje przewodów, długość obwodów). W przypadku pojawienia się 
nowych odbiorców i wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną istnieje możliwość 
wymiany transformatorów na większe. 
W zakresie sieci niskiego napięcia istotnym działaniem jest modernizacja i rozbudowa 
istniejących ciągów. Problemem jest fakt, iż działania modernizacyjne i odtworzeniowe  
na sieciach i w stacjach są realizowane w ograniczonym zakresie z uwagi na ograniczone 
możliwości finansowania tych inwestycji po stronie przedsiębiorstw energetycznych. 
Z uwagi na charakter działań przedsiębiorstw energetycznych, zapisanych w swoich planach 
rozwojowych, istotne jest ich stałe kontrolowanie pod kątem wymaganych inwestycji  
dla rozwoju Gminy Miasto Nowy Targ. 
Zgodnie z danymi GUS za rok 2015, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ zużycie energii 
elektrycznej  z gazu wyniosło 933 kWh na jednego mieszkańca oraz 2 379,2 kWh na jednego 
odbiorcę (jedno gospodarstwo). 
 
Sieć gazowa2  
Do operatorów w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw gazowych na terenie Gminy Miasto 
Nowy Targ należy Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład  
w Krakowie (dystrybucyjna sieć średniego i niskiego ciśnienia). 
Gmina Miasto Nowy Targ jest gminą zgazyfikowaną.  
                                                           
2 Aktualizacja  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe dla  Gminy  Miasto  
Nowy  Targ,  PREDA  ul. Korczaka 4, 46 - 040 Ozimek, Ozimek 2015 r. 
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Gmina Miasto Nowy Targ zasilana jest w paliwa gazowe gazociągami średniego  
oraz niskiego ciśnienia, za pośrednictwem dwu stacji redukcyjno – pomiarowych I stopnia  
Ludźmierz oraz Lasek. Stacja gazowa Ludźmierz posiada rezerwę przepustowości  
na poziomie ok. 800 [Nm3/h]. Stacja Lasek posiada rezerwę przepustowości na poziomie ok. 
1000 [Nm3/h]. Obie stacje posiadają więc rezerwę, która może być wykorzystana  
do zwiększenia przepustowości z chwilą pojawienia się nowych odbiorców z terenu miasta. 
Dwustronny system dystrybucyjny daje gwarancję bezpieczeństwa zasilania.  
W zakresie zużycia gazu sieciowego w grupie zarówno gospodarstw domowych,  
jak i przemysłu z usługami, zaobserwować można nieznaczny wzrost zużycia gazu 
sieciowego, średnio o 2-3% rocznie. W sektorze gospodarstw domowych, które korzystają  
z gazu ziemnego, ponad 90% odbiorców wykorzystuje gaz ziemny do celów grzewczych.  
Problemem do rozwiązania jest zbyt mała, jak na chwilę obecną, ilość odbiorców 
gospodarstw domowych, korzystających z instalacji gazowej.  Przyczyną takiego stanu są 
stale rosnące ceny gazu ziemnego. Mieszkańcy miasta, mimo iż zamontowali piece gazowe, 
wracają do korzystania z pieców węglowych, ze względu na bardziej korzystną cenę tego 
surowca. 
Zgodnie z danymi GUS za rok 2015, z gazu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, korzysta 
11,4 % ludności. Długość czynnej sieci wynosi 55,710 km. Odbiorcami gazu jest 1253 
gospodarstw (używających gazu do ogrzewania oraz innych celów). Zużycie gazu wyniosło 
1.975,8 tys. m3. 
 
Energia odnawialna2 

Odnawialne źródła energii, obecnie na terenie Nowego Targu, nie stanowią istotnego źródła 
zaopatrzenia w energię, w stosunku do całkowitego zapotrzebowania miasta. 
Jednak w ostatnich latach obserwuje się rozwój tendencji i możliwości wykorzystania tego 
typu energii; 
- w 10% budynków mieszkalnych zainstalowano kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
czy pompy ciepła, 
- Miasto Nowy Targ współpracuje z PEC Geotermia Podhalańska, odnośnie zasilania 
miejskiej sieci ciepłowniczej w wody geotermalne. W roku 2016 podpisano porozumienie 
pomiędzy gminami regionu podhalańskiego, w tym Gminy Miasto Nowy Targ, w sprawie 
wykonania nowego odwiertu i wybudowania magistrali ciepłowniczej, z wykorzystaniem 
wód geotermalnych. 
Na terenie Miasta istnieje możliwość rozwoju MEW (małej energetyki wodnej). Jednak 
energia pozyskana z tego źródła energii będzie miała charakter lokalny – indywidualni 
przedsiębiorcy. 
 

4.3. Turystyka i rekreacja 
 
Rejon Kotliny Nowotarskiej cechuje się wysokimi wartościami krajoznawczymi  
i rekreacyjnymi, ze względu na walory środowiskowe, krajobrazowe i historyczne.  
Miasto stanowi podstawową bazę wypadową dla ruchu turystycznego w rejon Gorców  
oraz węzeł rozprowadzający ruch turystyczny w kierunku Tatr i Pienin.  
Na terenie miasta rozpoczynają się cztery, najbardziej uczęszczane szlaki prowadzące  
na Turbacz. W rejonie Kowańca działają liczne ośrodki wczasowe i wyciągi narciarskie  
oraz stacja GOPR.  
Główne rodzaje uprawionych rekreacji i turystyk, to turystyka piesza oraz rowerowa. 
Spopularyzowane są również takie formy ruchu jak nordic walking, turystyka kajakowa  
oraz sporty zimowe – narciarstwo, łyżwiarstwo. 
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Nowy Targ stawia na ciągły rozwój swoich walorów turystyczno – rekreacyjnych poprzez 
rozwój infrastruktury (szlaki, punkty campingowe, widokowe i.in.) oraz skuteczną informację 
zainteresowanych stron. 
Długość ścieżek rowerowych wynosi 15,8 km. 
   
Szczególną rolę w planach rozwoju miasta odgrywa sport, który w Nowym Targu ma 
długoletnie tradycje (hokej, narciarstwo, szybownictwo, sporty motorowe, sporty walki). 
Miasto posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, na którą składają się:  
- Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego;  
Zrewitalizowany w ramach projektu „Rozbudowa i Modernizacja Obiektów Sportowych” 
współfinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
2007-2013). 
W skład terenów wchodzi: boisko do piłki nożnej, stadion lekkoatletyczny, boisko 
wielofunkcyjne, zaplecze socjalno – szatniowe. 
- Pływalnia miejska w Nowym Targu; 
- Miejska Hala Lodowa; 
- Hala Klubu Sportowego „Gorce”; 
Obiekty sportowe MHS „Gorce” to zespół obiektów zrewitalizowanych w ramach projektu 
„Rozbudowa i Modernizacja Obiektów Sportowych” współfinansowanego w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. 
W skład kompleksu wchodzą: boisko, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe i boisko 
wielofunkcyjne. 
- Lotnisko Aeroklubu Tatrzańskiego;  
- Zagospodarowane stoki narciarskie z wyciągami, wyznaczona nartostrada, trasy 
rekreacyjno-biegowe; 
Miasto planuje dalsze inwestycje w istniejące i przyszłe obiekty sportowe obejmujące  
ich modernizację, rozbudowę i budowę. 
 

4.4. Kultura i Oświata 
 
Kultura 
Na walory kulturowe miasta składają się bogate tradycje ludowe mieszkańców, tradycje 
rzemieślnicze oraz zabytkowe obiekty. Pieczołowicie pielęgnowany jest folklor góralski.  
W mieście działają góralskie zespoły oraz orkiestra miejska.  
Wśród obiektów zabytkowych na uwagę zasługują:  
• Zespół Architektoniczny Rynku Staromiejskiego – typowe XIX w. założenie miejskie,  
z Ratuszem w centralnym miejscu,  
•  kościół św. Anny z XIII w.; drewniany z gotycką rzeźbą św. Jana Ewangelisty,  
• kościół św. Katarzyny (fundowany w 1346 r.) – murowany, z gotyckim prezbiterium, 
wystrój barokowy, portal wejściowy z XVIII w.  
 
Dzieje i materialne przejawy kultury ludowej mieszkańców tych ziem eksponowane  
są w Muzeum Podhalańskim– placówce, która zgromadziła ok. 7 tys. eksponatów, wśród 
których najatrakcyjniejsze to:  
• kompletne wyposażenie oficyny drukarskiej z wiedeńską ręczną maszyną drukarską (jedyna 
tego typu maszyna w Europie) oraz z zbiorem druków lotnych wydanych przez Drukarnie 
Ignacego Borka,  
• kompletne wyposażenie warsztatów rzemieślniczych (szewskich, kuśnierskich, bednarskich, 
tkackich, kowalskich itp.),  
• sztuka sakralna z przełomu XIX i XX w. 
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Oświata 
W Nowym Targu prowadzi działalność 16 placówek wychowania przedszkolnego (w tym 
osiem przedszkoli), 7 szkół podstawowych, oraz 4 gimnazja.  
Obecnie  w Nowym Targu działa 9 zespołów publicznych szkół ponadgimnazjalnych. 
W zakresie szkół wyższych w Nowym Targu prowadzi działalność Podhalańska Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa oraz oddział zamiejscowy Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie.  
Duże tradycje i osiągnięcia posiada nowotarska Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. 
Zlokalizowane są również prywatne szkoły językowe. 
Zgodnie z danymi (GUS za lata 2015/2016): 
- do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 1017 dzieci, 
- do szkół podstawowych uczęszczało 2335 uczniów, 
- do szkół gimnazjalnych uczęszczało 1044 uczniów. 
Na terenie miasta zlokalizowane są 3 biblioteki. 
 

4.5. Gospodarka wodno - ściekowa 
 
Zaopatrzenie w wodę 
Zaopatrzenie w wodę miasta bazuje głównie na ujęciach wód podziemnych oraz na ujęciu 
wód powierzchniowych na Białym Dunajcu zlokalizowanym w miejscowości Szaflary.  
Za zaopatrzenie w wodę w gminie, przede wszystkim odpowiada spółka miejska – Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 21, 
34-400 Nowy Targ. 
Zgodnie z danymi GUS (rok 2015) zaopatrzeniem w wodę z wodociągu gminnego objętych 
jest 27 541 mieszkańców, długość rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie miasta wynosi 
75,2 km (w tym w zarządzie bądź administracji gminy 47,5 km). Stopień zwodociągowania 
gminy wynosi 82,2%, przy czym należy zaznaczyć, że dostępem do wody jest objętych 98,7% 
mieszkańców (zasilanie wody z wodociągu, z własnych ujęć, sieci zarządzanych przez spółki 
wodne). 
Miasto Nowy Targ jest aktualnie całkowicie wyposażone w infrastrukturę wodociągową, 
która obsługuje praktycznie wszystkich mieszkańców miasta. 
MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o., prowadzi sukcesywnie w ostatnich latach modernizację 
sieci wodociągowej, co zmniejszyło znacznie straty wody w sieci. 
 

Tabela 4. Zestawienie ujęć wód zaopatrujących wodociągi miejskie Nowego Targu,  
wg.  informacji UM za 2016 rok 

 
Opis ujęcia 

Wydajność 
(m3/dobę)                          

wg. pozwolenia 
wodnoprawnego 

Pobór 
(m3/dobę) 

Ujęcie wody wód powierzchniowych  
na potoku Biały Dunajec w miejscowości Szaflary 
 

11 000,0                     
(w okresach podwyższonej 

mętności wody w rzece 
6 050) 

 
473,0  

Ujęcie „PODHALE”  
/studnie  S-1, S-2, S-3,S-4, S-5, S-6a/ 
głębokość S-1 – 39,4 m, głębokość S-2 – 40,0 m, 
głębokość S-3 – 44,2 m, głębokość S-4 – 45 m, 
głębokość S-5 – 42 m, głębokość S-6a – 45 m,  
 

 
 

4 680,0  

 
 

1 900,0  

Ujęcie „RÓWNIA SZAFLARSKA”  
/studnie S-1 bis, S-11 bis, S-19, S-23/, głębokość S-

 
2 038,5  

 
1 321,2  
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1 bis - 21 m, głębokość S-11 bis – 20 m, głębokość 
S-19 – 27,5 m, głębokość S-23 – 24 m 
 
Ujęcie „BÓR”  
/studnie  L-1, L-2, L-3, L-4/ 
/ lok. dz. nr 19477, 19476, 19479 /, głębokość 25 m 
 

 
2 700,0  

 
1 394,4  

STUDNIA GŁĘBINOWA   S1- Baza  
Rejon „Bazy RPGK” akt. MZK, 
głębokość   23 m 
 

 
102,0   

 
66,0  

STUDNIA GŁĘBINOWA  S-10 „Skarpa” 
Os. Na Skarpie, głębokość 39 m 
 

 
360,0   

 
316,8  

STUDNIA GŁĘBINOWA  St-1  - rozpoczęcie 
eksploatacji lipiec  2015/ / lok. dz. nr 9938/230 / w 
okolicy zakład Janas// , głębokość 40 m 
 

 
324,0 

 
288,0  

STUDNIA GŁĘBINOWA  PS– 2                                           
/ rozpoczęcie eksploatacji marzec 2016/  
/ lok. dz. nr 10182/5   /bór/ /, głębokość 45m 
 

 
336,0 

 
196,8 

Suma: 22 362,5 m3/d 5 956,2 m3/d 
Źródło: UM Nowy Targ – dane za rok 2016 
 
Sieć kanalizacyjna 
Za odprowadzenie ścieków w gminie, odpowiada spółka miejska – Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 21, 34-400 
Nowy Targ. 
Zgodnie z danymi GUS (rok 2015) długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 
wynosi 87,1 km (w tym w zarządzie bądź administracji gminy 86,0 km). 
Systemem odprowadzenia ścieków objętych jest 31352 mieszkańców. Stopień skanalizowania 
gminy wynosi 95%. 
Miasto w ostatnich latach prowadziło modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz 
modernizację oczyszczalni ścieków, co pozwoliło na zwiększenie stopnia skanalizowania 
gminy (objecie kanalizacją całych terenów Miasta Nowy Targ) oraz optymalne oczyszczenie 
zebranych ścieków na oczyszczalni. 
 
Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem miogenów, z wydzieloną częścią 
chemiczną do podczyszczania ścieków garbarskich. Przepustowość oczyszczalni wynosi 
21 000 m3/d. Do oczyszczenia trafiają wszystkie ścieki z Gminy Miasto Nowy Targ oraz 
z okolicznych gmin. 
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wyniosła w 2015 roku: 
- w gminie                   32031, 
- w powiecie             119975. 
Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nowy Targ w 2016 r. 
wyniosła 47 536. 
Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w 2015 r.: 
- instalacje i urządzenia (typu szambo):  1510, 
- oczyszczalnie przydomowe:       49. 
Ponadto Miasto Nowy Targ stale rozbudowuje infrastrukturę kanalizacyjną, celem objęcia 
siecią jak największą liczbę mieszkańców miasta. 
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5. Ocena stanu środowiska 
 

5.1. Stan jakości powietrza 
 
Zasadniczy wpływ na jakość powietrza w Nowym Targu, tak jak na terenie powiatu, 
województwa i kraju, ma emisja substancji do powietrza związana z energetyką cieplną  
na potrzeby grzewcze, szczególnie w sezonie zimowym. 
Emisja ta ma charakter lokalny, wytwarzana na obszarze Miasta Nowy Targ, która jest 
związana z istniejącymi indywidualnymi paleniskami domowymi, lokalnymi kotłowniami 
(niska emisja – emisja punktowa) oraz emisją z kotłowni MPEC. 
Położenie geograficzne Nowego Targu na dnie kotliny Orawsko-Nowotarskiej, stwarza 
warunki dla spływu mas powietrza wraz z zanieczyszczeniami – trans graniczne 
przemieszczanie się zanieczyszczeń oraz z nad zindustrializowanych terenów województwa 
małopolskiego, województw ościennych. Jednak ma to znacznie mniejsze znaczenie na stan 
jakości powietrza w Nowym Targu, niż emisja lokalna. 
Również na terenie Miasta, ze względu na brak lokalizacji dużych zakładów przemysłowych, 
zaliczanych do szczególnie uciążliwych, nie mamy do czynienia ze znaczącą emisją 
przemysłową. 
Odrębnym źródłem emisji substancji do powietrza to pojazdy samochodowe napędzane 
silnikami spalinowymi (emisja komunikacyjna – emisja liniowa). Ten typ emisji, zwanej 
emisją komunikacyjną, nabiera coraz większego znaczenia odnośnie wpływu na jakość 
powietrza, ze względu na coraz większą ilość poruszających się pojazdów i związane z tym 
natężenie ruchu w ujęciu lokalnym (teren Miasta Nowy Targ) oraz tranzytowym (przez teren 
Miasta przebiegają ważne trasy komunikacyjne: drogi krajowe nr 47 i 49, drogi wojewódzkie 
nr 969 i 957 i. in.). 
Ze względu na znacznie mniejszą emisję substancji ze źródeł energetyki lokalnej  
do powietrza w okresie letnim, emisja komunikacyjna nabiera w tym okresie istotnego 
znaczenia.  
Należy też mieć na uwadze tzw. emisję niezorganizowaną, której potencjalnymi źródłami 
mogą być składy materiałów sypkich, powierzchnie terenu nie pokryte roślinnością (erozja 
wietrzna), czy wtórne zanieczyszczenie powietrza pochodzące z utwardzonych placów, 
parkingów czy dróg. 
Sumaryczne oddziaływanie ww. rodzajów emisji wpływa w bezpośredni sposób na stan 
jakości powietrza w Nowym Targu. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie corocznie dokonuje oceny stanu 
jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), Miasto Nowy 
Targ zostało zaliczone do tzw. strefy małopolskiej. 
Ocena jakości powietrza w tej strefie wypada niekorzystnie, a ten stan rzeczy determinuje 
zawartość takich substancji w powietrzu jak: pył PM 10 (pył o stopniu uziarnienia do 10 µm), 
PM 2,5 (pył o stopniu uziarnienia do 2,5 µm), B(a)P (benzopiren), O3 (ozon). 
Aktualna klasyfikacja strefy małopolskiej, w tym Miasta Nowy Targ, zgodnie z dokonaną 
klasyfikacją przez WIOŚ w Krakowie, przedstawia się następująco (przekroczone wartości 
normatywne przewidziane dla okresu danego roku i/lub dla doby i 8 godz.): 
strefa małopolska należy do klasy C/D2 ze względu na ochronę zdrowia;  
z uwagi na: B(a)P- rok, PM10 24-godz., PM10 – rok, PM2,5 – rok, O3 – max. 8-godz. 
do klasy C/D2 ze względu na ochronę roślin: 
z uwagi na: O3 – indeks AOT40.  
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Ta klasyfikacja oparta jest na systematycznych badaniach i pomiarach prowadzonych przez 
wojewódzki inspektorat w ramach automatycznej sieci pomiarów powietrza lub pomiarów 
manualnych oraz symulacji odpowiedniego programu komputerowego. 
Należy zaznaczyć, że do 2016 r. na terenie Nowego Targu nie jest zlokalizowany żaden punkt 
pomiarowy. 
W roku 2014, na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, w pierwszej połowie 2014 roku zostały 
wykonane pomiary jakości powietrza (na terenie MPEC przy ul. Powstańców Śląskich). 
W ich ramach zbadano w powietrzu stężenie dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 
i benzo(a)pirenu.  
Pomiary substancji zanieczyszczających wykonano w I połowie 2014 roku w seriach: 11.01.  
– 3.02.; 8.03 – 21.03.; 10.04. – 23.04.; 28.06. – 30.06., czyli w okresie, który w większości 
przypada na sezon grzewczy.  
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów sformułowano następujące wnioski: 

1. w Nowym Targu nastąpiło duże przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego 
pyłu zawieszonego PM10, które w ciągu badanego okresu wystąpiło 23 razy (w roku 
kalendarzowym dopuszczalne jest przekroczenie przez 35 dni), 

2. średni poziom stężeń dobowych dwutlenku siarki nie przekracza 20 μg/m3, gdyż 
wynosi 19 μg/m3 – jest to jednak bardzo wysoka wartość,  

3. ponad 22-krotnie przekroczono wartość stężenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
w powietrzu, co stanowi zdecydowanie największe zagrożenie dla zdrowia ludzi.  

Przeprowadzone pomiary, mimo znacznie ograniczonego czasu ich trwania, potwierdziły 
opinię o złym stanie jakości powietrza (szczególnie w okresie zimowym) i wyniku 
klasyfikacji przeprowadzonej przez WIOŚ w Krakowie.  
W marcu 2016 roku została uruchomiona stacja pomiarowa monitoringu powietrza w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego, obsługiwana przez 
WIOŚ w Krakowie, zlokalizowana przy Pl. Słowackiego. Stacja w sposób automatyczny  
i manualny mierzy zawartość w powietrzu Nowego Targu pyłu zawieszonego (PM10  
– stężenia 1-godzinne i 24-godzinne), SO2 oraz benzo(a)piren. 
Uzyskane wyniki dla SO2 i PM 10 w 2016 roku, od marca do grudnia, bez trzech pierwszych 
miesięcy zimowych, gdzie stężenia tych substancji są przeważnie najwyższe w roku, 
osiągnęły średnie wartości: 
- SO2 – 11,7 µg/m3, co stanowi 58,5% dopuszczalnej wartości rocznej wynoszącej 20 µg/m3,   
- PM10 – 36 µg/m3, co stanowi 90,0% dopuszczalnej wartości rocznej wynoszącej 40 µg/m3. 
Z dużym prawdopodobieństwem, należy przypuszczać, że w następnych latach przy pełnym 
cyklu prowadzenia pomiarów przez cały rok kalendarzowy, wartości normatywne  
dla SO2 mogą być dotrzymywane. Natomiast dla wskaźnika PM10 wartości normatywne  
dla okresu całego roku nie będą dotrzymywane.   
Zatem należy stwierdzić, że w największym stopniu na zły stan jakości powietrza w Nowym 
Targu ma wpływ użytkowanie pieców opalanych paliwem stałym (węgiel), w których 
zachodzi niskotemperaturowe spalanie paliw stałych, a także wykorzystanie zasiarczonego 
węgla, co powoduje emisję szkodliwych substancji do powietrza, a zwłaszcza benzo(a)pirenu. 
Największym źródłem zanieczyszczeń na terenie Miasta jest więc emisja komunalna, 
pochodząca głównie z indywidualnych palenisk domowych, małych zakładów produkcyjnych 
(piekarnie, zakłady kuśnierskie itp.), transportu samochodowego oraz częściowo z MPEC 
Nowy Targ. 
Należy tutaj zaznaczyć, iż MPEC Nowy Targ prowadzi monitoring emisji zanieczyszczeń, na 
podstawie  okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, z których wynika, iż  
w  instalacji energetycznej należącej do spółki, nie przekraczane są żadne dopuszczalne 
roczne normy zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. 
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Redukcja zanieczyszczeń w szczególności następuje „u źródła", tj. poprzez wykorzystywanie 
opału o podwyższonych parametrach jakościowych oraz wysokosprawnych filtrach 
workowych, których sprawność dochodzi do 99%.  
Dzięki zastosowaniu nowego systemu odpylania MPEC Nowy Targ spełnia aktualnie 
obowiązujące standardy emisyjne pyłu. Skuteczność odpylania wynosi poniżej 30 mg/Nm3, 
w związku z czym instalacja, już w tym momencie, spełnia standardy emisyjne pyłu, które 
obowiązywać będą od 2025 roku. 
 
Dodatkowo położenie Miasta w Kotlinie Orawsko - Nowotarskiej, rozciągającej się z zachodu 
na wschód, determinuje warunki lokalnego klimatu. W czasie zimy pogoda wyżowa 
powoduje powstawanie zastoisk zimnego powietrza (inwersje termiczne) i/lub sytuacje 
występowania zamgleń, które są powodem nadmiernej koncentracji zanieczyszczeń 
w powietrzu. Szacuje się, że udział niskiej emisji (spalanie węgla i/lub odpadów  
w kotłach/piecach indywidualnych do ogrzewania budynków) kształtuje się na poziomie  
ok. 80% udziału w emisji całkowitej. Ten rodzaj emisji jest największym zagrożeniem  
dla Nowego Targu, szczególnie w kwestii przekraczania wartości dopuszczalnych 
przewidzianych dla ochrony zdrowia. 
 

5.2. Ochrona przed hałasem 
 
Ocena stanu środowiska akustycznego dokonywana jest poprzez porównanie, zmierzonych 
zgodnie z obowiązującymi normami, wartości równoważnego poziomu dźwięku  
w środowisku (L

Aeq
) z wartościami dopuszczalnymi i progowymi obowiązującymi na danym 

terenie. 
W chwili obecnej dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j Dz. U. z 2014, poz. 112).    
Rozporządzenie to określa dopuszczalne wartości poziomu hałasu wyrażone wskaźnikami 
LAeqD i  LAeqN które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków 
korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. 
Poziomy dopuszczalne zawarte w powyższym rozporządzeniu są poziomami hałasu 
przenikającego na teren wymagający ochrony od poszczególnych źródeł hałasu, takich jak 
drogi lub linie kolejowe, linie elektroenergetyczne oraz pozostałe obiekty i grupy źródeł 
hałasu. 
 
Na terenie Miasta Nowy Targ występują następujące rodzaje hałasu: 

 hałas przemysłowy i komunalny; 
 hałas komunikacyjny; 

- drogowy, 
- kolejowy, 

 hałas od linii elektroenergetycznych. 
 
Hałas przemysłowy i komunalny ma charakter lokalny, a niejednokrotnie sąsiedzki i swym 
zasięgiem obejmuje niewielkie tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów 
przemysłowych, jak i małych podmiotów gospodarczych zajmujących się drobną 
wytwórczością.  
Źródłem hałasu przemysłowego są obiekty kubaturowe (hale produkcyjne, duże centra 
handlowe, obiekty użyteczności publicznej z parkingami), źródła punktowe w otwartej 
przestrzeni, instalacje przemysłowe, transport technologiczny w obrębie zakładu. W zakresie 
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hałasu przemysłowego i komunalnego istnieją duże możliwości ograniczenia 
ponadnormatywnej emisji hałasu do wartości normatywnych. 
Działalność przemysłowa i produkcyjna jest różnorodna obejmująca przemysł spożywczy, 
przemysł budowlany, zakłady poligraficzne,  zakłady rzemieślnicze, warsztaty oraz podmioty 
gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym w tym jednostki handlu 
detalicznego. 
Ten rodzaj hałasu podlega kontroli organów inspekcji ochrony środowiska i jest w dużym 
stopniu opanowany poprzez działania kontrolne i instytucję ocen oddziaływania  
na środowisko oraz decyzji administracyjnych w tym względzie. 
 
Hałas komunikacyjny 
Hałas drogowy generowany jest poprzez ruch środków transportu poruszających się  
po drodze, w szczególności pojazdów samochodowych, w tym pojazdów wielkotonażowych.  
Przez teren Miasta przebiegają ważne trasy komunikacyjne: drogi krajowe nr 47 i 49, drogi 
wojewódzkie nr 969 i 957, na których występuje znaczne natężenie ruchu pojazdów. 
Ulicami o największym natężeniu ruchu w Nowym Targu są ulice: 
- ciąg komunikacyjny ul. Szaflarska – ul. Kościuszki, 
- ciąg al. Tysiąclecia, ul. Ludźmierska, 
- ul. Krakowska (DK 47), 
- ul. Waksmundzka – w dni targowe. 
Mimo tego, że na terenie Nowego Targu nie prowadzi się systematycznych pomiarów tego 
rodzaju hałasu, należy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w bezpośrednim 
sąsiedztwie w/w tras komunikacyjnych klimat akustyczny (hałas) jest niezadowalający  
i może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Zatem zachodzi uzasadnione przypuszczenie,  
że ponadnormatywny hałas komunikacyjny obejmuje duże obszary zabudowy mieszkaniowej 
na obszarze miasta, zlokalizowane w pobliżu tras komunikacyjnych, stanowiąc istotny  
i trudny do rozwiązania problem.  
Świadczą o tym m.in. pomiary hałasu wykonane w ramach realizacji programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, gdzie wykonywano pomiary 
przy drogach krajowych nr 47 i 49. 
Analiza hałasu generowanego ruchem drogowym na drodze krajowej nr 47, z uwagi  
na występowanie pierwszej linii zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, wykazała przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach 
mieszkalnych Miasta Nowy Targ. Wartość tych przekroczeń sięga 11dB w porze dziennej,  
a łączna powierzchnia terenu, na którym występują przekroczenia to 0,353 km2. 
Przekroczenia te dotyczą łącznie ok. 2600 mieszkańców miasta.  
Podobnie jest na terenie Miasta w pobliżu drogi krajowej nr 49, gdzie odcinek drogi krajowej 
nr 49 o długości 2,1 km (zwarta zabudowa mieszkaniowa w bezpośrednim sąsiedztwie drogi)  
również wykazuje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach 
mieszkalnych o 11dB w porze dziennej. Łączna powierzchnia terenu, którego dotyczą 
przekroczenia wynosi 0,261 km2 i dotyczy ona łącznie ok. 1500 mieszkańców. 
Zapewne podobny dyskomfort klimatu akustycznego będzie miał miejsce na innych ulicach 
miasta o znacznym natężeniu ruchu pojazdów, m.in. wymienionych powyżej. 
Należy zatem stwierdzić, że znaczna część mieszkańców Miasta jest narażona na zagrożenie 
ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym pochodzącym od ruchu drogowego.  
 
Hałas kolejowy powstaje w wyniku eksploatacji linii kolejowej na trasie Kraków  
– Zakopane. Lokalnie w przypadku lokalizacji trasy kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej, oraz przy dużym natężeniu ruchu po trakcji kolejowej może 



Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 
 

26 
 

powodować niekorzystne zmiany klimatu akustycznego w środowisku w pobliżu tej trasy 
komunikacyjnej.  
Należy zaznaczyć, ze dotychczas nie prowadzono w tym względzie żadnych badań  
i pomiarów. 
 
Hałas od linii elektroenergetycznych generują pracujące linie WN. Spowodowany jest 
mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów (na skutek tzw. ulotu). 
Zjawisko ulotu występuje wówczas, gdy natężenie pola elektrycznego na powierzchni 
przewodu jest wyższe od krytycznego (natężenia początkowego jonizacji).  
Przez teren Miasta Nowy Targ nie przebiegają linie elektroenergetyczne najwyższych napięć. 
Istniejąca linia WN o napięciu roboczym 110 kV, oraz linie SN o napięciu 15 kV, nie 
stanowią istotnego zagrożenia hałasem 
 
W 2013 roku Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił Program ochrony środowiska 
przed hałasem dla Województwa Małopolskiego – Uchwała nr XLII/663/13 z dnia 30 
września 2013 roku, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego 
poprzez określenie priorytetów działań oraz wskazanie zadań niezbędnych do realizacji.  
W ramach tego programu wykonano mapy akustyczne odcinków dróg krajowych oraz 
wojewódzkich województwa małopolskiego. Celem tego programu jest wyznaczenie 
najbardziej racjonalnych zadań, których realizacja obniży ponadnormatywny poziom hałasu 
na terenach wzdłuż dróg i linii kolejowych do poziomu dopuszczalnego, poprzez 
modernizację istniejących dróg i m.in. budowę ekranów akustycznych. W tym programie 
uwzględniono działania naprawcze dotyczące Nowego Targu – drogi krajowe nr 47 oraz 49. 
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem sposobów przeciwdziałań nadmiernemu hałasowi  
– zlecenie GDDKiA oraz PKP, które będzie uwzględniało obszar Nowego Targu. Wnioski 
wynikające z tego opracowania będą zawierały m.in. sposoby ograniczenia emisji hałasu  
na terenie miasta.  
 

5.3. Ochrona wód 
 
Wody powierzchniowe 
Ocena jakości wód powierzchniowych – rzeka Dunajec 
Prawy dopływ rzeki Wisły. Posiada swoje źródła w Tatrach Zachodnich na wysokości 1540 
m n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 251 km. Za źródłowy odcinek Dunajca przyjmuje 
się Czarny Dunajec, który powstaje z połączenia dwóch potoków Chochołowskiego  
i Kościeliskiego. Źródła potoku Chochołowskiego znajdują się pod Wołowcem na wysokości 
1 500 m n.p.m., a potok Kościeliski wypływa na Hali Pysznej na wysokości 1 320 m n.p.m. 
(Tatry Zachodnie). W km 199,2 Czarny Dunajec, na terenie Nowego Targu, łączy się  
z Białym Dunajcem i od tego punktu rozpoczyna swój bieg rzeka Dunajec.  
Przedstawiona poniżej ocena jakości wód powierzchniowych dotyczy Dunajca oraz Czarnego  
i Białego Dunajca. Wody tych rzek/potoków są zarówno źródłem wody pitnej, jak  
i odbiornikiem różnego rodzaju ścieków; oczyszczonych i nieoczyszczonych, komunalnych 
oraz przemysłowych, wód opadowych, czy spływów obszarowych. 
Poniżej zamieszczono charakterystykę wód powierzchniowych płynących przez Nowy Targ 
w odniesieniu do jednolitych części wód (JCWP) na podstawie m.in. zweryfikowanych 
wyników badań monitoringowych wód zrealizowanych w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Oceny jakości wód dokonuje się określając ich stan (dobry lub zły), poprzez 
określenie stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 
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Charakterystyka JCWP dla Nowego Targu 
Gmina Miasto Nowy Targ położona jest na obszarze Regionu Wodnego Górnej Wisły.  
Gmina znajduje się w obrębie: 
- jednolitych części wód powierzchniowych - PLRW200014214119 – Czarny Dunajec 
(Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca, 
- jednolitych części wód powierzchniowych - PLRW20001421412999 – Biały Dunajec  
od Porońca do ujścia, 
- jednolitych części wód powierzchniowych - PLRW2000142141399 – Dunajec od Białego 
Dunajca do Zbiornika Czorsztyn. 
 

Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych - PLRW200014214119  
– Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca 

Charakterystyka jednolitej części wód rzecznych (JCWP): 
europejski kod JCWP – 200014214119, 
nazwa JCWP – Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do Białego Dunajca, 
typ JCWP – 14 (mała rzeka fliszowa), 
Status JCW: SZCW – silnie zmieniona część wód, 
Aktualny stan lub potencjał JCW: zły, 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona, 
Cele środowiskowe: 
    - stan lub potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny, 
    - stan chemiczny: dobry stan chemiczny, 
Odstępstwa: nie, 
Typ odstępstwa: nie dotyczy, 
Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015, 
Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy. 

 
Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych - PLRW20001421412999  

– Biały Dunajec od Porońca do ujścia 
Charakterystyka jednolitej części wód rzecznych (JCWP): 

europejski kod JCWP – 20001421412999, 
nazwa JCWP – Biały Dunajec od Porońca do ujścia, 
typ JCWP – 14 (mała rzeka fliszowa), 
Status JCW: SZCW – silnie zmieniona część wód, 
Aktualny stan lub potencjał JCW: dobry, 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona, 
Cele środowiskowe: 
    - stan lub potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny, 
    - stan chemiczny: dobry stan chemiczny, 
Odstępstwa: nie, 
Typ odstępstwa: nie dotyczy, 
Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015, 
Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy. 

 
Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych - PLRW2000142141399  

– Dunajec od Białego Dunajca do Zbiornika Czorsztyn 
Charakterystyka jednolitej części wód rzecznych (JCWP): 

europejski kod JCWP – 2000142141399, 
nazwa JCWP – Dunajec od Białego Dunajca do Zbiornika Czorsztyn, 
typ JCWP – 14 (mała rzeka fliszowa), 
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Status JCW: naturalna, 
Aktualny stan lub potencjał JCW: dobry, 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona, 
Cele środowiskowe: 
    - stan lub potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny, 
    - stan chemiczny: dobry stan chemiczny, 
Odstępstwa: nie, 
Typ odstępstwa: nie dotyczy, 
Termin osiągnięcia dobrego stanu: 2015, 
Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy. 

 
Według tej charakterystyki aktualny stan i potencjał JCW (jednolitych części wód) jest: 
- dla Czarnego Dunajca – zły, 
- dla Białego Dunajca – dobry, 
- dla Dunajca – dobry. 
Charakterystykę tą potwierdza i weryfikuje ocena jakości wód powierzchniowych dokonana 
przez WIOŚ w Krakowie (ocena za 2015 rok, obejmująca lata 2010-2015), gdzie dla: 
- Czarnego Dunajca; stan/potencjał ekologiczny – dobry, stan chemiczny – niesklas., stan 
ogólny – niesklas., 
Białego Dunajca;  stan/potencjał ekologiczny – dobry, stan chemiczny – niesklas., stan ogólny 
– niesklas., 
- Dunajca; stan/potencjał ekologiczny – dobry, stan chemiczny – dobry, stan ogólny – dobry. 
 

Tabela 5. Aktualny stan i potencjał JCW (WIOŚ Kraków – ocena za rok 2015) 
Rodzaj cieku Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny Stan ogólny 

Czarny Dunajec dobry niesklasyfikowany niesklasyfikowany 
Biały Dunajec dobry niesklasyfikowany niesklasyfikowany 

Dunajec dobry dobry dobry 
 
Z analizowanych i przytoczonych powyżej danych charakterystyki stanu jakości wód wynika, 
że wody Białego Dunajca i Dunajca są dobrej jakości. Natomiast gorszej jakości są wody 
Czarnego Dunajca, z tendencją do poprawy stanu, o czym świadczy klasyfikacja dokonana 
przez WIOŚ za 2015 rok. 
Należy zaznaczyć, że podobna ocena jakości tych samych wód dokonana w poprzednim 
Programie Ochrony Środowiska opracowanym i uchwalonym w 2005 roku, wypadła 
niekorzystnie. Zatem w okresie ostatnich ponad 10 lat obserwuje się poprawę jakości wód 
rejonu Nowego Targu, a w szczególności wód Czarnego Dunajca. 
  
Wody podziemne 
Obszar miasta Nowy Targ znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych 
PLGW2000165 (JCWPd nr 165). 
Wody tego JCWPd utworzone są ze skał wodonośnych o charakterze porowym (utwory 
piaszczysto – żwirowe, wieku czwartorzędowego i zajmuje powierzchnię 929,2 km2 (obszar 
Kotliny Nowotarskiej). Średnia głębokość ujęć wynosi 35 m, a szacowane zasoby 
dyspozycyjne 86,0 tys. m3/d. Jest to podstawowy zbiornik wód podziemnych w regionie. 
Zbiornik (JCWPd) rozciąga się od rejonu jeziora Czorsztyńskiego w kierunku zachodnim  
do granicy państwa. Związany jest z doliną kopalną występującą w obrębie Kotliny 
Nowotarskiej. Jest to najzasobniejszy zbiornik czwartorzędowy w regionie, spełniający 
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podstawowe kryteria wydzielenia GZWP. Miąższość utworów wodonośnych waha się  
od kilku do ponad 100 m.  
Wody zbiornika są potencjalnie zagrożone bezpośrednim oddziaływaniem zanieczyszczeń  
z powierzchni terenu.  
Charakterystyka tego zbiornika (JCWPd) jest jak poniżej. 
 

Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych  
(JCWPd nr 165) 

Nr JCWPd :       165  
Powierzchnia:      929,2 km2 

Prowincja:  Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem 
Zachodnim i Północnym (51)  

Województwo:      małopolskie 
Powiaty:  tatrzański, nowotarski, limanowski 
Dorzecze: Wisły 
Region wodny: Górnej Wisły 
Główna zlewnia w obrębie JCWPd Dunajec (II) 
Obszar bilansowy: K-04 Dunajec 
Zasoby: 107 634 (m3/d) 
% wykorzystania zasobów 7,5  
 

Ocena stanu wód 
Europejski kod JCWP – PLGW2000165, 
region wodny – region wodny Górnej Wisły, 
zlewnia bilansowa: Dunajec, 
stan ilościowy – dobry, 
stan chemiczny – dobry, 
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona, 
Cel środowiskowy – stan chemiczny: dobry stan chemiczny, 
Cel środowiskowy - stan ilościowy: dobry stan ilościowy. 
 
Presja na stan ilościowy: Ujęcia wód podziemnych. Oddziaływania lokalne. Złoża kruszyw 

naturalnych w dolinie Dunajca (m in. Krempachy-Frydman, 
Łopuszna), kamieni drogowych i budowlanych (m in. Klikuszowa) 
oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej (Nowy Targ II). 

Presja na stan chemiczny: Miasta - Nowy Targ, Zakopane. Zanieczyszczenia lokalne. 
Rolnictwo (niezbyt intensywne).  
Przemysł - zakłady przemysłowe: przemysł skórzany (Wojas S.A. 
w Nowym Targu i Demar).  
Brak kanalizacji na obszarach wiejskich.  
Potencjalne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych: wysypiska 
śmieci (np. Nowa Biała, Nowy Targ - Waksmund). 

 
Zatem mimo opisanych w charakterystyce potencjalnych presji na stan ilościowy i chemiczny 
wód przedmiotowego JCWPd, stan tych wód podziemnych jest zadawalający.   
Potwierdzają ten stan wyniki badań monitoringu wód podziemnych za 2016 rok (WIOŚ  
w Krakowie), gdzie badano wody podziemne w rejonie Nowego Targu – Dębno, Szaflary, 
Łapsze Niżne. Uzyskane wartości wskaźników osiągnęły wartości dla wskaźników 
fizykochemicznych klasyfikujące te wody do dobrej i zadawalającej jakości (klasa II i III). 
Zatem wody te są dobrej jakości – klasyfikacja końcowa w skali dobra, słaba jakość wód. 



Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 
 

30 
 

5.4. Ochrona przyrody  
 
Jednym z podstawowym walorów Nowego Targu jest korzystne położenie miasta w obszarze 
uznawanym za jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Polski. 
Miasto od wieków stanowi centrum kulturalne, gospodarcze i turystyczne dla całego regionu 
Podhala, Spisza i Orawy. Położone jest na styku Kotliny Nowotarsko-Orawskiej i pasma 
Gorców, w niewielkiej odległości od Tatr, Pienin, Masywu Babiej Góry, Zbiornika 
Czorsztyńskiego.  
Na tych terenach zlokalizowane są 4 parki narodowe w Polsce (Babiogórski, Gorczański, 
Pieniński, Tatrzański – obszary Natura 2000) oraz liczne rezerwaty przyrody m. in.: Skałka 
Rogoźnicka, Przełom Białki.  
Walory przyrodnicze Miasta Nowy Targ, to przede wszystkim:  
- rozciągające się w północnej części miasta pasmo Gorców, stwarzające możliwość atrakcji 
turystycznej; piesze szlaki turystyczne (m.in. na Turbacz), a zimą narciarstwa zjazdowego, 
biegowego, czy turowego (zalegająca stosunkowo długo pokrywa śnieżna),   
- rozciągający się w południowej części miasta Bór na Czerwonym – torfowisko wysokie  
z dobrze zachowaną roślinnością, charakterystyczną dla tego rodzaju torfowisk na Podhalu 
(np. kosodrzewina); objęte ochroną w formie rezerwatu ścisłego,  
- walory krajobrazowe (widokowe) – panorama Tatr, Gorców, Pienin, Babiej Góry,  
- lokalizacja miasta na obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
- przepływający przez miasto Dunajec; na terenie Miasta łączą się Biały i Czarny Dunajec. 
Walory przyrodnicze Nowego Targu oraz całego regionu, są bardzo cenne, wymagające 
należytej ochrony. 
 

5.4.1. Obszary cenne przyrodniczo  
 
Wykładnikiem wysokich walorów przyrodniczych Nowego Targu jest m.in. istnienie na jego 
terenie trzech, a właściwie czterech obszarów Natura 2000 oraz lokalizacja na obszarze 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
Takie nagromadzenie obszarów prawnie chronionych na terenie miasta spotyka się niezwykle 
rzadko na terenie kraju. 
Nakłada to obowiązek utrzymania tych obszarów we właściwym stanie przez odpowiednie 
instytucje i urzędy, w tym gminę Miasto Nowy Targ.  
 
Obszary Natura 2000 
 

1. PLH120016 i PLB 120007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie 
PLH120016 i PLB120007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie o powierzchni 8218,52 ha  
są fragmentem Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Torfowiska stanowią rozległy, należący  
do największych w Polsce, kompleks torfowisk oraz borów sosnowo-świerkowych i łęgów 
nadrzecznych. W najlepiej zachowanych obszarach (m.in. w północnej części Puścizny 
Wielkiej) mają wyraźnie zaznaczona strukturę kępkowo-dolinkową. Torfowiska poprzecinane 
są licznymi potokami, wzdłuż których utrzymują się łąki ostrożeniowe. Część obszaru 
torfowisk odwadniana jest rowami melioracyjnymi. Na okrajki torfowisk, które uległy już 
przesuszeniu wkraczają gatunki łąkowe. Południową część obszaru pokrywają bory bagienne. 
Specyficzne, skrajne warunki środowiska powodują, że ostoja jest obszarem bytowania 
borealnych gatunków roślin i zwierząt. W obręb obszaru wchodzi także odcinek koryta 
Czarnego Dunajca, który zachował swój naturalny charakter. Związana jest z nim 
charakterystyczna  dla rzek górskich roślinność, zwłaszcza zarośla wierzbowe i wrześniowe 
na kamieńcach. 
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PLH120016 – specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 
Stwierdzono tutaj występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG i 12 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Na obszarze torfowisk występuje 
wiele rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin naczyniowych. Obszar jest 
ważny dla ochrony bioróżnorodności; m.in. w ciekach występują podgatunki ryb uznane  
za specyficzne dla wód; płoć karpacka, kiełb dunajski i certa. Jest tu jedyne znane miejsce 
występowania czerwca torfowiskowego oraz zagrożonych w skali kraju, gatunków 
bezkręgowców.  
Podstawowe zagrożenie dla tego obszaru obejmuje melioracje, obniżenie poziomu wód 
gruntowych w wyniku eksploatacji żwiru, eksploatacje torfu do celów opałowych  
i przemysłowych, wywożenie nieczystości (dzikie wysypiska), kłusownictwo, próby 
urbanizacji terenu, niekontrolowana wycinka drzew i krzewów, zarastanie cieków 
roślinnością zielną, penetracja terenu spowodowana zbieractwem owoców runa i grzybów. 
 
PLB120007 – specjalny obszar ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) 
Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki  
z Polskiej Czerwonej Księgi. 
W okresie lęgowym obszar zasiedla cietrzew, (ok. 10% populacji krajowej), Występuje też 
błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, bocian czarny, puchacz, bocian biały i głuszec. 
Zagrożenia tego obszaru – tak jak dla PLH120016. 
 

2. PLH120018 Ostoja Gorczańska 
PLH120018 ostoja Gorczańska zajmuje powierzchnię 17997,9 ha. 
Obszar ten obejmuje prawie całe pasmo górskie Gorców, należące do Beskidów Zachodnich. 
Grzbiety górskie są szerokie i płaskie a doliny głęboko wcięte. Ostoja jest obszarem 
źródliskowym dopływów Dunajca i Raby. Sieć potoków jest bardzo gęsta. Większość terenu 
porośnięta jest lasami - w reglu dolnym są to buczyny i bór świerkowo-jodłowy, w reglu 
górnym - świerczyny górnoreglowe, zaś obszary nadbrzeżne porastają olszyny. W wyższych 
partiach gór występują rozległe, ekstensywnie użytkowane polany leśne, stopniowo 
zarastające lasem. Jest to szczególnie cenna ostoja siedliskowa - stwierdzono tu 
występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 
Szczególne znaczenie mają dobrze zachowane, naturalne zbiorowiska leśne oraz kompleksy 
łąk. Występuje tu również duża różnorodność roślinna - ok. 940 gatunków, z licznymi 
stanowiskami chronionych prawnie, rzadkich lokalnie lub zagrożonych gatunków roślin 
naczyniowych. Poza tym jest to ważne miejsce bytowania zwierząt typowych dla Karpat, 
zwłaszcza drapieżnych, jak: wilka, niedźwiedzia, rysia (chronione również dyrektywą 
siedliskową). Pospolite są także sarny, jelenie, dziki. Na terenie tym występują dość liczne 
traszki, żaby trawne, ropuchy szare i kumaki górskie oraz salamandra plamista, a gatunek 
gadów reprezentuje m.in. jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny  
i gniewosz plamisty. Jest to również cenna ostoja ptasia o randze europejskiej. Zarastające 
lasem z powodu zaprzestania wypasu owiec i bydła. Były to głównie łąki mieczykowo-
mietlicowe. W lokalnych zagłębieniach terenu, o zwiększonej wilgotności podłoża, lub przy 
wysiękach wody, spotyka się eutroficzne młaki. W obszarze zidentyfikowano 13 rodzajów 
siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (największy obszar spośród nich zajmują 
żyzne buczyny i bory górnoreglowe) oraz 8 gatunków z załącznika II. Szczególnie cenne są 
kompleksy łąk i płaty naturalnych zbiorowisk leśnych. Jest to ważna ostoja fauny typowej  
dla Karpat, zwłaszcza dużych drapieżników (występuje tu wilk i niedźwiedź). Obszar  
o bogatej florze roślin naczyniowych (ok. 940 gat.), z licznymi stanowiskami chronionych 
prawnie, rzadkich lokalnie lub zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. 
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Do podstawowych zagrożeń tego obszaru Natura 2000 należą: zanieczyszczenia powietrza, 
wycinanie lasów oraz ich eksploatacja poza parkiem narodowym, zarzucenie wypasu owiec  
i bydła, co prowadzi do zarastania łąk, nieprawidłowości z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
regulacji rzek i potoków górskich. 
 

3. PLH120086 Górny Dunajec 
PLH120086 Górny Dunajec zajmuje powierzchnię 150,2 ha. 
Górny Dunajec z dopływami tworzą: 
- rzeka Dunajec na odcinku od ujścia Białego Dunajca do mostu na trasie Harklowa-Knurów, 
- rzeka Czarny Dunajec (od płn. granicy ostoi „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie” do ujścia  
do Dunajca) wraz z potokiem Lepietnica (od mostu na trasie Morawczyna - Nowy Targ  
w miejscowości Trute do ujścia). 
Są to prawie naturalne, małe rzeki fliszowe, o kamienistym dnie i słabo porośniętych 
brzegach. 
W dolinie Czarnego Dunajca i nad samym Dunajcem występują cenne siedliska kamieńcowe. 
Lasy liściaste zajmują 12% powierzchni terenu, łąki około – 21%, tereny uprawiane 57%,  
a zurbanizowane – 10%. 
Obydwa cieki wodne stanowią ważną ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt 
związanych ze środowiskiem wodnym – występują tu licznie 2 gatunki ryb z Załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej (brzanka i głowacz białopłetwy). 
Do głównych zagrożeń tego obszaru Natura 2000 należą: 

 eksploatacja żwiru rzecznego, 
 nadmierna zabudowa terenów zalewowych, 
 realizacja programów ochrony przeciwpowodziowej polegająca na szybkim 

odprowadzeniu wód powodziowych, 
 zabudowa hydrotechniczna koryta rzeki, 
 rolnicze i przemysłowe zagospodarowanie terasy zalewowej, 
 zabudowa terenów zalewowych połączona z ubezpieczaniem i nadsypywaniem, 

brzegów prowadząca do stopniowego zmniejszania szerokości koryta rzecznego, 
 zanieczyszczenia obszarowe i punktowe, 
 zaśmiecanie koryta rzecznego obcym materiałem skalnym (gruzem) użytym  

do ubezpieczania brzegów, 
 energetyczne wykorzystanie wód, 
 wycinka lasów łęgowych, 
 inwazja obcych gatunków roślin. 

 
Należy również zaznaczyć, że w sąsiedztwie Nowego Targu znajdują się dwa dalsze obszary 
Natura 2000 a mianowicie: 
- PLB120001 Gorce, 
- PLH120024 Dolina Białki. 
 
Teren Nowego Targu zlokalizowany jest na obszarze Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 
Obszar ten zajmuje powierzchnię 364,176 ha i obejmuje swym zasięgiem praktycznie całą 
południową część województwa małopolskiego; 
- powiat suski; 2 gminy, 
- powiat myślenicki; 1 gmina, 
- powiat nowotarski; 5 gmin w całości, w tym Gminę Miasto Nowy Targ, oraz częściowo  
8 gmin, 
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- powiat gorlicki, 5 gmin, 
- powiat nowosądecki, 15 gmin. 
Na obszarze tego parku krajobrazowego obowiązują sposoby gospodarowania zasobami 
przyrody wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 
Na przedmiotowym Obszarze wprowadzono ustalenia dotyczące realizacji czynnej ochrony 
ekosystemów, w celu zachowania trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej,  
w tym w szczególności ustalenia odnośnie czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych 
oraz wodnych. 
Wprowadzono też szereg zakazów m.in. z zakresu realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, postępowania z dzikimi zwierzętami i miejsc ich 
bytowania, likwidowania i/lub niszczenia zadrzewień, problematyki wydobycia, dokonywania 
zmian w stosunkach wodnych i likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy  
i obszarów wodno-błotnych, lokalizowania obiektów budowlanych w pasie o szerokości 25 m 
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. 
Uchwała ustanawia również zasady i sposób lokowania nowych inwestycji na obszarze parku 
w zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Aktualny sposób realizacji zadań ochronnych uwzględnia walory przyrodnicze, geologiczne 
oraz aktualne kierunki i potrzeby rozwoju gmin zlokalizowanych na przedmiotowym 
obszarze chronionego krajobrazu. 
 
Pomniki przyrody 
Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ pomniki przyrody to dwie grupy drzew.  
Pierwszą grupę stanowią lipy szerokolistne i lipy  drobnolistne rosnące wokół zabytkowego 
kościoła Św. Anny w Nowym Targu na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Skotnica 
w ilości 4 sztuk. Druga grupa to 16 sztuk modrzewi  europejskich rosnących wzdłuż ulicy 
Waksmundzkiej, od pętli autobusowej MZK do skrzyżowania z drogą w kierunku 
Szczawnicy. 
 

5.4.2. Tereny zieleni 
 
Tereny zielone Miasta Nowy Targ zajmują znaczną część jego powierzchni: 
- użytki leśne stanowią 35,5 %, 
- użytki rolne 48,5 %, 
- tereny rekreacyjne 0,4 %. 
Sumarycznie ponad 84 % powierzchni miasta to tereny zielone. Zatem Nowy Targ należy  
do miast o stosunkowo dużym stopniu udziału zieleni – ok. 43 km2 z całkowitej powierzchni 
ok. 51 km2. Nowy Targ należy do tzw. zielonych miast polski.  
Najbardziej „zielone” są tereny północne i tereny otaczające centrum miasta. 
Samorząd gminy czyni starania odnośnie ochrony terenów zielonych poprzez  
m.in. uchwalanie odpowiednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
gdzie są zawarte zapisy dotyczące ochrony zieleni oraz poprzez akcje systematycznych 
nasadzeń zieleni wysokiej (drzew) i niskiej (krzewy) w miejscach, gdzie odczuwa się brak 
odpowiedniej zieleni. W latach 2015 i 2016 nasadzono 564 drzew i krzewów. 
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5.5. Awarie przemysłowe 
 
Ochrona środowiska przed poważną awarią i/lub awarią przemysłową  oznacza zapobieganie 
zdarzeniom mogącym powodować takie awarie oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi  
i środowiska. 
Prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, dokonujący 
przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji rządowej i samorządowej, 
zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, zobowiązani są do ochrony środowiska przed 
awariami.  
 
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności  
od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się 
za „zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii” albo za „zakład o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii” (art. 248 ustawy – Prawo ochrony środowiska). Zakwalifikowanie 
zakładu do jednej z wyżej określonych kategorii następuje zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się 
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  
(Dz. U.z  2016 r., poz. 138).  
Na terenie Nowego Targu nie ma zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. 
Natomiast potencjalnym źródłem zagrożenia, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ jest 
transport drogowy i kolejowy. Środkami transportu przewożone są materiały niebezpieczne 
oraz paliwa do stacji ich dystrybucji i zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie 
miasta.  
 
Transport niebezpiecznych materiałów odbywa się: 
- szlakiem  kolejowym przebiegającymi przez teren Nowego Targu. Transport ten zwykle 
odbywa się w cysternach 50 tonowych, a awaria takiej cysterny może spowodować 
zagrożenie skażenia terenu w znacznym obszarze – szacunkowo nawet do kilku kilometrów,  
- drogami krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi, znajdującymi się na terenie gminy, 
przemieszczają się cysterny, przeważnie 20 tonowe, które stwarzają potencjalne zagrożenie, 
w przypadku daleko idącej w skutkach kolizji drogowej. 
Przy przewozie substancji niebezpiecznych wyznaczane są i uzgadniane odpowiednie trasy 
przejazdów, zaś sam transport takich materiałów podlega przepisom o ruchu drogowym, które 
są egzekwowane od przewoźników przez organy Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. 
Organizowane są akcje kontrolne, w których oprócz wymienionych organów kontrolnych 
uczestniczą: Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Transportowy Dozór 
Techniczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Na terenie Nowego Targu, w ostatnich latach nie notowano tego typu przypadków.  
Jednak w przypadku zaistnienia tego typu zdarzenia, należy bezwzględnie podporządkować 
się prowadzącej akcję ratunkową Państwowej Straży Pożarnej, a przywrócenie 
zanieczyszczonego terenu do właściwego stanu należy do jego właściciela, pod nadzorem 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 

5.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
 
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące jest promieniowaniem o charakterze 
falowym, którego energia oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, w tym na 
ludzi, nie wywołuje procesu jonizacji. Promieniowanie to występuje nieodłącznie  



Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 
 

35 
 

w naturalnym środowisku i nie jest związane z działalnością człowieka. Natomiast wzrost 
tego promieniowania, obserwuje się w rejonach industrializacji i ma ono charakter lokalny  
z zasady o ograniczonym, stosunkowo małym zasięgu.  
Najpowszechniejszymi źródłami pól elektromagnetycznych występującymi w środowisku  
są linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia i związane z nimi stacje elektroenergetyczne, 
telewizyjne i radiowe centra nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, anteny 
nadawcze radiowo-telewizyjne, aparaty CB-radio, urządzenia radiokomunikacyjne, 
radiolokacyjne i radionawigacyjne. Oprócz tych źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego istnieją źródła, które są bezpośrednio związane ze stosowaniem 
urządzeń elektrycznych codziennego użytku, w miejscu pracy i/lub w miejscu zamieszkania, 
emitujących pola elektromagnetyczne, takie jak: telefony, w tym w szczególności telefony 
komórkowe, telewizory, odbiorniki radiowe, piece indukcyjne, spawarki, urządzenia 
stosowane w medycynie czy gastronomii (kuchenki mikrofalowe). 
W ostatnich latach wzrasta emisja pól elektromagnetycznych w środowisku, co jest 
spowodowane coraz większym użytkowaniem urządzeń elektrycznych, a zatem i ilości  
źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Niektóre z tych źródeł budzą obawy  
społeczeństwa – m.in. stacje bazowe telefonii komórkowej, nowe linie energetyczne i stacje 
rozdzielcze. Jest to konsekwencja rozwoju technologii telekomunikacyjnej oraz związane jest 
to z coraz większym zapotrzebowaniem na dostawy energii elektrycznej - linie przesyłowe  
i stacje rozdzielcze.  
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska, pole elektromagnetyczne,  
to pole elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne emitujące promieniowanie  
w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Zmiany pola elektrycznego i magnetycznego 
rozchodzą się w przestrzeni w postaci fal elektromagnetycznych. 
Obecnie obowiązują przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, służące ochronie przed 
nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym. Dopuszczalne wartości poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku oraz sposobów sprawdzani dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r.,  
nr 192, poz. 1883). 
Rozporządzenie to określa m.in. dopuszczalne poziomy pół elektromagnetycznych  
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – zakres częstotliwości pola 
elektromagnetycznego 50 Hz; składowa elektryczna 1 kV/m, składowa magnetyczna 60 A/m, 
oraz dopuszczalne poziomy pół elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. 
Niezbędne jest zatem stałe monitorowanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego 
w środowisku, a w szczególności na terenach zamieszkałych. Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez 
utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych albo zmniejszeniu 
poziomów co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  
W latach 2013-2015 WIOŚ w Krakowie zrealizował program trzyletniego cyklu 
pomiarowego, na terenie województwa małopolskiego, który od 2014 do 2016 roku był 
kontynuowany. Program ten obejmował przeprowadzenie pomiarów na terenach dostępnych 
dla ludności na trzech kategoriach obszarów tj. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast 
o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach i na terenach 
wiejskich. Przeprowadzono pomiary w 135 punktach pomiarowych, w tym też w Nowym 
Targu. 
Uzyskane wyniki pomiarów wykazały najwyższe średnie wartości promieniowania 
elektromagnetycznego (PEM), wyrażone w V/m: 
- (1) dla centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.  
– od 0,311 do 0,626,  
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- (2) dla pozostałych miast – od 0,214 do 0,285,  
- (3) dla terenów wiejskich – od 0,150 do 0,163. 
Miasto Nowy Targ należy do tej drugiej kategorii badanych terenów. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom promieniowania elektromagnetycznego  
ze źródeł sztucznych jest bardzo niski i stanowi zaledwie niecały procent wartości 
dopuszczalnej – 1 kV/m, czyli 1000 V/m. 
Zatem obecnie nie istnieje zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie 
całego województwa małopolskiego, w tym dla terenu Miasta Nowy Targ, pomimo wzrostu 
liczby stosowanych urządzeń elektrycznych, w tym w szczególności uruchamianych 
nadajników telefonii komórkowej na obszarze województwa małopolskiego. Nie obserwuje 
się znacznego wzrostu zmierzonych wartości pól elektromagnetycznych, zbadane poziomy 
natężenia tych pół mają bardzo niskie wartości w stosunku do wartości dopuszczalnych. 
Problem nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego może mieć jednak charakter 
lokalny, o bardzo ograniczonym charakterze, i może być obserwowany w bezpośredniej 
bliskości źródła takiej emisji, np. tereny bezpośrednio przyległe do przesyłowej linii 
energetycznej (110 kV i powyżej), tereny stacji rozdzielni prądu dużej mocy, bliskość 
kuchenki mikrofalowej w mieszkaniu, czy „starej” generacji odbiornika telewizyjnego.  
Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego przez preferowanie 
właściwych i bezkonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania jest przewidziana  
w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (Małopolska 2020). 
 

5.7. Odnawialne źródła energii 
 
W wyniku inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 
przeprowadzonej w ramach projektu pn. Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 
Miasto Nowy targ na lata 2014-2023. Nowy Targ 2015 r.,  ustalono, że odnawialne źródła 
energii zainstalowane są w 10% budynków mieszkalnych. W zdecydowanej większości są to 
kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. 
Na terenie Nowego Targu istnieją możliwości zwiększenia udziału energii z odnawialnego 
źródła energii, jakim jest promieniowanie słoneczne. Taka możliwość zapewnia system 
dotacji i dopłat do montażu kolektorów i paneli słonecznych w budynkach mieszkalnych  
i obiektach użyteczności publicznej.  
 
Władze samorządowe Nowego Targu od kilku lat współpracują z PEC Geotermia 
Podhalańska S.A. w celu zastosowania energii geotermalnej do ogrzewania miasta. W roku 
2016 zostało podpisane porozumienie między Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Szaflary, 
MPEC i spółką Geotermia Podhalańska w sprawie wykonania nowego odwiertu 
i wybudowania magistrali ciepłowniczej do miejscowości powiatu nowotarskiego.  
Energia uzyskana z tego nowego odwiertu rozprowadzana byłaby po terenie miasta  
przy pomocy magistrali ciepłowniczej. Spowoduje to znacząca zmianę sposobu wytwarzania 
ciepła w MPEC Nowy Targ – z wykorzystaniem wód geotermalnych. 
 
Na terenie miasta Nowy Targ istnieje możliwość rozwoju MEW (małej energetyki wodnej), 
jednak potencjał tego źródła nie jest znaczący w ogólnym bilansie energii dla miasta. Zakłada 
się, że wykorzystanie energii spadku wód w Nowym Targu może być realizowane głównie 
przez inwestorów indywidualnych, przy wsparciu ze strony Gminy. 
Na terenie miasta Nowy Targ na rozwidleniu Czarnego i Białego Dunajca działa prywatna 
MEW J. Jędrol „Stary młyn”. Jest to przestarzała instalacja powstała w pierwszej połowie  
XX wieku. Obecnie pracuje na potrzeby tartaku. 
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5.8. Adaptacja do zmian klimatu 
 
Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość dochodzącego 
promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi lub czynników wewnętrznych, takich  
jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych.  
W ostatnich latach termin „zmiana klimatu”, używany jest w kontekście globalnego 
ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są też scenariusze 
powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej  
od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych). 
W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwowane są na naszym globie skutki zmieniającego 
się klimatu, takie jak: wzrost temperatury czy wzrost częstotliwości występowania zjawisk 
ekstremalnych. Stanowi to coraz poważniejsze zagrożenie dla życia społeczeństw i ich 
gospodarczego rozwoju. 
Wiele krajów na świecie podjęło pierwsze kroki zmierzające do przeciwdziałania skutkom 
zmian klimatycznych opracowując specjalistyczne plany strategiczne. 
 
W naszym kraju, w roku 2013, w Ministerstwie Środowiska, powstał dokument 
pn. „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu  
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020). 
Ten plan strategiczny obejmuje sektory i obszary wrażliwe na zmiany klimatu i został 
opracowany z uwzględnieniem stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
W dokumencie tym uwzględniono i przeanalizowano obecne i oczekiwane zmiany klimatu, 
zwłaszcza scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030. 
Największe zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska 
pogodowe: nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, 
huragany, osuwiska itp.  
Przewiduje się, że zjawiska te będą występować z coraz większą częstotliwością i natężeniem 
oraz będą dotyczyć coraz większych obszarów kraju.  
Najbardziej wrażliwe sektory i obszary narażone na zmiany klimatyczne to: gospodarka 
wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, 
energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, strefa wybrzeża, gospodarka 
przestrzenna i obszary zurbanizowane.  
 
Obszary górskie w Polsce, w pobliżu których i na części których zlokalizowany jest Nowy 
Targ, należą do regionów szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu zarówno w aspekcie 
przyrodniczym, jak i gospodarczym. Siedliska przyrodnicze o charakterze górskim są silnie 
narażone na zmiany klimatyczne.  
Wzrost temperatury ma przede wszystkim negatywny wpływ na stosunki wodne. Zwiększone  
parowanie przy niezmienionej sumie opadów będzie prowadzić do zmniejszania zasobów 
wodnych zasilających dorzecza głównych rzek. Będzie to szczególnie niebezpiecznie  
w przypadku wystąpienia okresów suszy. Zmniejszenie przepływów rzek i potoków będzie 
powodować niedobór wody w miejscowościach podgórskich, co równocześnie stwarzać 
będzie poważne problemy gospodarcze i sprzyjać będzie wzrostowi zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i ich eutrofizacji.  
Zwiększona częstotliwość występowania deszczy nawalnych (ulewy) powodować będzie 
gwałtowne wezbrania rzek, erozje koryt rzecznych, zwiększenie transportu materiału 
wleczonego i unoszonego. Spowodować może zamulanie znacznych odcinków rzek  
i zbiorników, co w konsekwencji może wpłynąć na spłycenie koryt rzecznych (zwiększone 
ryzyko powodzi) oraz obniżenie jakości wody. 
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Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem związanym z ulewami są osuwiska, które nasilają 
się na obszarach górskich i podgórskich.  
Innym problemem związanym z opadami atmosferycznymi są zmiany pokrywy śnieżnej. 
Wzrost temperatury powoduje skrócenie okresu zalegania pokrywy i jej niestabilności. 
Jest to jeden z czynników warunkujących możliwość prawidłowego funkcjonowania 
ekosystemów zależnych od okresu jej zalegania i grubości.  
Miasto Nowy Targ może w sposób bezpośredni i/lub pośredni minimalizować skutki 
potencjalnych zmian klimatycznych wdrażając niniejszy Program ochrony środowiska. 
 

5.9. Gospodarka odpadami 
 
Programy ochrony środowiska, na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, 
opracowywane są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Programy te nie 
uwzględniają w swojej treści szczegółowych postępowań odnośnie sposobów prowadzenia 
gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawodawstwo w tym względzie przewiduje 
opracowywanie planów gospodarki odpadami, które opracowywane są odrębnie na podstawie 
ustawy o odpadach, na szczeblu województwa i kraju. 
Natomiast każda gmina w Polsce prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi realizuje  
w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289). 
Dlatego w niniejszym POŚ przedstawiono skrótowe najistotniejsze informacje na ten temat, 
ograniczając się do przedstawienia istniejącego systemu gospodarki odpadami  komunalnymi 
na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – aktualne informacje z dokumentu  
pn. „Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Miasto Nowy Targ za 2016 rok” 
(opracowanie z kwietnia 2017 r.). 
 
Obecnie obowiązujący system gospodarki odpadami na obszarze Miasta Nowy Targ. 
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ został 
wprowadzony i funkcjonuje od dnia 1 lipca 2013 r.  
Rada Miasta podjęła szereg Uchwał, zapewniających sprawne funkcjonowanie tego systemu: 
1. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których  
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Uchwała Nr XXV/206/2016  
z dnia 27.06.2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 6 lipca 2016 r. poz. 4019), 
2. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy  
nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy, Uchwała Nr XXV/208/2016 z dnia 27.06.2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia  
6 lipca 2016 r. poz. 4020), 
3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, Uchwała  
Nr XXV/209/2016 z dnia 27.06.2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 6 lipca 2016 r. 
poz. 4021), 
4. Zmiany uchwały Nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, 
Uchwała Nr XXVII/234/2016 z dnia 5.09.2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 16 września 
2016 r. poz. 5235), 
5. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
Uchwała Nr XXV/210/2016 z dnia 27.06.2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 6 lipca  
2016 r. poz. 4022), 



Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 
 

39 
 

6. Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty, Uchwała Nr XXV/211/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., (Dz. Urz. 
Woj. Małopol. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 4023), 
7. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, Uchwała Nr XL/342/2014 z dnia 24.01.2014 ., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 
20 stycznia 2014 r. poz. 439), 
8. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, Uchwała Nr XXV/212/2016 z dnia 
27.06.2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 lipca 2016 r. poz. 4118), 
9. Zmiany uchwały Nr XXV/212/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, Uchwała Nr XXVII/235/2016  
z dnia 05 września 2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 19 września 2016 r. poz. 5285), 
10. Określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, Uchwała  
Nr XXV/207/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 7 lipca 2016 r. 
poz. 4117). 
 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 
realizowane są przez konsorcjum firm P.U.K. „Empol” Sp. z o.o. i IB Sp. z o.o. Umowa 
została zawarta na okres trzech lat, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 
2016 odbywał się w następujący sposób: 
- selektywny:  

a) tzn. frakcja SUCHA (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe oraz wydzielone i zbierane do worków z napisem „SZKŁO” butelki 
i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane 
opakowania po kosmetykach),  
b) frakcja MOKRA obejmuje pozostałe zmieszane odpady komunalne,  
c) POPIÓŁ/BIOODPADY obejmuje zamiennie popiół lub bioodpady, czyli odpady 
ulegające biodegradacji z terenów zielonych, odpady spożywcze i kuchenne, a także 
odpady podobne ze względu na swój charakter lub skład zbierane, do worków 
oznakowanych napisem „BIOODPADY”.  

- nieselektywny:  
a) tzn. frakcja ZMIESZANA (sucha, mokra),  
b)  POPIÓŁ/BIOODPADY obejmuje zamiennie popiół lub bioodpady, czyli odpady 
ulegające biodegradacji z terenów zielonych, odpady spożywcze i kuchenne, a także 
odpady podobne ze względu na swój charakter lub skład zbierane, do worków 
oznakowanych napisem „BIOODPADY”. 

 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się zgodnie  
z obowiązującym na terenie miasta harmonogramem wywozu odpadów komunalnych,  
a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z częstotliwością określoną  
w złożonej deklaracji: 
    frakcja „SUCHA” – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, 
    frakcja „MOKRA” – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, 
    frakcja „ZMIESZANA” – nie rzadziej niż co dwa tygodnie, 
    frakcja POPIÓŁ/BIOODPADY – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
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    frakcja SZKŁO – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 
Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się 
również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane  
i rozbiórkowe oraz zużyte opony. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są sprzed posesji dwa razy w roku (zabudowa 
jednorodzinna), a w przypadku zabudowy wielolokalowej odbiór jest raz w tygodniu. 
Przeterminowane leki odbierane są z wyznaczonych aptek prowadzących zbiórkę na terenie 
miasta, w 7-miu punktach. 
Ponadto na terenie Gminy Miasto Nowy Targ znajdują się trzy mini punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy i turyści mogą dostarczyć następujące 
rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych: 
    - papier – pojemnik oznaczony kolorem niebieskim, 
    - metal – pojemnik oznaczony kolorem białym, 
    - tworzywa sztuczne – pojemnik oznaczony kolorem żółtym, 
    - szkło opakowaniowe – pojemnik oznaczony kolorem zielonym, 
oraz w 19-tu nowo powstałych mini punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć: 
    - tworzywa sztuczne – pojemnik oznaczony kolorem żółtym, 
    - szkło opakowaniowe – pojemnik oznaczony kolorem zielonym. 
Od 1 stycznia 2014 r. na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 115 czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy Nowego Targu, zgodnie z Regulaminem PSZOK 
dla mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ zatwierdzonym zarządzeniem  
Nr 0050.Z.56.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2014 r., mogą oddać 
posegregowane odpady „problemowe”, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
W roku 2016, realizując wyżej opisany system zbierania odpadów komunalnych Miasta 
Nowy Targ, zebrano sumarycznie ok. 10 700 Mg odpadów – segregowanych 
i niesegregowanych „u źródła”. System objął swoim zasięgiem 26 003 osoby, przy liczbie 
zameldowanych mieszkańców 32 453 osoby. 
Odpady te były przetwarzane, zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami,  
w dwóch Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)  
w Tylmanowej i Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II, zarządzanych przez firmy EMPOL  
Sp. z o.o. i IB Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów. 
Uzyskano następujące wskaźniki odzysku/recyklingu dla następujących grup rodzajów 
odpadów: 

1. przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku; papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła – 19,9%, 

2. przygotowanie do ponownego użycia odpadów budowlanych i poremontowych  
– 100%, 

3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania – 0,0%. 

 
Dzięki skutecznie przeprowadzonej kampanii informacyjnej, dostarczeniu mieszkańcom 
miasta broszur pt. „Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto 
Nowy Targ”, praktycznie 100% właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Nowym Targu 
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złożyło do Burmistrza Miasta Nowy Targ deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
W wyniku sprawnie działającego systemu Gmina Miasto Nowy Targ w 2016 r. osiągnęła 
wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy składowanych 
odpadów komunalnych. 
W ramach rozbudowy mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
zlokalizowanych na terenach nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w 2017 r. zostaną 
ustawione pojemniki na tworzywo sztuczne i szkło opakowaniowe w kolejnych miejscach. 
System ten będzie nadal rozwijany w ramach aktualnych potrzeb. 
Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach na obszarze miasta, nie stwierdzono żadnych dzikich 
wysypisk i stąd brak interwencji gminy w tym zakresie. 
W przeszłości, w połowie XX wieku, dla potrzeb Miasta uruchomiono w 1950 roku 
składowisko odpadów komunalnych w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej.  
Od dnia 1 stycznia 2003 roku zaprzestano składowania odpadów na jego terenie, a obiekt 
został skutecznie zrekultywowany i od wielu lat nie stanowi już potencjalnego zagrożenia  
dla środowiska. Świadczą o tym wyniki badań i pomiarów systematycznie prowadzonych 
badań monitoringowych, zgodnie ze stosownymi decyzjami administracyjnymi  
i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523). 
Prowadzony monitoring składowiska stwierdza brak negatywnego oddziaływania tego 
obiektu na środowisko. 
Miasto Nowy Targ realizuje program usuwania azbestu. Mieszkańcy miasta mogą skorzystać 
z dofinansowania na transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest, środki  
na ten cel pochodzą z budżetu miasta. W latach 2014-2016 zebrano łącznie 157,68 Mg 
wyrobów zawierających azbest.  

System gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. 
W trakcie opracowania niniejszego POŚ Rada Miasta uchwaliła w dniu 24.07.2017 r. dwie 
nowe uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz w sprawie 
sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od ich 
wytwórców. 
Są to uchwały: 

1. Uchwała Nr XXXIX/354/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Nowy Targ, 

2. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przedmiotowe uchwały dostosowują nowotarski systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 roku  
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  
(Dz. U. 2017, poz. 19). Uchwalone uchwały stanowią podstawę systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi i będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. – po ich uprawomocnieniu 
się i opublikowaniu tekstu uchwał w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego. 
Istotnymi elementami tego systemu, w porównaniu do obecnie obowiązującego, jest to, że 
nieruchomości, których właściciele zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów będą musiały 
być wyposażone w pojemniki (worki) do zbierania wymienionych w uchwałach frakcji 
odpadów. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi polegają na 
wprowadzeniu oddzielnego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych: papieru, szkła oraz 
tworzywa sztucznego i metalu.  
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Na terenie nieruchomości wielolokalowych pojemnik oznaczony napisem „Suche” zostanie 
zastąpiony: 
- pojemnikiem do gromadzenia papieru – na terenie nieruchomości wielolokalowych 
wyposażonych w mini punkty selektywnej zbiórki odpadów; 
- trzema pojemnikami do gromadzenia  papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu,  
na terenie pozostałych nieruchomości wielolokalowych; 
Natomiast na terenie nieruchomości jednorodzinnych, oraz na terenie nieruchomości,  
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pojemnik oznaczony 
napisem „Suche” będzie przeznaczony do gromadzenia tworzywa sztucznego i metalu,  
a dodatkowo nieruchomość będzie wyposażona w dwa worki do gromadzenia papieru  
oraz szkła. 
Opierając się na czteroletnim doświadczeniu funkcjonowania systemu oraz sugestiach 
zgłaszanych przez mieszkańców Miasta, wprowadzono ponadto następujące zmiany: 
-zwiększono częstotliwość odbioru z terenu nieruchomości zabudowanym budynkiem 
jednorodzinnym, odpadów komunalnych takich jak: zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe - na 4 razy do 
roku (raz na kwartał); 
- zużyte opony przyjmowane będą wyłącznie w PSZOK, celem ograniczenia procederu 
notorycznego podrzucania zużytych opon przez podmioty gospodarcze w terminach  
tzw. wystawek. 
 

5.10. Edukacja ekologiczna 
 
Gmina Miasto Nowy Targ prowadzi systematyczne  działania w kierunku podnoszenia 
świadomości ekologicznej mieszkańców. Wzrost świadomości wartości i zagrożeń 
środowiska oraz współodpowiedzialności za jego stan przyczynia się do pełniejszej realizacji 
wymagań ekorozwoju i podnoszenia standardu życia na terenie miasta. 
Działania gminy prowadzone są m.in. w zakresie:  

 dostarczenia mieszkańcom aktualnej, rzetelnej i łatwej w odbiorze informacji  
o walorach i zagrożeniach środowiska,  

 sprawnej informacji o wymaganiach formalno - prawnych i ograniczeniach 
działalności gospodarczej, 

 promocji zrównoważonych (przyjaznych środowisku) modeli konsumpcji dóbr  
i usług, 

 promocji wzorców kulturowych i etycznych zapewniających zrównoważony rozwój. 
  
W ramach edukacji ekologicznej Gmina inicjuje oraz często koordynuje akcje ekologiczne 
prowadzone przez szkoły, organizacje pozarządowe, oraz inicjatywy lokalne, uznając je  
za istotny czynnik ograniczający narastanie zagrożeń środowiskowych w przyszłości.   
W latach 2015-2016 prowadzone były m.in. następujące akcje: 
Ponadto w ostatnim okresie czasie (lata 2015-2016) edukacja ekologiczna odbywała się  
za pośrednictwem następujących akcji:  

 Akcja sprzątania świata (uczniowie nowotarskich szkół i przedszkoli), 
 Konkurs recyklingowy (zbieranie makulatury i złomu przez uczniów szkół  

i przedszkoli), 
 Prelekcje prowadzone przez Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Nowym Targu 

dot. Środowiska przyrodniczego i pszczół, 
 Zakup sadzonek drzewek dla mieszkańców miasta poprzez m.in. akcję "Załatw sprawę 

- posadź drzewo",   
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 Happeningi ekologiczne dotyczące segregacji odpadów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

 Konferencja „Zielone Podhale” – zorganizowana przez Starostwo Powiatowe  
i Burmistrza Miasta Nowy Targ, dotycząca problematyki zanieczyszczenia powietrza,  

 Konkurs "Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy" -  w 2016 r. 
odbyła się XVII edycja tego konkursu, 

 Ekologiczna akcja edukacyjna firmy BIOSYSTEM S.A. z Krakowa, w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.  

Dodatkowo w sposób ciągły odbywają się kampanie informacyjne dotyczące m.in. zakazu 
spalania odpadów, wypalania traw i innych odpadów zielonych, a także możliwości uzyskania 
dofinansowania w zakresie wymiany starych i niskosprawnych kotłów na nowoczesne 
niskoemisyjne kotły na ekogroszek, biomasę i gaz sieciowy.  
W zakresie ochrony powietrza w roku 2015 wykonano 5000 szt. kolorowych ulotek, 800 szt. 
kolorowych plakatów formatu A2 (4 różne wzory – po 200 szt. każdy), 80 szt. kolorowych 
plakatów formatu A3 (4 różne wzory – po 20 szt. każdy wzór).  
Zatem prowadzona jest bieżąca promocja najlepszych wzorców gospodarowania przyjaznego 
środowisku i realizującego zasady ekorozwoju, oraz indywidualnych zachowań  
o tym charakterze, w zależności od potrzeb i aktualnych problemów związanych z ochroną 
środowiska.   
 

6. Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska 
 
Dotychczasowy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ został 
uchwalony dnia 28 kwietnia 2005 r. i stanowił załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta 
Nowy Targ nr 27/XXIX/95. 
Program ten obejmował swym zakresem politykę ekologiczną gminy i precyzował priorytety  
i cele w dwóch horyzontach czasowych; (1) krótkoterminowe na lata 2005-2008,  
(2) długoterminowe do roku 2014. 
Priorytety ekologiczne długoterminowe zostały określone w rozdz. 6 tego POŚ. Natomiast 
harmonogram i nakłady na cele szczegółowe zostały określone w rozdz. 8. 
Głównymi priorytetami długoterminowymi Nowego Targu, przyjętymi do realizacji, były: 
- ochrona wód i zaopatrzenie ludności w wodę, 
- system kanalizacji i oczyszczanie ścieków, 
- ochrona powietrza atmosferycznego, ograniczenie niskiej emisji, 
- rozwój instalacji geotermalnych, 
- gospodarka odpadami, 
- edukacja ekologiczna, 
- ochrona przyrody, 
- zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki, 
- ochrona gleb i powierzchni ziemi, 
- rozwój odnawialnych źródeł energii, 
- ochrona przed hałasem i oddziaływaniem pół elektromagnetycznych. 
Cele polityki środowiskowej Miasta zostały sprecyzowane w rozdz. 6 POŚ i obejmowały 
okres do roku 2014. 
Na strategię wdrożeniową polityki ekologicznej gminy w okresie krótkoterminowym składały 
się następujące obszary koncentracji działań: 
- właściwe planowanie przestrzenne, 
- ochrona wód i zaopatrzenie ludności w wodę, 
- system kanalizacji i oczyszczania ścieków, 
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- ograniczenie niskiej emisji, 
- gospodarka odpadami, 
- ochrona zasobów przyrody, 
- ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, 
- edukacja ekologiczna. 
Ponadto w przedmiotowym POŚ, zarówno w działaniach długo-,  jak i krótkoterminowych, 
uwzględniono rozwój turystyki i rekreacji w sposób ogólny.  Obszar tych działań wpisywał 
się wówczas w ogólne działania Gminy Miasto Nowy Targ w ramach innych programów 
i strategii realizowanych przez Miasto. 
POŚ uwzględniał obszary działań i same działania, przewidziane do realizacji przez Miasto 
Nowy Targ i jej jednostki organizacyjne oraz działania, w których gmina powinna 
uczestniczyć na zasadzie współpracy lub pomocy w ich realizacji. 
Cele krótkoterminowe w zakresie zadań nieinwestycyjnych i inwestycyjnych, na lata  
2005-2008, określono w rozdz. 8 w postaci harmonogramu i przewidywanych nakładów  
na jego realizację i dotyczyły przede wszystkim zagadnień mających być realizowanych przez 
Gminę Miasto Nowy Targ oraz jej jednostki organizacyjne, m.in. Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji oraz szkoły. 
Harmonogram nie przewidywał działań w zakresie gospodarki odpadami, gdyż wówczas 
opracowywane były równolegle z programami ochrony środowiska, gminne plany gospodarki 
odpadami, w których były wskazane szczegółowe działania w tym względzie. 
Obecnie opracowuje się tylko plany gospodarki odpadami na szczeblu krajowym  
i wojewódzkim, których realizację przypisano m.in. gminom i przedsiębiorcom. 
 
Zakres zrealizowanych zadań przez Gminę Miasto Nowy Targ przedstawiono poniżej  
z uwzględnieniem obszaru działań i samego działania (priorytetu ekologicznego), opisu tego 
działania, lat w których było realizowane dane działanie oraz nakładów poniesionych  
przez Miasto, tam gdzie było to wymierne i możliwe (dla niektórych zadań nieinwestycyjnych 
trudno jest oszacować konkretne wydatki). 
 

Tabela 6. Zakres zrealizowanych zadań przez gminę Miasto Nowy Targ 

Lp. Działanie Opis Lata 
Nakłady 

poniesione 
przez gminę 

Edukacja ekologiczna 

1. 

Edukacja ekologiczna w tym  
akcja „Sprzątania Świata”, 
konkursy ekologiczne, 
wsparcie inicjatyw szkolnych 
kół zainteresowań, 
organizacja olimpiady 
ekologicznej 

1. Akcja sprzątania świata – odbywa się 
cyklicznie na terenie Miasta Nowy Targ. 
Podczas jednej edycji średnio zebranych 
jest ok. 35 t odpadów, 
 
2. Konkurs recyklingowy – uczestniczą w 
nich dzieci z nowotarskich szkół. W latach 
2004-2014 średnio podczas akcji brało 
udział ok. 3400 dzieci. Średnio zebrano 
ok. 43000 t makulatury i ok. 2100 t złomu. 

2004-2014 
 
 
 
 

2004-2014 

Zadanie 
nieinwestycyjne 

2. 

Likwidacja dzikich wysypisk 
odpadów w gminie, promocja 
systemu segregacji odpadów, 
egzekucja wymagań ustawy  
o odpadach 

W rozpatrywanym okresie nie 
stwierdzono dzikich wysypisk odpadów. 

2004-2014 Zadanie 
nieinwestycyjne 
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3. 

Propagowanie 
proekologicznych technologii  
i zachowań konsumenckich 
(ogrzewanie, segregacja  
i utylizacja odpadów)  
w materiałach wydawanych 
przez gminę (w tym strona 
internetowa) 

1. Akcja sprzątania świata (uczniowie 
nowotarskich szkół i przedszkoli)  
 
2. Konkurs recyklingowy (zbieranie 
makulatury i złomu przez uczniów szkół i 
przedszkoli)  
 
3. Happeningi ekologiczne dotyczące 
segregacji odpadów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,  
 
4. Prowadzenie akcji edukacyjnych w 
nowotarskich szkołach dotyczących 
segregowania śmieci  
 
5. Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu 
im. Adama Worwy  
 
6. Prelekcje prowadzone przez 
Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w 
Nowym Targu dot. Środowiska 
przyrodniczego i pszczół 

2004-2014 Zadanie 
nieinwestycyjne 

4. 

Działalność edukacyjna  
i administracyjna w kierunku 
ograniczania spalania śmieci 
w gospodarstwach, wypalania 
traw oraz promocji 
niskoemisyjnych źródeł 
energii dla ogrzewania 
budynków (ograniczenie 
niskiej emisji) 

Cykliczne akcje związane z edukacją 
mieszkańców w zakresie zakazu 
wypalania traw, spalania odpadów. Akcje 
prowadzone za pomocą plakatów, 
komunikatów na stronie Internetowej 
Urzędu Miasta. 

2004-2014 Zadanie 
nieinwestycyjne 

5. 

Wspieranie programów 
monitoringu środowiska  
i przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom 

1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 
poprzez organizację konkursów 
recyklingowych. 
 
2. Cykliczne akcje sprzątania świata 

2007-2010 
 
 
 
 
 

              30 800  
 
 
 
 
 

 
6. 

Wspieranie działań z zakresu 
profilaktyki środowiskowej  
oraz prowadzenia działań 
ratowniczych w przypadku 
wystąpienia zagrożeń 
środowiska naturalnego 

1. Współpraca z polskim związkiem 
Wędkarzy poprzez kontrole cieków. 
 
2. Happeningi ekologiczne oraz prelekcje 
ekologiczne, plakaty , ulotki. 

2007-2010                 5 000  
 
 
             23 000 

Ochrona powietrza atmosferycznego ograniczenie niskiej emisji 

7. 

Promocja rozwoju instalacji 
energetyki odnawialnej  
i obiektów o wysokim 
standardzie efektywności 
energetycznej (termoizolacja, 
ogrzewanie pasywne, systemy 
zintegrowane) 

1. Termomodernizacja Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz budynku OSP 
Nowy Targ-Kowaniec 
 
2. Dotacje na działania zmierzające do 
ograniczenia niskiej emisji (69 dotacji do 
wymiany palenisk) 

2008 
 
 
 

2007-2009 

 
 
 
 
            146 500  
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8. 

Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej Nr 11  
i Gimnazjum nr 2 

Wykonano kompleksową 
termomodernizację obiektu Gimnazjum nr 
2 i SP nr 11 polegającą na: wymianie 
stolarki okiennej, ociepleniu ścian 
zewnętrznych wraz z wykonaniem 
elewacji, zagospodarowania terenu  oraz 
wykonano kompaktowy węzeł cieplny. 

2006          2 029 660  

9. 

Szkoła Podstawowa nr  2 - 
remont elewacji - docieplenie 

W 2005 r. wykonano docieplenie elewacji, 
na które uzyskano pożyczkę z WOSiGW 
w Krakowie w kwocie  
170 200 zł 

2005            488 450  

10. 

Przedszkole nr 7  
– termomodernizacja 

Wykonano docieplenie elewacji o pow. 
1190 m2. Uzyskano kredyt 
termomodernizacyjny w kwocie 198 623 
zł, wraz z premią gwarancyjną z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w kwocie  
49 656 zł 

2005             531 641  

11. 

Przedszkole nr 5 remont 
elewacji - docieplenie 

Wykonano docieplenie elewacji o pow. 
547 m2. Uzyskano kredyt 
termomodernizacyjny w kwocie 63125 zł, 
wraz z premią gwarancyjną z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w kwocie  
15 6782 zł 

2005            199 980  

12. 

Termomodernizacja budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Wykonano ocieplenie elewacji budynku o 

pow. 441 m2. 
Uzyskano preferencyjny kredyt 
termomodernizacyjny w Banku Ochrony 
Środowiska na kwotę  
58 727 zł.  

2006              83 420  

13. 

Kotłownia gazowa w budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Wykonano kotłownie gazową, kotły 
gazowe kondensacyjne 2 x 45 kW. 
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w kwocie 22 496 zł  

2006            122 639  

14. 

Modernizacja obiektów 
Miejskiej Hali Lodowej (w 
tym: instalacje odzysku ciepła, 
wentylacyjne, ocieplenie 
stropu) 

ZGZiR wykonał instalacje odzysku ciepła 2006  
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15. 

Ograniczenie niskiej emisji 
ciepłowniczej z obiektów 
komunalnych 

1. Modernizacja kotłowni w budynku OSP 
Nowy Targ-Kowaniec (zamontowano 
kocioł gazowy) 
 
2. Termomodernizacja budynku OSP 
Nowy Targ-Kowaniec i Miejskiego 
Ośrodka Kultury 
 
3. Termomodernizacja budynku 
miejskiego przy ul. Podtatrzańskiej 47a i 
instalacja kotła gazowego w przedszkolu 
nr 4 
 
4. Modernizacja kotłowni MPEC Sp. z 
o.o. wraz z wymianą węzła 
ciepłowniczego 
 
5. Modernizacja sieci ciepłowniczej 
MPEC Sp. z o.o. (100 mb) wraz z 
wymianą 12 węzłów ciepłowniczych 

2006 
 
 
 

2008 
 
 
 

2010 
 
 
 
 

2011 
 
 
 

2012 

 

16. 

Ograniczenie niskiej emisji 
ciepłowniczej z obiektów 
prywatnych  

Wymiana: 
35 kotłów i montaż 1 kolektora 
słonecznego 
 
24 kotłów 
 
24 kotły 
 
21 kotłów 
 
3 kotły 
 
10 kotłów 
 
4 kotły 

 
2006 

 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

11.2012 
 

2013 
 

2014 

 
             27 500  
 
 
             51 500  
 
             49 000  
 
             46 000  
 
             10 348  
 
             38 167 
 
             14 741 

Ochrona zasobów przyrody 

17. 

Opieka nad obszarami 
przestrzeni publicznej  
– nasadzenia i kształtowanie 
zieleni 

Nasadzenia drzew i krzewów na  
- terenie cmentarza 
- teren miasta 
 
 
 
Rewitalizacja: 
Rynek – 73 drzew, 303 krzewów, 
 
Park Miejski im. Adama Mickiewicza  – 
100 drzew, 6924 krzewów, 
 
Miasteczko komunikacyjne przy ul. 
Wojska Polskiego  – 57 drzew, 3252 
krzewów liściastych, 984 krzewów 
iglastych 

2006 
2009 
2011 
2012 
2013 
2014 

 
2011-2012 

 
2010-2012 

 
 

2014 

44 sadzonki 
1200 sadzonek 
540 sadzonek 
226 sadzonek 
194 sadzonki 
514 sadzonek 
 

18. 

Opieka nad pomnikami 
przyrody na terenie gminy, 
kształtowanie otoczenia  
i ochrona rezerwatu przyrody 
„Bór na Czerwonem” 

W 2010 r. w rezerwacie przyrody Bór na 
Czerwonem została oddano do użytku 
ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, 
zwieńczona platformą widokową na Tatry, 
Gorce i torfowisko 

2010  
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Inne działania 

19. 
Rozbudowa i konserwacja 
systemu kanalizacji opadowej 

W latach 2009-2014 na modernizację sieci 
kanalizacji opadowej przeznaczono  
Kwotę ok. 636 tys. zł 

2009-2014            636 001 

20. 

Ograniczenie hałasu i emisji 
zanieczyszczeń 
komunikacyjnych poprzez 
naprawy nawierzchni dróg  
i instalację urządzeń 
porządkujących ruch 

Wymieniono łącznie 15 660,3 mb 
nawierzchni dróg na terenie miasta, w tym 
dróg gminnych. 

2005-2014                   b.d. 

21. 

Wspieranie rozwój ruchu 
rowerowego poprzez 
likwidację barier technicznych 
oraz tworzenie ścieżek 
rowerowych 

Szlak rowerowy od Parku Miejskiego  
do skrzyżowania ul. Sikorskiego  
i ul. Podtatrzańskiej.   
530m+987m+967m = 2 484 m 
 
Ścieżka rowerowa od Parku do mostu  
na pot. Czarny Dunajec w ciągu drogi  
DK 47 – 672 m. 
 
Ścieżki rowerowe w kompleksie leśnym 
Bór nad Czerwonem w ramach 
Historyczno – kulturowo – 
przyrodniczego szlaku wokół Tatr o 
długości 1763 m 

2012-2013 
 
 
 
 

2013 
 
 
 

2014 

        1 189 670  
 
 
 
 
           291 035  
 
 
 
          712 164  

Źródło: Urząd Miasta Nowy Targ 
 
Zrealizowano również zadania, w ramach określonych w POŚ priorytetów, dotyczące 
ochrony wód i zaopatrzenia ludności w wodę oraz rozwoju i modernizacji systemu kanalizacji 
i oczyszczania ścieków. 
Ogółem w latach 2005-2014 zrealizowano około 75 zadań (przedsięwzięć) związanych  
z budową i modernizacją sieci wodociągowej, rozbudową i modernizacją miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Wszystkie  
te zadania prowadzone były koordynowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 
Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych ze względu  
na ograniczone ramy redakcyjne niniejszego opracowania. 
Należy podkreślić, że w latach 2005-2014 zrealizowano inwestycje z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Nowego Targu, których całkowity koszt wynosił około  
24.000 tys. zł. W koszty te wchodziły środki finansowe z: (1) budżetu Miasta, (2) środki 
zewnętrzne, w tym środki UE i krajowych funduszy celowych, (3) środki własne MZWiK, 
przy czym w latach 2005 - 2008, głównie były to środki budżetu miejskiego, a w latach 
późniejszych coraz bardziej znaczny udział był środków pomocowych Unii Europejskiej.  
Najwięcej jednostkowych zadań i związanych z tym kosztów, zrealizowano w latach 2007-
2008 oraz 2012-2014.   
Należy zaznaczyć, że zostały zrealizowane wszystkie zadania wymienione w harmonogramie 
zadań krótkoterminowych na lata 2005-2008 POŚ. 
W ramach priorytetu – rozwój instalacji geotermalnych, gmina współpracowała z PEC 
Geotermia Podhalańska i gminami podhalańskimi, w sprawie zasilania miejskiej sieci 
ciepłowniczej w wody geotermalne. W roku 2016 podpisano porozumienie pomiędzy 
gminami regionu podhalańskiego, w tym Gminy Miasto Nowy Targ, w sprawie wykonania 
nowego odwiertu i wybudowania magistrali ciepłowniczej z wykorzystaniem wód 
geotermalnych. 
W ramach planowania przestrzennego gmina dbała o właściwe kształtowanie ładu 
przestrzennego, uwzględniając w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania 
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przestrzennego i ich zmianach o właściwe potraktowanie spraw związanych z ochroną 
środowiska przyrodniczego i ochrony jego bioróżnorodności. 
Należy stwierdzić, że Gmina Miasto Nowy Targ, zrealizowała priorytety polityki 
ekologicznej zapisanej w Programie Ochrony Środowiska na lata 2005-2014, szczególnie 
w przypadku zadań dotyczących gminy i jej jednostek organizacyjnych. 
 
Działania Gminy Miasto Nowy Targ po roku 2014 do chwili obecnej 
Gmina Miasto Nowy Targ kontynuowała politykę ekologiczną w zakresie właściwego 
kształtowania środowiska po roku 2014 – określone w poprzednim POŚ obejmujących lata 
2005-2014. 
Szczególną uwagę poświęcono sprawie jakości powietrza, które uznano za priorytetowe  
i w tym względzie podjęto szereg istotnych decyzji. 
Opracowano projekty dwóch dokumentów strategicznych w zakresie ochrony powietrza pn.: 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto 
Nowy Targ (PONE), które zostały przyjęte w dniu 20 kwietnia 2015 roku przez Radę Miasta 
Nowy Targ - Uchwała Nr VIII/59/2015 oraz Uchwała ze stycznia 2017 r. 
Nr XXXVI/328/2017 stanowiąca aktualizację PGN przyjętego w 2015 roku Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej PGN). Gmina sukcesywnie realizuje założenia zawarte i kierunki działań 
przyjęte w tych. dokumentach strategicznych. 
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Nowy Targ zainstalowana została w marcu 2016 r. 
kontenerowa stacja pomiarowa do stałego badania jakości powietrza atmosferycznego  
na terenie miasta Nowy Targ, która daje możliwość publikowania bieżących wyników, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie na specjalnie przygotowanej na ten cel podstronie do 
publikacji danych bieżących z systemu monitoringu jakości powietrza. Do tych danych jest 
również odnośnik na stronie głównej miasta. Na tej stronie są także zamieszczane komunikaty 
dotyczące przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza oraz informacja o środkach 
ostrożności w przypadku wystąpienia przedmiotowych przekroczeń. 

 
W ramach edukacji ekologicznej, związanej z tym tematem, gmina prowadzi szereg akcji 
ekologicznych m.in. w zakresie niebezpiecznego spalania w paleniskach domowych, 
przestrzegając przy tym przed szkodliwym dla zdrowia spalaniem odpadów i złej jakości 
paliw stałych. Miasto współpracuje z nowotarskimi szkołami przy organizacji corocznych 
happeningów ekologicznych, gdzie poruszany jest w pierwszej kolejności temat ochrony 
powietrza już przez tych najmłodszych. Wspiera współpracę bezpośrednią z mieszkańcami 
miasta, pomaga i finansuje różnego rodzaju broszury, ulotki i plakaty w zakresie np. tzw. 
„górnego spalania” (współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym oraz mieszkańcami miasta), 
pomaga również w ich kolportażu. Pracownicy udzielają wywiadów w tym zakresie w 
lokalnych i ogólnopolskich mediach. Publikowane są również artykuły o tej tematyce 
w lokalnych gazetach i portalach internetowych w tym na stronie miasta. 
Także, w tym zakresie, w dniach 3 grudnia 2015 r. jak i 2 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta 
wystąpił do mieszkańców naszego miasta z „Apelem w sprawie zakazu spalania odpadów” 
Nowotarska Telewizja Kablowa zrealizowała również bardzo ciekawy program pt.: „Pomóc 
Naturze” sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Krakowie, gdzie zamieszczono bardzo 
ciekawe filmy z wywiadami i informacjami, w szczególności z zakresu ochrony powietrza  
na terenie miasta. 
W celu informowania m.in. o skutkach złej jakości stosowanych paliw stałych w budynkach 
położonych na terenie miasta Nowy Targ przeprowadzono robocze spotkanie w lutym 2016 r. 
z Mistrzami Kominiarskimi dokonującymi obowiązkowych przeglądów kominowych  
na terenie naszego miasta. Również upoważnieni przez Burmistrza Miasta Nowy Targ 
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pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonujący kontroli 
kotłowni w budynkach położonych w granicach administracyjnych miasta Nowy Targ 
informują o skutkach ogrzewania budynków złej jakości paliwem. W 2016 roku w samym 
zakresie ochrony powietrza przeprowadzono 101 kontroli nieruchomości. Ponadto w dniach 
12-15 maja 2017 roku w Nowym Targu, w Rynku i przy lodowisku, z inicjatywy Burmistrza 
Miasta Nowy Targ, zorganizowano akcję edukacyjno-ekologiczną, w ramach której 
przyjechał na 3 dni „Autobus energetyczny” stanowiący mobilne centrum edukacyjno-
informacyjne. Przez wszystkie dni autobus odwiedziło około 700 osób w tym prawie  
300 uczniów z nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich   
oraz studentów z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Głównym celem tej kampanii było zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian 
klimatu i ochrony powietrza oraz działań, jakie można podjąć, aby je poprawić. Eksperci  
z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oprowadzający po autobusie, wraz z Ekodoradcą 
Miasta Nowy Targ, wyjaśniali zwiedzającym kwestie związane z poszanowaniem energii, 
oszczędnościami i korzyściami dla środowiska naturalnego.  
Kampania ta była kolejnym działaniem podejmowanym przez Urząd Miasta Nowy Targ  
w walce o czyste powietrze. Dodatkowo 25 kwietnia 2017 r. Ekodoradca Gminy Miasto 
Nowy Targ w ramach edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza spotkał się  
z lokalnymi instalatorami i przedsiębiorcami współpracującymi z firmami hydraulicznymi 
trudniącymi się wykonawstwem w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach nie tylko 
objętych dofinansowaniem do wymiany kotłów, gdzie przekazano istotne informacje 
w zakresie procedury obecnego dofinansowania w ramach realizowanego PONE jak również 
rozmawiano o przyszłym dofinansowaniu do wymiany kotłów c.o. w ramach RPOWM  
2014-2020.  
Inną ciekawą akcją było zorganizowanie w dniu 5 lutego 2017 r. na nowotarskim rynku przez 
Burmistrza Miasta Nowy Targ wraz z Grupą Inicjatywną „Podhale bez dymu”  
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną Nowy Targ akcji edukacyjnej, podczas której 
zaprezentowany został pokaz palenia w kotłach C.O. „od góry”, przedstawiciel OSP omówił 
zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz poruszona została istotna rola kominiarza 
i przeglądów kominiarskich. Podczas przedmiotowego happeningu pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska rozdawali przybyłym mieszkańcom ulotki 
dotyczące zasad prawidłowego palenia oraz dla chętnych deklaracje uczestnictwa  
w programach dofinansowań do wymiany starych źródeł centralnego ogrzewania na nowe 
ekologiczne media grzewcze, tłumacząc przy tym zasady dofinansowania. 
Gmina Miasto Nowy Targ w 2017 r. we współpracy z Nowotarskim Alarmem Smogowym 
stworzyła ulotkę edukacyjno-informacyjną, poruszającą temat problemu zanieczyszczenia 
powietrza na terenie Miasta Nowy Targ. W przedmiotowej ulotce wyszczególnione zostały 
między innymi dane kontaktowe do pracowników Urzędu zajmujących się dopłatami  
do wymiany starych piecy na nowe ekologiczne media grzewcze, numery telefonów i adres  
e-mail do zgłoszeń w przypadku podejrzenia spalania odpadów oraz informacje dotyczące 
zakazu spalania odpadów. Ulotka ta jest rozdysponowywana wraz z decyzjami ustalającymi 
wysokość podatku od nieruchomości, rachunkami za wodę i ścieki oraz przekazywana jest 
przez Pracowników Wydziału mieszkańcom podczas prowadzonych kontroli nieruchomości 
w zakresie różnych komponentów środowiska. 
W miesiącu lutym 2017 r. zakończono także rozdysponowywanie ankiet inwentaryzacji 
ogrzewania budynków, które to trafiły do mieszańców Nowego Targu wraz z deklaracją  
OK-A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 
zamieszkałych oraz deklaracją OK-B o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych. W chwili obecnej mieszkańcy  
na bieżąco składają wypełnione ankiety. Przedmiotowa ankieta posłuży do uzupełnienia bazy 
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inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Miasta Nowy Targ w ramach Projektu 
zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, w którym uczestniczy Gmina Miasto 
Nowy Targ. W I kwartale 2017 r. przeprowadzona została także akcja plakatowa pod tytułem 
„Smog albo zdrowie”. Plakaty prezentują wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm 
człowieka oraz zawierają informację o możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany 
starego źródła ogrzewania na nowe ekologiczne. Przedmiotowe plakaty umieszczone zostały 
w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji, na tablicach ogłoszeń, na przystankach 
autobusowych, w Miejskim Ośrodku Kultury, w Urzędzie Miasta, w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Wojska Polskiego 
14 oraz w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 
W miesiącu kwietniu w ramach programu „LIFE” Gmina Miasto Nowy Targ wypożyczyła  
na okres prawie miesiąca z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kamerę 
termowizyjną celem dokonywania wstępnych oraz ogólnych darmowych analiz budynków 
zlokalizowanych na terenie miasta. Podczas prowadzonych przez pracowników Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działań kontrolnych palenisk oraz podczas 
odbiorów zrealizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji inwestycji 
polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne, Ekodoradca wykonał 
30 inspekcji termowizyjnych połączonych z edukacją ekologiczną o stratach ciepła  
w budynkach i możliwościach ich zapobiegania. 
W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz prowadzonych przez Miasto działań 
proekologicznych w zakresie ochrony powietrza i zieleni w dniach od 10 do 14 kwietnia br. 
w Biurze Obsługi Mieszkańca wydano mieszkańcom nieodpłatnie 300 szt. sadzonek jodły, 
świerka, buka i klona. Dodatkowo Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu 
na miejskich terenach posadził 200 szt. wyżej wymienionych sadzonek, a podczas 22 Targów 
Budownictwa, Instalacji i Wnętrz pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ i Rektora 
PPWSZ w Nowym Targu, które 13 i 14 maja 2017 roku odbyły się pod hasłem „Walczymy  
o czyste powietrze na Podhalu” pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ rozdali kolejne 300 szt. sadzonek świerka  
oraz udzielali porad w zakresie dofinansowania w celu uzyskania dotacji do wymiany kotłów 
jak również kolektorów słonecznych i pomp ciepła typu do c.w.u. 
31 maja 2017 roku, w Urzędzie Miasta Nowy Targ zorganizowano darmowe szkolenie  
dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w zakresie walki z zanieczyszczeniem 
powietrza atmosferycznego. 
 
Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ uzyskano 
85 % dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” działania  
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej 
(PGN). Projekt został finalnie zakończony i rozliczony w kwietniu 2016 roku, w wyniku 
którego miasto otrzymało 32 305,95 zł dotacji. Bardzo obszernym zadaniem inwestycyjnym 
w obecnym czasie jest rozpoczęty w 2015 roku Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) 
na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023.  
 
W ostatnich latach MPEC Nowy Targ  Sp. z o. o. przeprowadził szereg inwestycji 
skierowanych na modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, w tym na  redukcję emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Do projektów proekologicznych przeprowadzonych przez 
Spółkę, będących nieodzownym elementem walki o czyste powietrze w Nowym Targu, 
wymienić należy poniższe działania : 
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Rok 2014: 
- wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej MPEC Małopolskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Nowym Targu. 
Rok 2015: 
- wykonanie przyłącza nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych 
  w Nowym Targu. 
Rok 2016: 
- w 2016 roku została oddana do eksploatacji nowa instalacja odpylania na kotłowni 

centralnej przy ul. Szaflarskiej 108. Prace modernizacyjne instalacji wykonywane były 
w latach 2015-2016 poprzez zabudowę nowych filtrów workowych dla każdego  
z eksploatowanych kotłów. Wykonanie modernizacji miało kluczowe znaczenie  
w zmniejszeniu emisji pyłów zawieszonych PM10 do atmosfery. Aktualnie poziom 
emisji pyłów z kotłowni węglowej wynosi poniżej wymagań jakie będą obowiązywały 
po 2022 roku i jest to wartość mniejsza, niż dla emiterów gazowych, 

-  wykonanie przyłącza do sieci MPEC starego budynku Starostwa Powiatowego 
w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia (likwidacja kotłowni węglowej w tym budynku), 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej MPEC hotelu Campanille Nowy Targ – Zakopane, 
- wymiana starego agregatu prądotwórczego będącego awaryjnym źródłem zasilania  

dla kotłowni przy ul. Szaflarskiej, 
- podpisanie umów przyłączeniowych z podmiotami budującymi nowe budynki 

wielomieszkaniowe na Równi Szaflarskiej oraz rozpoczęcie projektu inwestycyjnego 
„Rozbudowa południowej magistrali ciepłowniczej na terenie Miasta Nowy Targ”. 
Planowane prace obiektowe 2017 rok, 

- prowadzenie rozmów z WFOŚ w sprawie uruchomienia programu dofinansowania 
rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie Miasta, 

- utworzenie biura obsługi klienta, przygotowanie oferty dla potencjalnych nowych 
Klientów, w pierwszej kolejności w rejonie Centrum Handlowego „Dekada” 
oraz Al. Tysiąclecia, 

- rozpoczęcie opracowywania Strategii Spółki na lata 2018-2032, 
- prace przygotowawcze i koncepcyjne projektu inwestycyjnego „Rozwój sieci 

ciepłowniczej Centrum Miasta Nowy Targ”. Planowane prace obiektowe 2018 rok, 
- podpisanie umowy intencyjnej z Gminą Szaflary oraz spółką „Geotermia 

Podhalańska” w sprawie współpracy przy tworzeniu nowego podmiotu „Geotermia 
Nowotarska”, którego zadaniem będzie doprowadzenie energii cieplnej, geotermalnej 
do MPEC-u, 

-  rozpoczęcie rozmów ze Starostwem Nowotarskim w celu doprowadzenia ciepła 
sieciowego do obecnego budynku Starostwa, 

- rozpoczęcie działań w celu dostarczania do odbiorców centralnej ciepłej wody 
użytkowej również w okresie letnim.   

Rok 2017: 
- złożono wniosek o dofinansowanie na rozwój sieci ciepłowniczej w mieście Nowy 

Targ w dniu 28.04.2017 r. 
 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na lata  
2014-2023 odbywa się na podstawie podpisanej w dniu 10 września 2015 roku umowy  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  
To bardzo obszerne zadanie inwestycyjne, którego pełna realizacja winna dać wymierne 
korzyści w postaci poprawy jakości powietrza, a zarazem poprawi także komfort życia 
mieszkańców. W ramach tego Programu mieszkańcy wcześniej deklarujący wymianę 
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nieekologicznych źródeł ciepła c.o. w budynkach mieszkalnych starają się o dofinansowanie 
do wymiany starych kotłów c.o. na paliwa stałe, na nowoczesne.  
Obecnie trwa końcowa faza programu i rozliczanie czwartej transzy zrealizowanych 
inwestycji przez mieszkańców oraz przygotowywanie dokumentacji celem przekazania  
do WFOŚiGW i niezbędnej do finalnego rozliczenia. Program ma zakończyć się do września 
2017 roku i objąć łącznie 170 inwestycji w budynkach mieszkalnych (wcześniej 
zadeklarowanych i uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wniosku 
o dotację do WFOŚiGW w Krakowie). Program PONE daje mieszkańcom możliwość 
dofinansowania łącznie do 85% kosztów kwalifikowanych. Na ten cel uzyskano środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
w kwocie 1 101 750,00 zł, które stanowią 50% dotacji. Gmina Miasto Nowy Targ z własnego 
budżetu dokłada do realizacji przedmiotowych inwestycji 35% dotacji co stanowi łącznie 
771 225,00 zł. Dla inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców miasta do realizacji  
w okresach późniejszych tj. od II półrocza 2017 roku do 2020 roku i dalej, zostały złożone 
dwa wnioski dotacyjne obejmujące 225 inwestycji, zgodnie z przyjętym dalszym 
harmonogramem działań określonym w uchwale przyjmującej PONE dla Miasta Nowy Targ. 
 
Do innych ważniejszych działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego  
na terenie Miasta Nowy Targ należą: 

1. starania o pozyskanie środków na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych  
oraz pomp ciepła typu powietrze do ciepłej wody użytkowej w budynkach 
mieszkalnych.  
W tym zakresie do czasu obecnego zebrano 483 ankiet osób chętnych do realizacji 
takich inwestycji na terenie Nowego Targu. Nabór wniosków wciąż trwa na tzw. 
„listę rezerwową”. Podjęto starania, aby,  projekt został dofinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – 
Poddziałanie 4.1.1.,  

2. starania o kolejne pozyskanie środków na dofinansowanie do modernizacji kotłowni 
c.o. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u w budynkach położonych na terenie miasta Nowy 
Targ (gaz, biomasa, paliwa stałe). Złożono dwie karty projektów w ramach 
poddziałań 4.4.2 i 4.4.3. obejmujące łącznie 225 inwestycji, po czym złożono dwa 
wnioski aplikacyjne. Nabór wniosków jest ciągły tzn., że przyjmowane są kolejne 
deklaracje uczestnictwa w programach dofinansowania do wymiany kotłów c.o. - tzw. 
„lista rezerwowa”. Gmina dokłada starań, aby ten projekt został dofinansowany ze 
środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 
W ramach programu tego dofinansowania Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego wyłonił audytorów, którzy dostali z naszego urzędu listę 
z zainteresowanymi mieszkańcami wymianą kotła, gdzie audytorzy w terminie do 
3 miesięcy od przesłania listy mają wykonać ocenę energetyczną budynków, 

3. podpisano z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Obrót Detaliczny S.A. 
porozumienia o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na 
terenie miasta Nowy Targ. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa jakości 
powietrza głównie poprzez wymianę palenisk ogrzewanych paliwami stałymi na rzecz 
ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, oczywiście tam gdzie jest to technicznie 
i ekonomicznie możliwe, 

4. gmina uczestniczy łącznie z innymi gminami województwa małopolskiego w dużym 
„Projekcie zintegrowanym LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię 
Europejską, którego jednym z głównych zadań było zatrudnienie w naszej gminie 
osoby pełniącej funkcję tzw. Ekodoradcy”. Tworzy on sieć współpracujących ze sobą 
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„Ekodoradców” zatrudnionych w pozostałych gminach Małopolski uczestniczących 
w tym Programie, którzy wspierają m.in. wdrażanie Programu ochrony powietrza 
województwa małopolskiego na poziomie gmin, organizowanie dalszych programów 
dofinansowania dla mieszkańców do wymiany starych źródeł grzewczych oraz 
angażowanie mieszkańców do realizacji działań w zakresie wymiany ogrzewania 
i oszczędności energii. „Ekodoradca” również wspiera wszelkiego rodzaju projekty 
z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony powietrza i klimatu oraz 
nadzorowanie realizacji zadań określonych w przyjętym przez Radę Miasta Nowy 
Targ Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ, 

5. w wyniku wystąpienia w dniu 26 października 2016 r. do Głównego Instytutu 
Górnictwa w Katowicach w zakresie wykorzystania mobilnej platformy do pomiarów 
wybranych parametrów niskiej emisji za pośrednictwem innowacyjnych dronów, 
nawiązano współpracę i podpisano porozumienie. Dron opracowany przez GIG 
pozwala na określenie obszarów szczególnie zagrożonych złym stanem 
aerosanitarnym wraz z wykonaniem pomiaru m.in. emisji pyłów zawieszonych czy 
benzo(a)pirenu. Badania przeprowadzone na terenie miasta Nowy Targ pozwoliły na 
wstępną identyfikację konkretnych źródeł zanieczyszczeń celem podjęcia działań 
eliminujących szkodliwą emisję zanieczyszczeń w przyszłości. Dalsze badania oraz 
analizy są w trakcie ich prowadzenia, 

6. podpisano umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. 
z Jastrzębia Zdroju na badanie próbek odpadów paleniskowych w ramach 
prowadzenia czynności kontrolnych prowadzonych przez pracowników Urzędu 
Miasta Nowy Targ na terenie Miasta Nowy Targ. 

 

7. Cele programu ochrony środowiska, zadania, przewidywane 
koszty 

 
7.1. Polityka ekologiczna Gminy Miasto Nowy Targ 
 
Rozwój gospodarczy ostatnich lat przyczynił się do wzrostu świadomości ekologicznej  
i dbałości o środowisko, m.in. coraz częściej zaczęto zauważać skutki negatywnego wpływu 
człowieka na środowisko. Chcąc ograniczyć rozwój tej sytuacji wprowadza się w życie coraz 
to nowsze rozwiązania. Jednym z przykładów takiej działalności jest określenie głównych 
zasad polityki zrównoważonego rozwoju, które określają, że rozwój gospodarczy powinien 
stać na równi ze sprawami dotyczącymi ochrony środowiska. Gwarantuje to dalszy postęp 
technologiczny i przemysłowy, a zarazem umożliwia przestrzeganie określonych standardów 
jakości środowiska. 
Polityka ekologiczna jest zgodnie z wymogami rozwoju zrównoważonego podstawowym 
aspektem rozwoju gminy. Obok strategii rozwoju określa ona ramy poszczególnych działań  
i priorytety w realizacji celów.  
Celem nadrzędnym w zakresie polityki ekologicznej jest harmonijny rozwój gminy 
uwzględniający potrzeby wynikające z ochrony przyrody i zapewnienia wysokiej jakości 
środowiska życia mieszkańców.  
Zarówno wizja i misja gminy, jak i wymagania wynikające z realizacji celów ekologicznych 
zapisanych w dokumentach powiatowym, wojewódzkim i polityce ekologicznej kraju 
określają podstawowe cele polityki ekologicznej gminy:   

 kształtowanie ładu przestrzennego zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego przy 
uwzględnieniu zasad ochrony różnorodności biologicznej, ochrony krajobrazu,  
poprawy jakości i komfortu życia społeczeństwa, 
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 ochrona wód, ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i podziemnych pochodzącego ze źródeł komunalnych, rozbudowa systemu 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

 zapewnienie dostaw wody użytkowej wysokiej jakości, 
 ochrona powietrza atmosferycznego poprzez działania promujące energię 

odnawialną i eliminujące niską emisję substancji do powietrza,  
 minimalizacja wytwarzania odpadów oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu 

ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania,  
 aktywizację gospodarki gminy w kierunkach stosunkowo przyjaznych środowisku, 

jak turystyka i rekreacja, rolnictwo ekologiczne, agroturystyka,  
 ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie gminy  

ze szczególnym uwzględnieniem: terenów, obiektów i gatunków chronionych, 
oraz pozostałych terenów i obiektów o wysokich walorach rekreacyjnych  
i krajoznawczych,  

 wykorzystanie wysokich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
krajoznawczych dla wzmocnienia tożsamości mieszkańców gminy, promocji  
i kształtowania ekologicznego wizerunku gminy, przyciągania inwestycji i działań 
podnoszących walory gminy w tym zakresie, 

 zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez gminny system postępowania 
w przypadku wystąpienia poważnej awarii, klęski żywiołowej, postępowania  
z odpadami niebezpiecznymi, 

 preferencję dla działań systemowych w zakresie ochrony i kształtowania 
środowiska w duchu rozwoju zrównoważonego, uwzględniających złożoność 
środowiska i przestrzeni gospodarczo – społecznej, w powiązaniu z działaniami 
podejmowanymi na szczeblu powiatu i województwa oraz realizowanymi przez 
sąsiednie gminy,  

 prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań 
organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony środowiska 
oraz ocena i doradztwo w przypadku inicjatyw mogących powodować skutki 
środowiskowe. 

 
Polityka ekologiczna gminy jest systemem dynamicznym, podlegającym okresowej 
weryfikacji i dostosowanym do zmieniających się warunków środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych, prawnych.  
 
7.2. Priorytety polityki ekologicznej gminy  
 
W myśl ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) gminę należy 
rozumieć, jako wspólnotę samorządową wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność, posiadającą osobowość prawną.  
Do jej podstawowego zakresu działań należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Własnymi zadaniami gminy 
są między innymi sprawy związane ściśle z ochroną środowiska: ład przestrzenny, 
gospodarka terenami i ochrona środowiska, a także wodociągi i zaopatrzenie w wodę, 
kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, gospodarka odpadami 
komunalnymi, edukacja społeczna, w tym ekologiczna. 
Gmina posiada uprawnienia w zakresie ochrony środowiska, nawiązujące do: miejscowego 
planowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji o znaczeniu lokalnym, określeniu miejsca 
lokalizacji (ocenę oddziaływania na środowisko danej inwestycji - będącą podstawowym 
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narzędziem instrumentów ochrony środowiska),  utrzymania porządku i czystości w gminie, 
ochrony drzew i krzewów. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie decyzję własne 
podejmowane przez „gminę” dotyczą tylko i wyłącznie danej gminy. Ważny jest także 
podkreślenia fakt, iż zadanie gminy w dziedzinie ochrony środowiska w ustawie  
o samorządzie terytorialnym są jedynie zaznaczone w sposób bardzo ogólny,  
a ich dokładniejszy zakres opisany jest w innych ustawach związanych z ochroną środowiska.  
Dlatego podstawowymi priorytetami w polityce ekologicznej gminy są przede wszystkim 
zadania wchodzące w zakres działalności gminy, czyli zadania należące do zadań własnych 
gminy. Gmina również zaliczyła do swoich zadań priorytetowych te obszary z dziedziny 
ochrony środowiska, które w zasadniczy sposób wpływają na standard i komfort życia jej 
mieszkańców. 
Należy również podkreślić, ze priorytety polityki ekologicznej zdeterminowane są stanem 
środowiska w danym rejonie. W przypadku Nowego Targu, stan środowiska został 
przedstawiony w rozdz. 4 niniejszego POŚ. 
Mając powyższe na względzie określono priorytety i cele polityki ekologicznej Gminy Miasto 
Nowy Targ na najbliższe 4 lata – 2017-2020. 
 
7.2.1. Ochrona wód i zaopatrzenie ludności w wodę 
 
Potrzeby własne w zakresie wody wodociągowej gmina zaspokaja w większości z ujęć wód 
podziemnych i ujęcia wody powierzchniowej zlokalizowanym na Białym Dunajcu  
w miejscowości Szaflary.  
Ze względu na planowany rozwój gospodarczy gminy oraz prognozowany wzrost zaludnienia  
w przyszłych latach, konieczna będzie bieżąca modernizacja i rozbudowa ujęć wód 
podziemnych – zadanie do wykonania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Targu Sp. z o.o.  
Dla racjonalnej gospodarki wodą w systemie wodociągów miejskich prowadzone będą 
działania zmierzające do oszczędności wody poprzez minimalizację strat sieciowych, 
oszczędność zużycia wody u jej odbiorców, realizację podłączeń do nowych obiektów  
oraz modernizacja i bieżące naprawy sieci wodociągowej i urządzeń.  
Priorytetami gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków będzie 
utrzymanie w ramach istniejącej sieci kanalizacyjnej w dobrym stanie technicznym  
- modernizacja i bieżące naprawy sieci i eksploatowanej oczyszczalni oraz realizacja 
podłączeń do nowo wybudowanych obiektów – zadanie do wykonania przez Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 
Na terenie Nowego Targu istnieje kanalizacja deszczowa o długości 61,5 km. W roku 2014 
zrealizowano kanalizację deszczową na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej o długości 
495 m, a w roku 2016 powstała taka kanalizacja na terenie nowo powstałego cmentarza 
komunalnego – długość 344 m. W najbliższych latach gmina będzie realizowała budowę 
kanalizacji deszczowej w ramach remontów i modernizacji dróg oraz w ramach miejskich 
inwestycji tam, gdzie będzie to niezbędne.  
Nie przewiduje się specjalistycznych działań przeciwpowodziowych, gdyż obecnie miasto 
jest w zadawalający sposób chronione przed powodzią. Na terenie miasta w całości 
uregulowany jest Biały i Czarny Dunajec oraz część potoku Kowaniec. Działania 
przewidziane na najbliższe 4 lata będą polegały na utrzymaniu w należytym stanie istniejącej 
infrastruktury. 
Dodatkowo na wniosek mieszkańców Gmina Miasto Nowy Targ stara się o usunięcie 
odsypów żwirowych na potoku Czarny Dunajec w pobliżu mostu kolejowego na  
os. Na Skarpie. Sprawa rozpoczęła się w 2015 r. i aktualnie trwają uzgodnienia i zdobywanie 
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niezbędnych decyzji w tym zakresie, ze względu na położenie wspomnianego terenu 
w obszarze Natura 2000 
 
7.2.2. Ochrona powietrza atmosferycznego 
 
Poprawa i ochrona jakości powietrza atmosferycznego jest istotnym elementem polityki 
ekologicznej Miasta Nowy Targ. 
Największym i istotnym zagrożeniem dla dobrej jakości powietrza w Nowym Targu,  
jak i wielu miastach kraju i województwa, jest niska emisja substancji do powietrza,  
powodująca przekroczenia dopuszczalnych norm, pyłu zawieszonego – PM 10 i PM 2,5  
oraz benzopirenu, notorycznie w okresie zimowym (grzewczym). 
Znając wagę tego problemu, szczególnie ze względu na życie i zdrowie mieszkańców 
Nowego Targu, Gmina Miasto Nowy Targ w ostatnich dwóch latach przyjęła do realizacji 
następujące dokumenty:  
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023,  
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ uchwalony Uchwałą  
Nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 r, 
- Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ, styczeń 2017. 
Zadania i działania określone w nich, wpisują się w Program ochrony powietrza  
dla Województwa Małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze. Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 
2017 roku. 
W przyjętych przez Radę Miasta i organ wykonawczy gminy dokumentach, zostały 
sprecyzowane szczegółowe cele i zadania zmierzające do poprawy stanu jakości powietrza 
w mieście. 
 
Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2014-2023 zawiera w swojej treści plan działań 
zmierzających do rozwiązania zagadnienia negatywnego oddziaływania na jakość powietrza 
niskiej emisji. W ramach tego programu dokonano inwentaryzacji źródeł emisji, opisano stan 
istniejących urządzeń grzewczych, zaproponowano potencjalne wariantowe rozwiązania 
modernizacyjne urządzeń grzewczych i sieci ciepłowniczej oraz określono prawdopodobne 
efekty ekologiczne osiągnięcia wymaganych standardów. Program ten zawiera harmonogram 
rzeczowo-finansowy osiągnięcia zakładanego celu. Oszacowano koszty wdrażania programu 
w latach 2015-2017 na około 2.500 mln. zł. Wskazano możliwe źródła finansowania. 
Program ten sprecyzował rodzaje przedsięwzięć, jakie należy podjąć, w jego ramach, cyt.:  
 
Na podstawie analizy stanu istniejącego oraz z uwzględnieniem technicznych  
i ekonomicznych możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych, do realizacji  
w ramach programu ograniczania niskiej emisji jako główne działania wskazano następujące 
przedsięwzięcia: 
1. Wymiana starych źródeł węglowych na niskoemisyjne na paliwa stałe: 

 kotły na węgiel oraz biomasę o sprawności energetycznej większej bądź równej 80% 
odpowiadające klasie 4 wg normy PN-EN 303-5: 2012 (instalowane do 30.06.2015 r.) 

 kotły na węgiel oraz biomasę o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% 
odpowiadające klasie 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012 (instalowane po 01.07.2015 r.) 

2. Wymiana starych źródeł węglowych i opalanych drewnem na kotły olejowe, gazowe oraz 
na energię elektryczną. 
3. Zastosowanie pomp ciepła. 
4. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (o ile to możliwe). 
Dodatkowo, jako wspierające kierunki działań ograniczających niską emisję, należy uznać: 
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 Edukację ekologiczną mieszkańców, 
 Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości 

roślinnych na powierzchni ziemi, 
 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję poprzez regularne remonty, 

mycie i poprawę jakości dróg, 
 Rozwój komunikacji rowerowej, 
 Poprawę warunków przewietrzania miasta, 
 Spójną politykę na szczeblu lokalnym uwzględniającą priorytety poprawy jakości 

powietrza, 
 Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 

rozwiązań w transporcie publicznym, 
 Rozbudowę sieci gazowej zapewniającej podłączanie nowych użytkowników, 
 Rozbudowę sieci ciepłowniczej zapewniającej podłączanie nowych użytkowników (w 

miarę możliwości technicznych i finansowych). 
 
Podobnie Plan gospodarki niskoemisyjnej (2016 r.) oraz jego aktualizacja (styczeń 2017 r.) 
obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne do roku 2020 z perspektywą do roku 2023, 
służące poprawie jakości powietrza w Nowym Targu. 
W tym planie określono szacunkowe wielkości emisji z terenu miasta na podstawie 
inwentaryzacji źródeł i rodzaju emisji oraz prawdopodobnego zapotrzebowania na energię.  
Zaproponowano zakres konkretnych działań, które będą skutkowały ograniczeniem emisji 
substancji do powietrza, co w konsekwencji doprowadzą do osiągnięcia wymaganych 
standardów jakości powietrza. 
Przedmiotowy plan zawiera wyspecyfikowanie celów odnośnie ograniczenia niskiej emisji 
oraz szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Ponieważ przedmiotowy Plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty do realizacji 
Uchwałą Rady Miasta (dotyczy to również aktualizacji tego Planu ze stycznia 2017 r.), 
dlatego należy przyjąć zapisy tego Planu a priori, jako element realizacji niniejszego 
Programu Ochrony Środowiska, zarówno w zakresie określonych w tym Planie celów, działań 
i wydatków finansowych.   
 
Inne działania gminy w zakresie ochrony powietrza (emisja z sektora przemysłowego i usług) 
będą polegały na prowadzeniu właściwych działań w zakresie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, postępowania w ramach ocen oddziaływania  
na środowisko oraz współpracy w ramach przeprowadzanych kontroli przez WIOŚ. 
 
7.2.3. Gospodarka odpadami komunalnymi  
 
Prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi gmina będzie realizowała w ramach ustawy 
o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289). 
Działania gminy w tym zakresie obecnie reguluje opracowany, zgodnie z ustawą, odpowiedni 
regulamin uchwalony przez Radę Miasta – Uchwała Nr XXV/209/2016 z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r., poz. 4021, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/234/2016  Rady 
Miasta Nowy Targ dnia 5 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r., poz. 5235).  
Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywał system gospodarki odpadami komunalnymi 
uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24.07.2017 r.: (1) Uchwała Nr XXXIX/354/2017  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ,  
(2) Uchwała Nr XXXIX/355/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  



Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 
 

59 
 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
W związku ze zmianą ustawy o odpadach, gmina już nie ma obowiązku opracowania planu 
gospodarki odpadami – plany te są opracowywane na szczeblu krajowym i wojewódzkim, 
gdzie są określone zadania gminy. Zatem zakres gospodarki odpadami komunalnymi  
na terenie gminy wynika z innych przepisów prawa i nie wchodzi w zakres niniejszego 
programu ochrony środowiska.  
Miasto będzie nadal kontynuowało program usuwania wyrobów azbestowych (eternit i.in.).  
 
7.2.4. Ochrona przed hałasem 
 
W skali Miasta Nowy Targ problem ponadnormatywnego poziomu hałasu jest niezwykle 
istotny, dotyczy szczególnie znacznej części mieszkańców centrum miasta oraz terenów, 
gdzie przebiegają trasy komunikacyjne i ulice o znacznym natężeniu ruchu pojazdów: drogi 
krajowe nr 47 i 49, drogi wojewódzkie nr 969 i 957, ul. Szaflarska, ul. Kościuszki,  
Al. Tysiąclecia, ul. Ludźmierska, ul. Krakowska (DK 47), ul. Waksmundzka. 
Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie tego rodzaju hałasu (hałas 
komunikacyjny) wymagają koordynacji działań władzy lokalnej i władz wyższego szczebla, 
instytucji  oraz podmiotów gospodarczych odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.   
Dlatego gmina będzie intensywnie wspierać i inicjować działania administracyjne  
i prewencyjne zmierzające do poprawy aktualnego niekorzystnego stanu zagrożenia hałasem. 
W swoim zakresie gmina podejmie działania inwestycyjne na rzecz lokalnej poprawy  
tej niekorzystnej sytuacji poprzez modernizację nawierzchni drogowych dróg gminnych  
i ich właściwą budowę.  
 
7.2.5. Ochrona przyrody 
 
Gmina uwzględnia w strategii rozwoju i w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wymagania ochrony środowiska wynikające z zapisów istniejących planów 
ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz z zasady 
ekorozwoju.  
Na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej oraz założeń polityki ekologicznej 
gminy określane będą cele i zadania w zakresie rewitalizacji układów osadniczych i rozwoju 
zabudowy. Wzrastająca presja rozwijającej się zabudowy podmiejskiej może wymagać 
zrównoważenia poprzez rozwój terenów chronionych lub reżimu ochrony. Konieczne jest 
utrzymanie lokalnych korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami i terenami chronionymi 
(ustawa o ochronie przyrody), a terenami miejskimi. 
Realizacja tego celu przez gminę będzie odbywać się głównie poprzez właściwe 
kształtowanie polityki przestrzennego zagospodarowania w opracowywanych miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez wspieranie działań  
na rzecz ochrony przyrody poprzez podjęcie inicjowanie działań i podjęcie współpracy  
z administracją państwową i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody. 
W ramach zadań własnych z zakresu ochrony przyrody, Gmina w sposób czynny będzie 
sprawowała opiekę nad pomnikami przyrody i będzie prowadziła niezbędna ich pielęgnację, 
zgodnie z zaleceniami odpowiedniego konserwatora przyrody (RDOŚ w Krakowie).  
 
7.2.6. Edukacja ekologiczna 
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Gmina będzie prowadzić działania w kierunku podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Wzrost świadomości wartości i zagrożeń środowiska oraz 
współodpowiedzialności za jego stan przyczyni się do pełniejszej realizacji wymagań 
ekorozwoju. Realizacja celu nadrzędnego w tym zakresie wymaga:  

 dostarczenia mieszkańcom aktualnej, rzetelnej i łatwej w odbiorze informacji  
o walorach i zagrożeniach środowiska,  

 sprawnej informacji o wymaganiach formalno - prawnych i ograniczeniach 
działalności gospodarczej, 

 promocji zrównoważonych (przyjaznych środowisku) modeli konsumpcji dóbr  
i usług, 

 promocji wzorców kulturowych i etycznych zapewniających zrównoważony rozwój. 
W ramach edukacji ekologicznej Gmina będzie inicjować, wspierać akcje ekologiczne 
prowadzone przez szkoły, organizacje pozarządowe, oraz inicjatywy lokalne, uznając je za 
istotny czynnik ograniczający narastanie zagrożeń środowiskowych w przyszłości.   
Aktywnie prowadzona będzie promocja najlepszych wzorców gospodarowania przyjaznego 
środowisku i realizującego zasady ekorozwoju, oraz indywidualnych zachowań o tym 
charakterze.   
 
7.3. Pozostałe kierunki działań  
7.3.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi  
 
Gmina realizuje cele polityki ekologicznej w zarządzaniu przestrzenią i użytkowaniu terenów 
poprzez odpowiednie planowanie i kształtowanie terenu gminy zawarte w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 
Strategie rozwoju gminy i plany zagospodarowania przestrzennego będą uwzględniały zasady 
ekorozwoju i wymagania prowadzenia działalności gospodarczej w sposób minimalizujący 
negatywny wpływ na środowisko, w tym na powierzchnię ziemi.  Uwzględniane będą między 
innymi działania zmierzające do: 

 ograniczenia erozji na terenach użytkowanych rolniczo, zarówno związanej  
z działalnością gospodarczą na danym terenie, jak i ogólnymi przekształceniami 
środowiska, 

 ograniczenia degradacji gleb,  
 ograniczenia rozproszenia zabudowy i związanej z nim rozbudowy dróg  

oraz pozostałej  infrastruktury. 
Dodatkowo w ramach ochrony gleb i powierzchni ziemi, gmina będzie podejmowała 
działania na rzecz zabezpieczenia terenów osuwiskowych oraz likwidacji dzikich wysypisk. 
W ramach kontroli nad terenami osuwiskowymi, zostanie przeprowadzona  
ich inwentaryzacja. 
 
7.3.2. Ochrona terenów zielonych  
 
W ramach posiadanych kompetencji i obowiązków gmina w zakresie ochrony terenów 
zielonych będzie realizowała zadania z zakresu ich utrzymania, kształtowania i pielęgnacji.   
Ponadto gmina będzie utrzymywała uprawy leśne należące do mienia komunalnego  
na odpowiednim poziomie poprzez odpowiednie zabiegi z zakresu utrzymania upraw leśnych 
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7.3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym określają 
szczegółowe przepisy. Przez obszar Miasta nie przechodzą linie energetyczne najwyższych 
napięć wymagające szerokich stref ograniczonego użytkowania.  
Ze względu jednak na przewidywany rozwój potencjalnych źródeł powstawania 
promieniowania elektromagnetycznego gmina będzie prowadziła działania prewencyjne 
poprzez bezkonfliktowe i właściwe lokowanie takich inwestycji, wykorzystując swoje 
kompetencje w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
oraz postępowania w ramach ocen oddziaływania na środowisko. 
 
7.3.4. Inne działania na rzecz ochrony środowiska   
 
W ramach pozostałych działań na rzecz ochrony środowiska Miasto Nowy Targ podejmować 
będzie działania w zakresie usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w tym 
wystąpienia poważnej awarii oraz utrzymaniu systemu zagrożenia powodziowego. 
Działania gminy polegać będą na zasadzie współpracy i inicjowaniu podjęcia odpowiednich 
działań, zgodnie z kompetencjami administracji i instytucji koordynujących te zagadnienia,  
zapisanymi w obowiązujących aktach prawnych. 
W ramach zminimalizowania lokalnego zagrożenia podtopieniami i zagrożenia 
powodziowego będzie realizowana regulacja cieków wodnych, budowa przepustów 
drogowych i rowów zlokalizowanych na drogach gminnych, konserwacja oraz ich 
czyszczenie.  
 
7.4. Współpraca gminy w zakresie ochrony środowiska 
 
Problematyką współpracy Gminy Miasto Nowy Targ z innymi jednostkami administracji 
samorządowej i rządowej będzie:   

 ochrona bioróżnorodności na obszarze zlewni Dunajca, 
 rozwój turystyki i rekreacji minimalizujący ich negatywne oddziaływanie  

na środowisko, 
 promocja energetyki odnawialnej i technologii ograniczających oddziaływania  

na środowisko (w tym kreowanie optymalnego modelu konsumpcji społeczeństwa), 
 wymiana doświadczeń w zakresie właściwego kształtowania i ochrony środowiska.  

Obok porozumień poziomych między gminami, istotnym elementem polityki ekologicznej 
gminy będzie współpraca pionowa, realizowana poprzez zarówno włączenie się gminy  
w zadania i inicjatywy powiatu i województwa, jak i współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i grupami mieszkańców.  
Gmina będzie uczestniczyć w programach prośrodowiskowych koordynowanych na poziomie 
powiatu i województwa, w tym w zakresie m.in. likwidacji niskiej emisji substancji  
do powietrza, systemu segregacji i utylizacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 
rozwoju instalacji opartych o odnawialne źródła energii, optymalizacji i ograniczeniu 
negatywnych oddziaływań transportu tranzytowego i  regionalnego.  
Gmina Miasto Nowy Targ będzie włączać się w inicjatywy regionalne poprzez realizację 
postanowień „dyrektywy wodnej” (2000/60/WE z dnia 23 października 2000) oraz ochrony 
bioróżnorodności w oparciu o sieć obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów prawnie 
chronionych. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami mieszkańców obejmie wsparcie 
inicjatyw lokalnych m.in. w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej. Gmina 
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będzie wspierać aktywność obywatelską, realizując zadania z zakresu promocji rozwoju 
zrównoważonego oraz wzrostu odpowiedzialności za właściwe kształtowanie środowiska. 
 

7.5.  Cele i kierunki działań 
 
Określone w niniejszym rozdziale POŚ cele i kierunki działań w poszczególnych obszarach 
wynikają z priorytetów polityki ekologicznej Gminy Miasto Nowy Targ. 
Przedstawione cele, kierunki działań oraz wskaźniki ich realizacji obejmują lata 2017-2020, 
czyli okres, na który został opracowany niniejszy POŚ.  
 

7.5.1. Ochrona wód i zaopatrzenie ludności w wodę 
 
Głównymi celami są: 

 zapewnienie mieszkańcom  odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej oraz odbioru 
ścieków, 

 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 
 właściwe gospodarowanie wodami w aspekcie ochrony przed powodzią, suszą  

i deficytem wody. 
 
Realizacja tych celów została ukierunkowana na działania gminy w zakresie:  
• zaopatrzenia w wodę, 
• prawidłowej gospodarki ściekowej. 
 
Zaopatrzenie w wodę  
Podstawowym źródłem wody pitnej dla miasta Nowy Targ są ujęcia wód podziemnych  
oraz ujecie wody powierzchniowej na potoku Biały Dunajec w Szaflarach.  
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. realizuje na bieżąco 
inwestycje wodociągowe ze środków budżetu miasta, środków pomocowych UE i funduszy 
celowych oraz ze środków własnych. Są to zadania dotyczące głównie modernizacji 
istniejącej sieci wodociągowej oraz bieżącej jej rozbudowy, związanej z realizowaną  
i planowaną zabudową struktury mieszkaniowej i usługowo-technicznej. 
Taki zakres działań jest determinowany wysokim stopniem zwodociągowania terenu miasta, 
który na koniec 2015 r. wynosił 82,2%.  
Istotne znaczenie ma również optymalizacja zużycia wody do celów gospodarczych. 
 
Gospodarka ściekowa,  
Gmina w latach poprzednich zapewniła właściwy odbiór ścieków sanitarnych dla wszystkich 
mieszkańców miasta. Stopień skanalizowania terenu miasta wynosi 95 %. 
Dlatego zadania w tym obszarze będą się koncentrowały na rozbudowie, utrzymaniu 
istniejącej sieci kanalizacyjnej w dobrym stanie technicznym, poprzez modernizację i bieżące 
naprawy sieci i eksploatowanej oczyszczalni oraz realizację podłączeń do nowo 
wybudowanych obiektów. 
Na terenach, gdzie nie przewiduje się podłączeń do sieci kanalizacyjnej, z przyczyn 
ekonomicznych i technicznych, odbiór i oczyszczanie powstających ścieków będzie 
realizowany poprzez budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków  
lub korzystania ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Istotnym zagadnieniem w tym 
względzie, będzie systematyczna kontrola częstotliwości opróżniania szamb.  
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Istniejąca kanalizacja opadowa (deszczowa) na terenie miasta będzie utrzymywana  
w należytym stanie oraz rozbudowywana, w ramach potrzeb oraz wymogów związanych  
z lokowaniem nowych inwestycji. 
 
Kierunki działań: 

1. modernizacja istniejących komunalnych ujęć wody oraz ich utrzymywanie 
w gotowości, 

2. podniesienie stopnia niezawodności działania systemu zaopatrzenia w wodę, 
sukcesywna wymiana i modernizacja wyeksploatowanych odcinków sieci oraz 
budowa nowych odcinków sieci wodociągowej, 

3. budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz sukcesywna modernizacja 
istniejącej sieci,  

4. utrzymanie i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, 
5. prowadzenie kontroli częstotliwości opróżniania szamb i likwidacja szamb tam,  

gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 
6. utrzymanie istniejącej na terenie miasta kanalizacji deszczowej. 

 
Wskaźniki monitorowania realizacji działań 
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji zadań z zakresu jakości wód i stosunków 
wodnych jest system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i presji  
na środowisko.  
Poniżej przedstawiono wskaźniki, które mogą służyć ocenie realizacji niniejszego POŚ  
w zakresie ochrony wód i zaopatrzenia ludności w wodę. 
 

Tabela 7. Wskaźniki monitorowania realizacji działań w zakresie ochrony wód  
zaopatrzenia ludności w wodę 

L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy (2016 rok) 
1. Jakość wód powierzchniowych rz. Czarny Dunajec; JCWP PLR200014214119 

stan  lub potencjał JCW – zły 
rz. Biały Dunajec; JCWP 
PLR20001421412999 
stan lub potencjał JCW – dobry 
rz. Dunajec; JCWP PLR2000142141399 
stan lub potencjał JCW - dobry 

2. Jakość wód podziemnych JCWPd nr 165 
stan ilościowy – dobry 
stan chemiczny - dobry 

3. Stopień zwodociągowania gminy ( % ) 82,2  % 
4. Stopień skanalizowania gminy ( % ) 95  % 
6. Długość sieci wodociągowej 47,8  km 
7. Długość sieci kanalizacyjnej 86,9 km 
9. Długość sieci kanalizacji deszczowej (opadowej) 61,5 km 

 

7.5.2. Ochrona powietrza atmosferycznego 
 
Podstawowym celem niniejszego Programu w zakresie ochrony powietrza jest:  

 uzyskanie wymaganych  standardów w zakresie jakości powietrza atmosferycznego. 
Na jakość powietrza Gminy Miasto Nowy Targ zasadniczy wpływ ma niska emisja zaliczana 
do emisji niezorganizowanej (emisja obszarowa), dotyczy to w szczególności pieców i kotłów 
domowych intensywnie eksploatowanych w sezonie grzewczym.  
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Ze względu na wagę tego problemu, Gmina Miasto Nowy Targ, podjęła działania, jako 
odrębne zadanie do realizacji przyjęte Uchwałami Rady Miasta. 
Szczegółowe cele i kierunki działań zostały sprecyzowane w Aktualizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ, styczeń 2017; 
Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmian 
klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii określonych w Strategii „Europa 2020”,  
a mianowicie poprzez::  
• redukcję emisji gazów cieplarnianych,  
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej. 
Będzie to realizowane poprzez wyznaczone w tym Planie cele strategiczne: 
Cel strategiczny 1: Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 4,62% w porównaniu  
z rokiem bazowym do roku 2020 (7 558 Mg CO2), przy zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju miasta.  
Cel szczegółowy 1.1 Podniesienie efektywności energetycznej – zmniejszenie zużycia 
energii finalnej o 5,15% (czyli o 16 987 MWh) w stosunku do roku bazowego do 2020 r. 
(zarówno ograniczenie zużycia energii użytkowej, jak i zwiększenie efektywności 
energetycznej instalacji i urządzeń),  
Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 0,53% 
udziału w całkowitym zużyciu energii finalnej w 2020 roku (o 1 633 MWh). 
Cel strategiczny 2: Poprawa jakości powietrza – redukcja emisji PM10 o 24,7 Mg, 
PM2,5 o 23,4 Mg i benzo(α)pirenu o 14 kg.  
Cel szczegółowy 2.1 Likwidacja palenisk węglowych,  
Cel szczegółowy 2.2 Ograniczenie emisji z transportu,  
Cel szczegółowy 2.3 Niskoemisyjne zarządzanie miastem. 
 
Mając na względzie odrębność realizacji tego istotnego dla miasta zagadnienia, niniejszy POŚ 
uwzględnia realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie kierunków działań  
i wskaźników monitorowania realizacji. 
 
Istotnym działaniem, prowadzonym w ramach zwiększenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w bilansie energetycznym miasta, będzie wykonanie sukcesywnych podłączeń 
terenu miasta do wykorzystania wód geotermalnych w celach grzewczych. Podpisano list 
intencyjny w sprawie utworzenia spółki Geotermia Nowotarska, pomiędzy PEC Geotermia 
Podhalańska, gminą Miasto Nowy Targ, gminą Szaflary i Miejskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. Udział w spółce będzie miała gmina Szaflary,  
PEC Geotermia Podhalańska i MPEC. To działanie będzie uwzględniało prace projektowe, 
powstanie nowego odwiertu, budowę magistrali i inne konieczne działania w tym względzie.  
 
Kierunki działań: 

1. działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w ramach Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej poprzez: 
a) redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym podniesienie efektywności 
energetycznej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, 
b) poprawę jakości powietrza, a w szczególności likwidację palenisk węglowych, 
ograniczenie emisji z transportu, niskoemisyjne zarządzanie miastem, 

2. prowadzenie systematycznej oceny jakości stanu powietrza, 
3. działania powodujące eliminację spalania odpadów na powierzchni ziemi  

i paleniskach domowych oraz wypalania traw. 
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Wskaźniki monitorowania realizacji działań 

Proponowane wskaźniki oceny realizacji kierunków działań w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego. 

Tabela 8. Wskaźniki realizacji działań w zakresie ochrony powietrza 
L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy (2016 rok) 

1. Przynależność terenu gminy do strefy małopolskiej  klasa C/D2. 
przynależność do danej strefy nie zależy 
tylko od działań podjętych przez Nowy 

Targ, lecz również od innych 
miejscowości zlokalizowanych  

w tej strefie 
2. Uzyskane wartości pomiarów na stacji monitoringu 

jakości powietrza 
PM 10, SO2, benzopiren 

Należy przyjąć wartości uzyskane w 
pełnym roku kalendarzowym -2017. 

Pomiary prowadzono od marca 2016 r. 
2.  Redukcja emisji gazów cieplarnianych redukcja o 4,62% 

3. Redukcja emisji substancji do powietrza PM 10 o 24,7 Mg 
PM 2,5 o 23,4 Mg 

benzopirenu o 14 kg 
4. Ilość zlikwidowanych palenisk i kotłów węglowych 50  

5. Ilość budynków poddanych termomodernizacji, w tym 
budynków użyteczności publicznej 

32 % 

6.  Wykorzystanie instalacji energii odnawialnej  
w zapotrzebowaniu na ciepło w skali miasta 

10% 

7. Długość zmodernizowanych dróg gminnych w km 3,4 km. 

8. Liczba interwencji uprawnionych organów w sprawie 
wypalania traw i nielegalnego spalania odpadów  
w paleniskach domowych i na powierzchni ziemi 

101 kontroli 

 

7.5.3. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 
Głównym celem w zakresie gospodarki komunalnymi odpadami jest: 

 prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.   
 

Prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi gmina będzie realizowała w ramach ustawy 
o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289). Działania 
gminy w tym zakresie aktualnie reguluje uchwalony przez Radę Miasta regulamin – Uchwała 
Nr XXV/209/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r., poz. 4021, 
zmieniona Uchwałą Nr XXVII/234/2016  rady Miasta Nowy Targ dnia 5 września 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r., poz. 5235) oraz inne uchwały Rady podjęte w tym 
względzie, wymienione w rozdz. 4.9 niniejszego POŚ.  
Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywał system gospodarki odpadami komunalnymi 
uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24.07.2017 r.; (1) Uchwała Nr XXXIX/354/2017  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ,  
(2) Uchwała Nr XXXIX/355/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach, sposób prowadzenia gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie danej gminy, uwzględniony jest w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami – Uchwała Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 
2012 r., uchwała nr XXXIV?510?10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 
2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego  
na lata 2016-2022. 
Gospodarka odpadami jest prowadzona w sposób skrótowo opisany w rozdz. 5.9 POŚ. 
Pomimo tego, że gospodarka odpadami komunalnymi jest przedmiotem opracowania innych 
dokumentów podlegającym odrębnym uchwałom Rady Miasta Nowy Targ, ze względu istotę 
tego problemu należącego do zadań własnych gminy, niniejszy Program… uwzględnia 
realizację obowiązującego w/w regulaminu w zakresie kierunków działań i wskaźników 
monitorowania jego realizacji. 
 
Natomiast ze względu na szkodliwość dla środowiska wyrobów wykonanych z azbestu  
oraz podpisane w tym względzie zobowiązania Polski – do roku 2020 powinien być usunięty 
azbest i wyroby zawierające azbest z terenu kraju, Gmina Miasto Nowy Targ będzie 
kontynuowała działania usuwania wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków 
zlokalizowanych na terenie gminy. 
Działania gminy w zakresie gospodarki odpadami obejmować będą również prowadzenie 
monitoringu zrekultywowanego składowiska, które zgodnie z obowiązującym prawem będą 
prowadzone do roku 2033 – 30 lat od daty zamknięcia składowiska. 
 
Kierunki działań: 

1. Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania,  
2. Minimalizacja odpadów przeznaczonych do składowania, 
3. Nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem,  
4. Kontynuacja programu usuwania wyrobów azbestowych – eternitu, z terenu 

gminy. 
 

Wskaźniki monitorowania realizacji działań 
Proponowane wskaźniki służące określeniu skuteczności działań w zakresie gospodarki 
odpadami przedstawiono poniżej. 
 
Tabela 9. Wskaźniki monitorowania realizacji działań w zakresie gospodarki odpadami 

L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy (2016 rok) 
1. Ilość zbieranych odpadów komunalnych w Mg  

w ciągu roku - ogółem 
10.700  Mg 

2. Ilość surowców wtórnych (wysegregowanych 
odpadów) z zebranych odpadów komunalnych w % 
- odzysk odpadów 

papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło – 19,9% 
odpady budowlane i 
poremontowe – 100% 
odpady ulegające 
biodegradacji kierowane  
do składowania – 0,0 % 

3. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych  PSZOK 0,2 Mg 
4. Wyniki pomiarów monitoringowych 

zrekultywowanego składowiska odpadów 
wody podziemne – stan 
chemiczny; dobry 
emisja gazu składowiskowego 
– brak, stabilność składowiska 
– stan stabilny 

5. Ilość usuniętego z terenu gminy eternitu (wyrobów 
azbestowych) w kg  

 157,68 Mg  
w latach 2014-2016 r. 
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7.5.4. Ochrona przed hałasem 
 
Celem niniejszego Programu w zakresie ochrony przed hałasem jest:  

 redukcja poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych poprzez podjęcie działań 
powodujących poprawę klimatu akustycznego gminy. 

 
Zgodnie z opisanym w rozdz. 4.2 stanem wyjściowym odnośnie problematyki hałasu, 
najistotniejszym będzie podjęcie działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu  
komunikacyjnego. Należy przy tym mocno zaakcentować, że gmina nie posiada aktualnie 
żadnych narzędzi restrykcyjnych i prawnych w tym względzie.  
Zatem działania gminy mogą być tylko związane z inicjowaniem i wspieraniem działań  
na rzecz innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji 
odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.   
Jednak gmina, w ramach swoich kompetencji, podejmie działania naprawcze (inwestycyjne)  
o charakterze ściśle lokalnym – modernizacja nawierzchni drogowych dróg gminnych – 
modernizacja nawierzchni i odpowiednie zarządzanie ruchem (Starosta Nowotarski), 
prowadzi do minimalizacji oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz 
poprawy stanu klimatu akustycznego miasta. 
Należy zaznaczyć, że hałas drogowy powstaje w wyniku pracy silnika pojazdu 
samochodowego, stanu technicznego pojazdu oraz ruchu pojazdu po drodze (m.in. stan  
i jakość nawierzchni, sterowanie ruchem – start, stop, odpowiednie wyprofilowanie drogi).  
Na te dwa pierwsze czynniki gmina nie ma żadnego wpływu. 
 
Kierunki działań: 

1. Modernizacja nawierzchni drogowych dróg będących w gestii gminy, 
2. Wspieranie działań zmierzających do redukcji poziomu hałasu w środowisku,  

w szczególności w pobliżu uciążliwych tras komunikacyjnych.   
Wskaźniki monitorowania realizacji działań 

Proponowane wskaźniki oceny realizacji kierunków działań z zakresu ochrony przed hałasem 
przedstawiono poniżej.  
 

Tabela 10. Wskaźniki realizacji działań w zakresie ochrony przed hałasem 
L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy       

(2016 rok) 
1. Długość zmodernizowanych dróg gminnych w km  

w ciągu roku 
3,4 km 

2.  Odsetek ludności narażonej na ponadnormatywny hałas 12,3 %  
(4100 

mieszkańców)  

 

 
 
7.5.5. Ochrona przyrody 
 
Celem z zakresu ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
kształtowania i urządzania zieleni komunalnej jest: 

 zachowanie walorów terenów przyrodniczych i lasów oraz  pielęgnacja i rozwój 
systemu zieleni miejskiej. 
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Realizacja założeń ochrony przyrody na obszarze gminy wymaga podjęcia szeregu działań  
i wykonania ustalonych koncepcji zagospodarowania i utrzymania terenów będących  
pod ochrona prawną i terenów zielonych.  
Dlatego też działania z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego powinny obejmować: 
- ochronę obszarów prawnie chronionych, 
- ochronę roślin i zwierząt, 
- ochronę i odnowę ekosystemów leśnych, w szczególności lasu należącego do mienia 
komunalnego, 
- pielęgnację i rozwój systemu zieleni miejskiej.   
 
Gmina Miasto Nowy Targ, w tym zakresie, szczególną uwagę zwróci na realizację 
zadań/działań  związanych z utrzymaniem, pielęgnacją i rozwojem zieleni, jak również na 
właściwa gospodarkę leśną na terenie lasów komunalnych, gdyż zadania te należą do zadań 
własnych gminy. 
Z zakresu zagadnień wchodzących w zakres prawnej ochrony przyrody, szczególnym 
zadaniem gminy jest ochrona pomników przyrody i te zadania gmina będzie realizować  
w ramach swojego budżetu.  
Natomiast działania dotyczące innych obszarów, terenów i stanowisk prawnie chronionych 
gmina będzie prowadzić działania inicjujące i wspierające w swoich działaniach kompetentne 
urzędy i instytucje. 
Zieleńce, skwery i zieleń przydrożna są ważnym elementem przyrody na terenie miasta. 
Ochrona tych układów przyrodniczych będzie polegać na zachowaniu dobrego stanu 
sanitarnego drzew i krzewów, kształtowaniu ich struktury gatunkowej i przestrzennej  
oraz w ramach czynnej ochrony, nawadnianie i utrzymanie porządku. Ważnym działaniem 
będzie ochrona i zachowanie starodrzewia, w tym obejmowanie ochroną prawną, w formie 
pomników przyrody. 
Lasy komunalne będą utrzymywane zgodnie planami ich urządzania. Wprowadzone zostanie 
odpowiednie ograniczenie rębni i podejmowane będą działania w zakresie przebudowy 
drzewostanu, stosownie do potencjału siedliska. Na obszarach leśnych będzie się dążyć  
do zachowania starodrzewia i prowadzenia właściwej gospodarki leśnej. 
Kierunki działań: 

1. Bieżąca ochrona obszarów, siedlisk, gatunków i obiektów prawnie chronionych, 
2. Utrzymanie różnorodności biologicznej na terenie miasta, 
3. Pielęgnacja i właściwe kształtowanie lasów komunalnych, 
4. Bieżąca pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni gminnej. 

 
Wskaźniki monitorowania realizacji działań 

Proponowane wskaźniki monitorowania działań na rzecz ochrony przyrody są następujące: 
 
Tabela 11. Wskaźniki monitorowania wdrożenia działań w zakresie ochrony przyrody 

Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy       
(2016 rok) 

1. Poziom lesistości – powierzchnia lasów komunalnych 20,8 ha 

2.  Ilość pomników przyrody na terenie gminy szt. 20 

3. Liczba nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy szt. 300  
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7.5.6. Edukacja ekologiczna 
 
Miasto Nowy Targ wykorzystuje różne formy edukacji ekologicznej, realizowane  
przy wsparciu merytorycznym i finansowym gminy. Zaliczyć do nich można: 
- cykliczne akcje na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, 
- konkursy ekologiczne, 
- projekty o tematyce ekologicznej, 
- prowadzenie akcji edukacyjnej w szkołach gminnych. 
Głównymi celami w zakresie edukacji ekologicznej dotychczas było:  

 dostarczenie mieszkańcom aktualnej, rzetelnej i łatwej w odbiorze informacji  
o walorach i zagrożeniach środowiska,  

 sprawnej informacji o wymaganiach formalno - prawnych i ograniczeniach 
działalności gospodarczej, 

 promocji zrównoważonych (przyjaznych środowisku) modeli konsumpcji dóbr  
i usług, 

 promocji wzorców kulturowych i etycznych zapewniających zrównoważony rozwój. 
Gmina w latach poprzednich realizowała szereg działań z tego zakresu, które skrótowo 
zostały przedstawione w rozdz. 4.10 niniejszego Programu… 
 
Głównym celem w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej jest: 

 wykształcenie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności 
mieszkańców miasta za stan środowiska naturalnego i jego ochronę. 

 
Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, pracując nad zmianą sposobu myślenia 
społeczeństwa z terenu gminy, należy kontynuować prowadzone już działania z zakresu 
edukacji ekologicznej oraz dążyć do pozyskania coraz szerszego grona zaangażowanych  
– uczniowie, mieszkańcy, organizacje pozarządowe. 
Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia obejmuje m.in. wychowanie 
przedszkolne i szkoły podstawowe. Problematyka ekologiczna pojawia się w wielu 
przedmiotach, a podstawowym zadaniem nauczycieli, uczniów i ich rodziców winno być 
wykorzystanie możliwości zawartych w programach, w celu wyzwolenia i utrwalenia  
u uczniów potrzeby życia zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Znajomość przez 
nauczycieli głównych problemów gminy pozwoli na ukierunkowanie prowadzonej edukacji. 
Dlatego tak ważne jest wprowadzenie do programów szkolnych szeregu zagadnień 
związanych z ochroną i właściwym kształtowaniem środowiska. 
Istotne znaczenie w edukacji ekologicznej dorosłych osób mają działania pozaszkolne 
podejmowane przez uczniów i nauczycieli. Umożliwiają one włączenie do programu edukacji 
ekologicznej społeczności lokalnych, bez których poparcia żadne działania na rzecz ochrony 
środowiska z góry skazane są na niepowodzenie lub są mało skuteczne.  
Poza tym, wspólne działania dzieci i rodziców stwarzają niepowtarzalną szansę zmiany 
mentalności społeczeństwa, kształtowania świadomości proekologicznej. 
Działania te powinny doprowadzić do konsolidacji społeczeństwa wokół omawianych 
problemów i powinny być wspierane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz 
ochrony środowiska, w tym na rzecz ochrony przyrody. 
 
Kierunki działań: 

1. Prowadzenie aktywnych form edukacji dzieci i młodzieży, 
2. Wspieranie finansowe i merytoryczne gminy działań w zakresie edukacji 

ekologicznej,  
3. Sukcesywne rozwijanie działalności informacyjnej dotyczącej stanu środowiska,  
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4. Współpraca i wsparcie działań edukacyjnych na rzecz ochrony, środowiska, 
ochrony przyrody, w tym obszarów chronionych zlokalizowanych na terenie 
miasta. 

 
Wskaźniki monitorowania realizacji działań 

Proponowane wskaźniki monitorowania działań na rzecz edukacji ekologicznej  
są następujące: 
 
Tabela 12. Wskaźniki monitorowania realizacji działań w zakresie edukacji ekologicznej 

L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy       
(2016 rok) 

1. Liczba dzieci/młodzieży biorąca udział w cyklicznych 
akcjach 

2600 

2.  Ilość przeprowadzonych akcji, konkursów  przy 
współpracy z organami gminy  

8 

 

7.6. Pozostałe cele i kierunki działania  
 

7.6.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 
 
Celem w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi jest:  

 ochrona i właściwe wykorzystanie gleb i powierzchni ziemi obszaru miasta. 
 
Ochronę gleb należy postrzegać w powiązaniu z ochroną powierzchni ziemi. Zgodnie                    
z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych istnieje konieczność ochrony warstwy 
próchnicznej, a więc zabezpieczenie tej warstwy i powtórne jej zagospodarowanie  
przy realizacji każdej inwestycji, zwłaszcza przy takich inwestycjach, jak budowa obiektów 
przemysłowych i handlowych, osiedli mieszkaniowych, budynków i budowli, ciągów 
komunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych itp. 
 
Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno 
polegać na: 

 zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym 
walorom i klasie bonitacyjnej, 

 lepszym  dostosowaniu  do  naturalnego,   biologicznego  potencjału  gleb,   formy   
ich zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji, 

 rekultywacji obszarów zdegradowanych. 
Gmina realizuje cele polityki ekologicznej w zarządzaniu przestrzenią i użytkowaniu terenów. 
Strategie rozwoju gminy i plany zagospodarowania przestrzennego będą uwzględniały zasady 
ekorozwoju i wymagania prowadzenia działalności gospodarczej w sposób minimalizujący 
negatywny wpływ na środowisko.  
W działania inwestycyjne i nieinwestycyjne gminy dotyczące ochrony gleb i powierzchni 
ziemi koncentrować się będą na:  

 wspieraniu działań dotyczących ograniczenia degradacji gleb i powierzchni ziemi,  
 ograniczenia rozproszenia zabudowy i związanej z nim rozbudowy dróg  

oraz pozostałej  infrastruktury (uchwalanie mpzp),  
 nadzoru nad istniejącymi osuwiskami, ich likwidacji i wykonaniu zabezpieczeń, 
 likwidacji dzikich wysypisk, 
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 kontroli terenów osuwiskowych. 
 
Kierunki działań: 

1. Zabezpieczanie terenów osuwiskowych na terenie gminy,  
2. Wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania degradacji gleb i ochrony 

powierzchni ziemi,   
3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, w szczególności likwidacja 

dzikich wysypisk.    
 

Wskaźniki monitorowania realizacji działań 
Proponowane wskaźniki oceny realizacji kierunków działań z zakresu ochrony gleb 
i powierzchni ziemi przedstawiono poniżej.  
 
Tabela 13. Wskaźniki realizacji działań w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi 

L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy (2016 rok) 

1. Ilość zlikwidowanych dzikich wysypisk 0,0 (brak) 

4. Ilość i obszar zabezpieczonych terenów osuwiskowych  brak danych 
(dane będą uzupełnione   

po inwentaryzacji 
w latach 2017-2018) 

 

7.6.2. Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
Celem w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym jest:  

 ochrona terenu miasta przed ponadnormatywnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym. 

 
Głównymi potencjalnymi źródłami powstawania emisji pól elektromagnetycznych na terenie 
Nowego Targu są stacje bazowe telefonii komórkowej. 
Ponieważ, jak dotychczas, nie stwierdzono i nie udokumentowano na terenie Nowego Targu 
miejsc lub obszarów narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego, dlatego działania gminy będą się koncentrować na odpowiednich 
ustaleniach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, odpowiedniego 
postępowania w ramach ocen oddziaływania na środowisko oraz współpracy z WIOŚ  
w Krakowie w zakresie monitorowania niekorzystnych zmian na terenie miasta. 
Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym określają 
szczegółowe przepisy. Przez obszar Miasta nie przechodzą linie energetyczne najwyższych 
napięć wymagające szerokich stref ograniczonego użytkowania.  
Ze względu jednak na przewidywany rozwój potencjalnych źródeł powstawania 
promieniowania elektromagnetycznego gmina będzie prowadziła działania prewencyjne 
poprzez bezkonfliktowe i właściwe lokowanie takich inwestycji, wykorzystując swoje 
kompetencje w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
oraz postępowania w ramach ocen oddziaływania na środowisko. 
 
Kierunki działań: 

1. Utrzymanie dobrego stanu obszaru miasta w zakresie promieniowania 
elektromagnetycznego, 
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2. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie 
odnośnie rejestru informacji o terenie/terenach miasta, na których stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnych norm. 

 
Wskaźniki monitorowania realizacji działań 

Proponowane wskaźniki oceny realizacji kierunków działań z zakresu ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetyczny przedstawiono poniżej.  
 

Tabela 14. Wskaźniki realizacji działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy       
(2016 rok) 

1. Miejsca, gdzie poziom promieniowania niejonizującego 
przekracza dopuszczalną wartość natężenia tego 
promieniowania (1 kV/m) 

0 

2. Obszar miasta narażony na ponadnormatywne 
promieniowanie elektromagnetyczne  

0,0 ha 

 

7.6.3. Inne działania 
 
Celami w zakresie innych działań podejmowanych przez Gminę Miasto Nowy Targ z zakresu 
ochrony środowiska są:  

 Zmniejszenie ryzyka zagrożenia mieszkańców miasta w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii, 

 Przeciwdziałanie zagrożeniu powodzią. 
 
Obowiązki związane z zagadnieniem poważnych awarii spoczywają głównie  
na prowadzącym zakład lub instalację zaliczanych do zakładów o dużym lub zwiększonym 
ryzyku wystąpienia takiej sytuacji oraz na zespolonych służbach Wojewody - Państwowa 
Straż Pożarna, Policja, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Transportu 
Drogowego. 
 
WIOŚ i PSP realizują swoje zadania w zakresie zapobiegania wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej m.in. poprzez: 
- kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii (ZDR i ZZR) – na terenie Nowego Targu takich zakładów nie ma, 
- badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz wyznaczenie sposobów usuwania skutków awarii, 
- prowadzenie szkoleń i instruktażu. 
W przypadku wystąpienia skażenia środowiska podczas transportu materiałów 
niebezpiecznych, gdy trudno jest ustalić sprawcę zdarzenia, obowiązki usunięcia zagrożenia 
spoczywają na zarządcy danej drogi i/lub Staroście. Jednak mając na względzie dobro 
mieszkańców, gmina będzie podejmować w takich przypadkach współpracę z innymi 
organami. Działaniem prewencyjnym gminy będzie współpraca w ramach wdrożenia systemu 
ostrzegania mieszkańców gminy przed skutkami takiego zdarzenia. 
W ramach zminimalizowania lokalnego zagrożenia podtopieniami i zagrożenia 
powodziowego będzie realizowana regulacja cieków wodnych, budowa przepustów 
drogowych i rowów zlokalizowanych na drogach gminnych, konserwacja oraz ich 
czyszczenie.  
Według informacji uzyskanej od Zarządu Zlewni Górnego Dunajca z siedzibą w Nowym 
Targu na ten moment nie ma planów inwestycyjnych w zakresie m.in. budowli 
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hydrotechnicznych. Działaniem (celem) będzie bieżące utrzymanie cieków i budowli 
hydrotechnicznych, co zależy od sytuacji hydrologicznej cieków.  

Kierunki działań:  
1. Współpraca w ramach usuwania skutków zagrożenia środowiska  

w uzasadnionych przypadkach, 
2. Edukacja i ostrzeżenie społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnej awarii,   
3. Utrzymanie systemu przeciwpowodziowego na terenie gminy.  

 
Wskaźniki monitorowania realizacji działań 

Proponowane wskaźniki oceny realizacji kierunków działań opisanych w tym rozdziale 
przedstawiono poniżej.  
 

Tabela 15. Wskaźniki realizacji działań w zakresie innych działań na rzecz ochrony 
środowiska 

L.p. Wskaźnik Stan wyjściowy       
(2016 rok) 

1.  Liczba poważnych awarii w ciągu roku związanych  
z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie 
miasta 

0 

2. Liczba alarmowych sytuacji powodziowych 0  

 

7.7. Harmonogram i nakłady na realizację celów i kierunków działań w latach 
2017-2020 
 
Cele i kierunki działań Gminy Nowy Targ w latach 2017-2020 zostały przedstawione  
w poprzednich rozdziałach niniejszego POŚ.  
Opracowany na potrzeby realizacji POŚ harmonogram przewiduje szczegółowe zadania 
przewidziane do realizacji w najbliższych czterech latach.   
W tym harmonogramie (zestawienie tabelaryczne) zamieszczono obszar działania – priorytet, 
działanie, zadanie, realizację zadania w poszczególnych latach, jednostkę realizującą zadanie, 
źródło finansowania i koszty (nakłady) finansowe przewidziane na dane zadanie do roku 
2020. 
Należy wyraźnie podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć (zadań) zamieszczonych 
w tabeli nie zamyka możliwości realizowania innych, niewskazanych w niej zadań,  
pod warunkiem, że takie zadania będą mieścić się w ramach celów i kierunków działań 
nakreślonych w poprzednich rozdziałach POŚ. 
 
Harmonogram działań na lata 2017-2020 zamieszczono, jako załącznik do niniejszego 
programu ochrony środowiska.  
 

8. System realizacji Programu ochrony środowiska i jego 
finansowanie 

 

8.1. Powiązania z programami regionalnymi 
 

Program ochrony środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020 uwzględnia 
zapisy programów i strategii wyższego szczebla w zakresie definiowanych w tych 
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programach priorytetów, celów, czy kierunków działań określonych w programie krajowym, 
wojewódzkim i powiatowym. 
W niniejszym POŚ zostały uwzględnione działania wynikające z „Programu ochrony 
środowiska Powiatu Nowotarskiego na lata 2004-2015”, pomimo tego, iż w trakcie 
sporządzania niniejszego Programu… nie została uchwalona aktualizacja programu 
powiatowego. W opracowaniu oparto się na zapisach dokumentu z roku 2004 przy założeniu 
ciągłości większości zadań z zakresu ochrony środowiska.  

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego 
Program ochrony środowiska województwa małopolskiego został zawarty w dokumencie  
pn. Program Strategiczny Ochrona Środowiska, jako Załącznik do Uchwały Nr LVI/894/14 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. 
Program ten określa zakres polityki regionalnej, na szczeblu województwa, dotyczącej 
ochrony środowiska. 
Program Strategiczny Ochrona Środowiska prezentuje działania przewidziane do realizacji  
w latach 2014-2020 w tym także te, które nie wynikają z bezpośrednich kompetencji 
Samorządu Województwa Małopolskiego. Jest dokumentem kompleksowo traktującym 
zadania ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki działań. 
 
Celem głównym tego programu jest: 
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona zasobów środowiska dla rozwoju 
Małopolski, który realizowany jest i będzie poprzez następujące priorytety: 
1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji o źródłach 
pól elektromagnetycznych, 
2. Ochrona zasobów wodnych, 
3. Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami, 
4. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk 
atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych, 
5. Regionalna polityka energetyczna, 
6. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego, 
7. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, 
8. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska  
i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych  
i ekonomicznych, 
Pod pojęciem „poprawa bezpieczeństwa ekologicznego” rozumie się trwały proces 
zmierzający do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego. 
 
Priorytetami ekologicznymi programu są: 
Analizując uwarunkowania zewnętrzne jak i wewnętrzne, w tym stan środowiska, wśród 
przedsięwzięć mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska przyjęto następujące 
priorytety ekologiczne na najbliższe lata: 
- poprawa stanu powietrza, 
- poprawa stanu wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed 
- powodzią, 
- uporządkowanie gospodarki odpadami. 
 
Program ten realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie: 
1. Ochrona zasobów wodnych, 
2.  Poprawa jakości powietrza, 
3. Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym, przemysłowym oraz 

minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, 
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4. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 
5. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk 

atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych, 
6. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego, 
7. Regionalna polityka energetyczna, 
8. Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie i promocja 

postaw proekologicznych, 
9. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. 
 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Nowotarskiego 
Program ochrony środowiska dla powiatu nowotarskiego, obowiązujący w latach 2004-2015, 
zawierał cele i kierunki działań, które zapewne będą kontynuowane w najbliższych latach. 
Do najistotniejszych wytyczonych dla powiatu celów i kierunków działań w zakresie rozwoju 
społeczno–gospodarczego, w tym ochrony środowiska należą: 
 - racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców  
i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów 
kopalin); 
 - ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości powietrza, 
redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu); 
 - ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia 
wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa); 
 - ochrona gleb; 
- ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem 
ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów). 
 - prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie 
realizacji wyżej wymienionych działań 
Prowadzona przez Powiat Nowotarski polityka w zakresie ochrony środowiska skupiała się  
na celach, kierunkach i działaniach, przede wszystkim w zakresie: 
1. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych. 
1.1. Racjonalizacja użytkowania wody. 
1.2. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji. 
1.3. Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. 
2. Ochrona powietrza. 
2.1. Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle. 
2.2. Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa. 
2.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
3. Ochrona przed hałasem. 
3.1. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym. 
3.2. Ochrona przed hałasem przemysłowym. 
4. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 
4.1. Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 
4.2.Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego. 
5. Ochrona wód. 
5.1. Zarządzanie zasobami wodnymi. 
5.2. Ochrona wód. 
5.3. Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna. 
6. Ochrona powierzchni ziemi. 
6.1. Gleby użytkowane rolniczo. 
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6.2. Surowce mineralne. 
7. Gospodarka odpadami. 
8. Zasoby przyrodnicze. 
8.1. Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych. 
8.2. Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym. 
8.3. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 
8.4. Ochrona lasów. 
8.5. Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody. 
 
Wszystkie wymienione cele, priorytety, kierunki działań w przedstawionych powyżej 
dokumentach strategicznych dotyczących ochrony środowiska na szczeblu województwa  
i powiatu zostały uwzględnione w niniejszym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta 
Nowy Targ na lata 2017-2020. 
 
Ponadto POŚ uwzględnia zapisy zawarte w dyrektywach UE, a mianowicie: 
 
Dyrektywy Unii Europejskiej 
- Dyrektywa 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych, wdrażanej w ramach 
„Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” (KPOŚK), „Programu 
wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji 
zbiorczej” oraz „Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 
nie mniejszej niż 4000 RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia 
zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód”.  
- Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów, której standardy składowania odpadów powinny być wdrożone, 
zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego, we wszystkich gminnych składowiskach odpadów 
do dnia 1 stycznia 2012 r. 
- Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE), której podstawowymi dokumentami 
planistycznymi są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz program 
wodno-środowiskowy Kraju. 
- Dyrektywa powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE), w związku z założeniami, której została 
przygotowana wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski, w której wskazano obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Dla wskazanych obszarów sporządzone zostaną 
mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, a następnie na podstawie 
tych map opracowane będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym. 
- Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 
której wdrożenie wymaga wypracowania konkretnych działań zapewniających realizację 
orientacyjnej ścieżki rozwoju poszczególnych technologii OZE gwarantującej osiągnięcie  
15 % udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków zobowiązująca do redukcji zużycia energii  
w sektorze budownictwa poprzez wprowadzenie minimalnych wymagań w dziedzinie 
charakterystyki energetycznej budynków, promowanie budownictwa o niemal zerowym 
zużyciu energii, opracowanie krajowych planów działań. 
- Dyrektywy z zakresu ochrony powietrza (dyrektywa 2010/75/UE dotycząca emisji 
przemysłowych IED, dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy CAFE, dyrektywa 2004/107/WE dotycząca arsenu, kadmu, rtęci, niklu  
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, dyrektywa 
2003/87/WE dotycząca systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ETS). 
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W ramach tych dyrektyw konieczne będzie podjęcie działań mających na celu ograniczenie 
występowania wysokich stężeń przede wszystkim pyłu (PM10 i PM2,5) i benzo(a)pirenu  
oraz redukcję emisji CO2, SO2 i NOx. Konieczne jest upowszechnienie stosowania technologii 
ograniczających emisje pyłów, CO2, NOx i SO2 oraz zachęcanie mieszkańców  
do wyboru niskoemisyjnych systemów ogrzewania gospodarstw domowych. 
- Dyrektywa 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu, z której 
wynikają obowiązki w zakresie tworzenia map akustycznych dla dróg, linii kolejowych  
i aglomeracji oraz przygotowania planów działań w zakresie zarządzania problemami hałasu  
i jego zmniejszania w miarę potrzeby. 
- Dyrektywa odpadowa 2008/98/WE, której wprowadzenie w Polsce wymaga dużych zmian 
w gospodarce odpadami. Ponowne wykorzystanie odpadów powinno stać się główną metodą 
ich zagospodarowywania. 
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Nowy Targ uwzględnia w dziedzinie ochrony 
powietrza realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej, który został przyjęty  
do realizacji Uchwałą Rady Miasta (dotyczy to również aktualizacji tego Planu ze stycznia 
2017 r.), dużo wcześniej niż przystąpiono do opracowania niniejszego POŚ, dlatego 
szczegółowe zadania będą wykonywane w zakresie i w terminach określonych w tym Planie. 
W ramach niniejszego POŚ należało ten fakt odnotować i uwzględnić, jako odrębną część 
polityki ekologicznej Miasta Nowy Targ, co zostało opisane w rozdziałach traktujących  
o ochronie powietrza i w harmonogramie szczegółowych zadań przewidzianych do realizacji 
w latach 2017-2020. 
Zadania i działania określone w przedmiotowym Planie, a w konsekwencji w POŚ, wpisują 
się w Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Małopolska  
w zdrowej atmosferze. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku. 
 
Celem nadrzędnym wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  
jest dbałość o komfort i zdrowie mieszkańców województwa, a celami szczegółowymi są: 

1. Ograniczenie emisji z sektora komunalno – bytowego: 
 Wprowadzenie regulacji prawnych związanych z ograniczeniem dostępu  

do urządzeń nie spełniających standardów emisyjnych oraz paliw stałych, 
których użytkowanie stanowi zagrożenie dla jakości powietrza 

 Eliminacja starych niskoprawnych urządzeń grzewczych, 
 Rozbudowa sieci ciepłowniczych, 
 Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 
 Termomodernizacja budynków i stosowanie budownictwa energooszczędnego, 
 Wyeliminowanie procesu spalania odpadów w kotłach domowych oraz 

ograniczenie spalania pozostałości roślinnych z ogrodów. 
2. Ograniczenie emisji z transportu: 

 Ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miast, 
 Utrzymanie czystości i dobrego stanu dróg, 
 Rozwój komunikacji publicznej, 
 Rozwój komunikacji rowerowej, 
 Zapewnienie prawidłowego prowadzenia badań technicznych pojazdów. 

3. Ograniczenie emisji przemysłowej: 
 Zapewnienie nadzoru nad ograniczaniem emisji z przemysłu. 

4. Inne działania: 
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 Monitorowanie i koordynowanie działań zer strony Zarządu Województwa, 
Małopolskiego 

 Stworzenie systemu zarządzania jakością powietrza, 
 Edukacja ekologiczna, 
 Zapobieganie powstawaniu nowych źródeł emisji, 
 Właściwe prowadzenie polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. 

 

8.2. Instrumenty prawne 
 
Do instrumentów prawnych zgodnie z kompetencjami organów zarządzających POŚ  
i współrealizujących go, wyższego i niższego szczebla, należą w szczególności: 

 decyzje – w tym pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów  
do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól 
elektromagnetycznych, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód  
lub do ziemi, 

 zezwolenia na gospodarowanie odpadami, ich zbieranie i transport, 
 pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń 

wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie          
w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód, 

 zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, 
 uzgadnianie na podstawie raportów z ocen oddziaływania na środowisko decyzji                       

o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu 
budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko, 

 cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska, 
 decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający 

ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia 
środowiska do stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień, 

 decyzje stanowiące ochronę cennych obiektów przyrodniczych, 
 uchwały wprowadzające zapisy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,  
 opłaty za korzystanie ze środowiska, 
 administracyjne kary pieniężne, 
 decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 
 programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska  

do stanu właściwego, 
 decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także wstrzymujące 

użytkowanie instalacji lub obiektu. 
Poprzez system pozwoleń można bezpośrednio wpływać na ochronę środowiska realizowaną 
przez sektor gospodarczo-przemysłowy.  
Wśród instrumentów prawnych związanych z wykonywaniem istniejącego prawa, istotne jest 
wykorzystanie procedury ocen oddziaływania na środowisko i prognozy skutków 
środowiskowych niektórych planów i programów, zgodnie z celem jakim mają one służyć,         
tj. jako instrumentu pomocnego w procesach decyzyjnych. W tym zakresie należy 
wykorzystywać uprawnienia płynące z ustalania zakresu raportu oddziaływania  
na środowisko, w procesie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
dostosowanego do warunków lokalnych i uwzględniania planów i programów ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami przyjętych na szczeblu gminy i powiatu,  
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czy województwa. Niezbędne jest też wzmocnienie nadzoru przez kompetentne organy 
administracji państwowej samorządowej i rządowej, przy uzgadnianiu projektów przyszłej 
decyzji lokalizacji inwestycji, prowadzenia kontroli przestrzegania wydanych decyzji 
administracyjnych dla działających instalacji. 
 
Instrumenty prawne umożliwiające prowadzenie polityki ekologicznej przez władze gminy  
na jej terenie obejmują m.in.: 

 gospodarkę odpadami (w tym tworzenie i uchwalenie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy), 

 zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych, 
 oczyszczanie ścieków komunalnych, 
 tworzenie prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej, 
 tworzenie niektórych obszarów chronionych, 
 ochronę i tworzenie terenów zieleni miejskiej i parkowej, 
 wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów, 
 wydawanie decyzji stanowiących ochronę cennych obiektów przyrodniczych, 
 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  
 prowadzenie kampanii i programów edukacyjnych. 

 
Warto podkreślić, że organ wykonawczy gminy ma również w wielu przypadkach, 
kompetencje podobne do tych, które posiadają inne jednostki administracji rządowej  
(np. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska), a wynikające m.in. z ustawy Prawo 
ochrony środowiska, Prawo budowlane, Prawo wodne, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, czy też z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

8.3. Instrumenty ekonomiczne – źródła finansowania 
 
Każdy przyjęty do realizacji program określonych działań, w tym program ochrony 
środowiska, powinien być oparty o wiarygodne i skuteczne finansowanie. Sprawnie 
funkcjonujący system finansowania jest niezbędny do realizacji określonych celów, 
kierunków i szczegółowych działań. 
 
Posiadanie odpowiednich środków finansowych jest niezbędnym warunkiem wdrożenia 
programu polityki środowiskowej. Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną 
środowiska pochodzić mogą z następujących źródeł m.in.: 

 własne środki gminy, 
 krajowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 
 środki UE, - Programy Operacyjne, w tym Małopolski Regionalny Program 

Operacyjny, 
 środki pomocowe niektórych krajów europejskich – Norwegia, Szwajcaria, 
 kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach, 
 komercyjne kredyty bankowe, 
 środki własne inwestorów. 

Funkcjonujące obecnie źródła finansowania ochrony środowiska można podzielić ze względu 
na pochodzenie możliwości finansów; na międzynarodowe i krajowe. 
Obecnie dostępne i w najbliższej przyszłości perspektywiczne zewnętrzne źródła 
finansowania działań wchodzących w zakres niniejszego POŚ, to przede wszystkim: 
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• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,  
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  
• System Zielonych Inwestycji – programy priorytetowe m.in.:  
            - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,  
            - budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia 

źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), 
• SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne,  
• Programy priorytetowe NFOŚiGW w perspektywie finansowej 2015-2020,  
• Program LIFE+,  
• Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego:  
            - premia termomodernizacyjna,  
            - premia remontowa,  
• Bank BOŚ – kredyty ekologiczne. 
 
Funkcjonujące obecnie źródła finansowania ochrony środowiska można podzielić ze względu 
na pochodzenie możliwości finansów; na międzynarodowe i krajowe. 
 
Źródła międzynarodowe  
Do źródeł międzynarodowych zaliczamy źródła, które pochodzą ze środków Unii 
Europejskiej, a także z innych krajów, oferujących wsparcie w zakresie ochrony środowiska, 
jednocześnie nienależących do Unii Europejskiej (Norwegia, Szwajcaria). Istnieje wiele 
różnych instrumentów finansowych. W zakresie zadań związanych z ochroną środowiska  
do najważniejszych źródeł międzynarodowych można zaliczyć: 
1. Instrument finansowy na rzecz środowiska Life+, 
2. Europejski Bank Inwestycyjny, 
3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 
 
Instrument finansowy na rzecz środowiska Life+ 
LIFE+ koncentruje się tylko na współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska  
i jest jedynym takim instrumentem w UE. LIFE+ ma na celu wspieranie procesu wdrażania 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska (POŚ), realizację polityki ochrony środowiska 
oraz identyfikację i promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony 
środowiska. 
Instrument ten wspiera przede wszystkim wdrażanie szóstego Programu Działania 
Środowiskowego Wspólnoty - 6th EAP, 2002-2012 (z jego strategiami tematycznymi),  
a także zapewnia wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć, dodaną w dziedzinie 
ochrony przyrody i środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie stanowić kontynuację programu 
LIFE, który był realizowany we wcześniejszych latach. 
LIFE+ obejmuje różnorodne zagadnienia, poczynając od ochrony przyrody i różnorodności 
biologicznej, przez zmiany klimatu, ochronę gleb i wód, ochronę powietrza, przeciwdziałanie 
hałasowi, ochronę zdrowia, aż po działania, które mają na celu podniesienie świadomości 
społecznej w dziedzinie środowiska. LIFE+. 
Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE+) będzie kontynuowany w latach  
2014- 2020. Nowy program przewiduje ustanowienie dwóch podprogramów: 
1. Podprogramu działań na rzecz środowiska, obejmującego trzy obszary projektowe, tj.: 
- ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 
- różnorodność biologiczną, 
- zarządzanie i informację w zakresie środowiska. 
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2. Podprogramu działań na rzecz klimatu, obejmującego trzy priorytety, tj.: 
- łagodzenie skutków klimatycznych, 
- dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu, 
- zarządzanie i informację w zakresie klimatu. 
Instrument finansowy LIFE+ jest katalizatorem we wspieraniu realizacji i włączaniu celów  
w zakresie środowiska i zmian klimatu dla polityki gospodarczej państw członkowskich UE. 
 
Europejski Bank Inwestycyjny 
Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank - EIB) to instytucja finansowa 
Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, która działa od 1958 roku na mocy Traktatu 
Rzymskiego z 1957 r. o utworzeniu EWG, którego akcjonariuszami są państwa członkowskie 
Wspólnoty. Nadrzędnym celem EBI jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju UE. 
Udziela on kredytów inwestycyjnych i gwarancji podmiotom publicznym oraz prywatnym  
z państw - akcjonariuszy. Europejski Bank Inwestycyjny uczestniczy m.in. w realizacji 
polityki UE w zakresie pomocy: państwom AKP (byłe kolonie krajów EWG), 12 państwom 
obszaru, Morza Śródziemnego (układy o współpracy), a także krajom Europy wschodniej  
i środkowej. 
Od 1991 roku z kredytów EBI korzysta także Polska. 
 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development 
- EBRD) z siedzibą w Londynie działa od 1991 roku, na podstawie Uchwały Rady 
Europejskiej z 1989 r. i Porozumienia z 1990 r. EBRD liczy 63 członków (są to: 61 państw, 
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Wspólnota Europejska). 
Celem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest promowanie rozwoju sektora 
publicznego i prywatnego w państwach demokracji wielopartyjnej, pluralizmu, gospodarki 
rynkowej, a także wspieranie transformacji i zmian strukturalnych. 
 
Źródła krajowe - centralne 
Do krajowych centralnych źródeł finansowania w zakresie ochrony środowiska  należą m.in.: 
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, 
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Istotnym źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2014-2020 
będzie m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, będący jednym z programów 
operacyjnych i stanowiący podstawowe narzędzie do finansowania przy wykorzystaniu 
środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Główny cel programu wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020: wzrost 
zrównoważony rozumiany, jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są 
dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanie odbywa się 
w ramach 8 osi priorytetowych: 
I. OŚ PRIORYTETOWA: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
II. OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
III. OŚ PRIORYTETOWA: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska 
i ważnej w skali europejskiej, 
IV. OŚ PRIORYTETOWA: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej, 
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V. OŚ PRIORYTETOWA: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 
VI. OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, 
VII. OŚ PRIORYTETOWA: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
VIII. OŚ PRIORYTETOWA: Pomoc techniczna. 
 
W I osi priorytetowej odpowiedzialnej za zmniejszenie emisyjności gospodarki, jako 
podstawowe projekty wymieniono projekty związane z ochroną powietrza problem istotny  
dla Nowego Targu: 
- wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (PI 4.1), 
- wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych  
i w sektorze mieszkaniowym (PI 4.3), 
- promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu  
(PI 4.5), 
- promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej  
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (PI 4.7). 
W II osi priorytetowej odpowiedzialnej za ochronę środowiska, podstawowymi projektami,  
w tym adaptacji do zmian klimatu, są m.in.: 
- podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych, 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących temu 
zmniejszeniu (PI 6.5). 
W III osi priorytetowej odpowiedzialnej za rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
środowiska i ważnej w skali europejskiej, podstawowymi wymienionymi projektami są m.in.: 
- promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (PI 
4.5). 
Beneficjentami POIiŚ mogą być zarówno jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
jaki podmioty świadczące usługi publiczne, w ramach zadań własnych samorządów. 
Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, nabory wniosków będzie ogłaszało w trybie konkursowym  
o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach poszczególnych wymienionych 
priorytetów. 
 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Narodowy fundusz (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze (WFOŚiGW) stanowią  
podstawowe elementy krajowego systemu finansowania ochrony środowiska. Służą one 
osiąganiu celów ekologicznych, wynikających z polityki ekologicznej państwa  
i międzynarodowych zobowiązań Polski, a także celom wynikającym z przepisów prawa, 
regulujących ochronę środowiska na terenie Polski.  
Podstawą działania tych funduszy jest Prawo ochrony środowiska, a ich zadaniem jest 
dofinansowywanie okresowo ustalanych programów priorytetowych z zakresu ochrony 
środowiska. Formą pomocy finansowej udzielaną przez fundusze, są m.in.: pożyczki, dotacje, 
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, przekazanie środków jednostkom 
budżetowym, umorzenia części pożyczek, nagrody. Pożyczki oraz dotacje mogą sięgać nawet 
do 80% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami tych funduszy mogą być samorządy, 
przedsiębiorcy, pozarządowe organizacje ekologiczne. 



Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017 – 2020 
 

83 
 

NFOŚiGW 
Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zajmuje się ustalaniem 
podstawowych kierunków finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska  
i sposobu ich realizacji w zakresie finansowania. 
Pomoc finansowa ze strony NFOŚiGW określana jest rocznie i dzielona na poszczególne 
programy. 
W 2017 roku wyróżniono 5 osi programowych: 
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 
1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 
1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych, 
1.3. Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug. 
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
2.1. Racjonalna gospodarka odpadami, 
2.2. Ochrona powierzchni ziemi, 
2.3. Geologia i górnictwo, 
2.4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy. 
3. Ochrona atmosfery, 
3.1. Poprawa jakości powietrza, 
3.2. System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). 
4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, 
4.1. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 
5. Międzydziedzinowe, 
5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska, 
5.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę, 
5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska, 
5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków, 
5.5. Edukacja ekologiczna, 
5.6. Współfinansowanie programu LIFE, 
5.7. SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 
przez partnerów zewnętrznych, 
5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, 
5.9. Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, 
5.10. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju, 
5.11. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. 
 
Źródła krajowe – regionalne 
Do źródeł regionalnych należy przede wszystkim WFOŚiGW w Krakowie oraz Małopolski 
Regionalny Program Operacyjny (MRPO), zarządzany i prowadzony przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego. 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
WFOŚiGW w Krakowie to regionalna instytucja finansów publicznych, która wspomaga 
finansowo inwestorów w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska. 
WFOŚiGW wspiera także edukację ekologiczną, badania naukowe i wydawnictwa 
popularyzujące ochronę przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej udziela pomocy finansowej w formie pożyczek oraz dotacji na cele określone  
w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z corocznie wyznaczanymi priorytetami, 
kryteriami wyboru przedsięwzięć oraz planami działalności Funduszu.  
Fundusz może również: 
1. przekazywać środki państwowym jednostkom budżetowym, 
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2. zawierać, za zgodą Rady Nadzorczej Funduszu, w sprawie współfinansowania  
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, innymi wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankami lub innymi organizacjami 
finansowymi polskimi lub zagranicznymi, umowy, porozumienia o finansowaniu 
przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 
3. Przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
na podstawie odrębnych regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Funduszu. 
Nadrzędnym priorytet WFOŚiGW stanowi wsparcie przedsięwzięć dofinansowywanych  
ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zadań zgodnych z Narodową 
Strategią Spójności i jej dokumentami programowymi. 
WFOŚiGW finansuje następujące dziedziny, w ich skład których wchodzą:  
- zadania inwestycyjne z zakresu: 

 gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 
 gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 
 ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, 
 ochrony przed hałasem. 

- zadania nieinwestycyjne, m.in.:  
 edukacja ekologiczną, 
 przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, 

sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew  
i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody), 

 państwowy monitoring środowiska, 
 wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) jest dokumentem planistycznym,  
który określa obszary, jak również szczegółowe działania, jakie organy samorządu 
województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa 
lub regionu. 
Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej 
szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania 
MRPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju.  
Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe 
środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO 
przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów 
rewitalizacji miast i obszarów wiejskich. 
W ramach projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 
działania podzielono na 13 osi priorytetowych: 
1. Gospodarka wiedzy, 
2. Cyfrowa Małopolska, 
3. Przedsiębiorcza Małopolska, 
4. Regionalna polityka energetyczna, 
5. Ochrona środowiska, 
6. Dziedzictwo regionalne, 
7. Infrastruktura transportowa, 
8. Rynek pracy, 
9. Region spójny społecznie, 
10. Wiedza i kompetencje, 
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11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 
12. Infrastruktura społeczna, 
13. Pomoc techniczna. 
 
Inne źródła finansowania 
 
Środki własne gminy 
Na realizację części zadań gmina będzie musiała przeznaczyć własne środki, szczególnie  
dla tych zadań które należą do „zadań własnych gminy”. Jest to niezbędne również z tego 
względu, że do uzyskania niektórych dotacji konieczne jest zainwestowanie  
w przedsięwzięcie własnych środków na wymaganym poziomie. 
Środki te pochodzą z bieżących wpływów finansowych, takich jak np. podatki i opłaty 
lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa itp. 
 
Kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach 
Preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne, bez możliwości umorzeń udzielane są 
przez Bank Ochrony Środowiska S.A.(BOŚ). BOŚ przy udzielaniu pożyczek kieruje się 
podobnymi kryteriami jak FOŚiGW. Są to efektywność ekologiczna zadania i jego zgodność 
z priorytetami dla polityki ekologicznej województwa. 
Bank Ochrony Środowiska we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie, udziela kredytów 
preferencyjnych na finansowanie inwestycji, związanych z ochroną środowiska, 
przeznaczonych dla osób fizycznych, gmin oraz przedsiębiorstw, realizujących inwestycje na 
terenie województwa małopolskiego. 
Przedmiotem kredytowania są przedsięwzięcia polegające m.in. na: 
- termomodernizacji budynków (m.in. wymiana stolarki, ocieplenie, wymiana dachu), 
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających m.in. azbest i ksylamid, 
- budowie i rozbudowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Komercyjne kredyty bankowe 
Komercyjne kredyty bankowe ze względu na duże koszty finansowe związane 
z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania 
inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są 
obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp  
do kredytów jest coraz łatwiejszy. Warunki komercyjnych kredytów inwestycyjnych 
udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego są zazwyczaj każdorazowo negocjowane 
indywidualnie. 
 
Własne środki inwestorów 
Niektóre inwestycje będą pokrywane ze środków własnych różnych podmiotów 
gospodarczych i inwestorów prywatnych. Inwestycje przewidywane do realizacji  
przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowywane z kredytów komercyjnych  
oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem uznania danego zadania 
za priorytetowe. 
 

8.4. Kontrola realizacji programu 
 
Podstawowym mechanizmem kontroli realizacji niniejszego programu ochrony środowiska 
jest sporządzane i przedstawianie Radzie Miasta sprawozdań z jego realizacji, wraz z bieżącą 
oceną wskaźników realizacji działań.   
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska powinno zawierać w szczególności: 
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 określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 
 określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 
 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 
 analizy przyczyn tych rozbieżności. 

  
Podstawą dla uzyskania cząstkowych ocen realizacji zadań oraz kierunków zmian jest 
okresowe obliczanie wartości wybranych wskaźników. Wskaźniki te powinny być 
wykorzystane w raporcie z realizacji niniejszego Programu… (opracowanie raportu, co dwa 
lata – obowiązek organu wykonawczego gminy wynikający z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska).   
W rozdz. 7 niniejszego POŚ, przy określeniu celów i kierunków szczegółowych działań, 
zaproponowano (podano) takie wskaźniki.  
Ocena realizacji POŚ wymaga zebrania informacji z różnych wydziałów i referatów Urzędu 
Miasta oraz jednostek organizacyjnych, współpracujących urzędów i instytucji zewnętrznych. 
Sprawna realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej wymaga koordynacji z działaniami 
inwestycyjnymi oraz dostosowanie do harmonogramów realizacji pozostałych zadań.  
Przedmiotowy raport z wykonania POŚ przedstawia się Radzie Miasta i przekazuje  
do organu wykonawczego danego powiatu, w tym przypadku do Zarządu Powiatu 
Nowotarskiego.  
Pierwszy raport, za lata 2017 i 2018, powinien być opracowany i przedstawiony Radzie 
Miasta w roku 2019, a następny w roku 2021. 
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Załącznik do programu ochrony środowiska  
– harmonogram działań 

na lata 2017-2020 
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Tabela 16. Harmonogram i nakłady na realizację działań w ramach Programu Ochrony Środowiska  
dla gminy Miasto Nowy Targ w latach 2017-2020 

Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

1. Zasoby wodne i ich ochrona 
1.1. Zaopatrzenie ludności w wodę 

1.1.1. 
Budowa sieci wodociągowej  
na terenie Miasta 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Miejski Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Nowym Targu Sp. 
z o.o. 

Budżet gminy, środki 
własne MZWiK, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe 

1 000 000 

1.1.2 
Modernizacje i uszczelnianie sieci 
wodociągowej  

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Miejski Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Nowym Targu Sp. 
z o.o. 

Budżet gminy, środki 
własne MZWiK, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe 

2 500 000 

1.1.3. 
Modernizacje i rozbudowy ujęć wody 
(SUW i podziemne)  
i zbiorników 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Miejski Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Nowym Targu Sp. 
z o.o. 

Budżet gminy, środki 
własne MZWiK, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe 

1 500 000 

          1.2. Kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków 

1.2.1. 
Budowa sieci kanalizacyjnej  
na terenie Miasta 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Miejski Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Nowym Targu Sp. 
z o.o. 

Budżet gminy, środki 
własne MZWiK, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe 

5 000 000 
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Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

1.2.2. 
Modernizacje i uszczelnianie sieci 
kanalizacyjnej  

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Miejski Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Nowym Targu Sp. 
z o.o. 

Budżet gminy, środki 
własne MZWiK, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe 

3 000 000 

1.2.3. 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Miejski Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Nowym Targu Sp. 
z o.o. 

Budżet gminy, środki 
własne MZWiK, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe 

30 000 000 

                    
1.3. Regulacja stosunków wodnych, zabezpieczenie przed powodzią 

 Zarządzanie kryzysowe  

Zadanie własne 
gminy, 
nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy, budżet 
państwa 

20 000 

          2. Gospodarka odpadami 

2.1. 
Gminny system gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne 
oraz nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe  

25 000 000 

2.2. 
Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta 
Nowy Targ 

Zadanie własne 
gminy, 
nieinwestycyjne, 
ciągłe  

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy, środki 
UE, krajowe fundusze 
celowe, środki własne 
mieszkańców i/lub 
przedsiębiorców 

 
 
 

50 000 
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Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

3. Ochrona powietrza atmosferycznego  

3.1. 
Realizacja zadań określonych  
w  Planie Gospodarki Niskoemisyjnej  

Zadania inwestycyjne 
i nieinwestycyjne, 
ciągłe i okresowe 

X X X X 

Gmina Miasto Nowy 
Targ i jej jednostki 
organizacyjne, 
MPEC, MZWIK, 
właściciele  
i zarządcy budynków 

Budżet gminy, budżet 
państwa, środki UE, 
krajowe fundusze 
celowe, środki własne 
MPEC i MZWiK, 
środki własne 
właścicieli i zarządców 
nieruchomości, 
pożyczka bankowa 

80 980 362 

3.2. 
Rozbudowa sieci na ul. Królowej 
Jadwigi, Kolejowa Na Równi, 
Szaflarska 

Zadanie 
inwestycyjne, 
okresowe 

 X   MPEC środki własne 34 000 

3.3. 
Uruchomienie dostaw CWU  
na obszarze sieci ciepłowniczej 

Zadanie 
inwestycyjne, 
okresowe 

 X   MPEC 
Właściciele lub 
zarządcy 
nieruchomości 

koszty poniosą 
właściciele lub 
zarządcy 
nieruchomości, 
trudne  
do oszacowania 

3.4. 
Rozbudowa sieci na ulicy 
Podtatrzańskiej i Krzywej do Hali 
Lodowej 

Zadanie 
inwestycyjne, 
okresowe 

  X  MPEC środki własne 52 000 

3.5. 
Podłączenie nowotarskiej sieci 
ciepłowniczej z Geotermią Podhalańską 

Zadanie 
inwestycyjne, 
okresowe 

   X MPEC 
NFOŚiGW, środki 
własne, budżety gmin, 
środki UE 

koszty na rok 
2020  trudne  
do oszacowania 
Szacunkowy 
koszt całego 
zadania 
85 000 000 zł 

4. Klimat akustyczny 
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Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

4.1. 
Wspieranie działań wspomagających 
przestrzeganie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku  

Nieinwestycyjne, 
ciągłe X X X X 

Marszałek, Starosta, 
WIOŚ, Policja, 
Gmina Miasto Nowy 
Targ, jednostki 
gospodarcze 
mieszkańcy 

Środki własne 
jednostek 
współpracujących 

100 000 

4.2. 
Przebudowa i modernizacja dróg 
gminnych 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy, budżet 
państwa, środki 
zewnętrzne 
 

12 000 000 

4.3 

Budowa obwodnicy północno 
wschodniej miasta – droga od Al. 
Tysiąclecia  
do ul. Waksmundzkiej i ul. Sikorskiego 

Inwestycyjne, 
okresowe 

 X X X 

Gmina Miasto Nowy 
Targ, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 
Starosta 

Budżet gminy, środki 
UE, pożyczki bankowe 

 
 

8 400 000 
 
 

5. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

5.1. 
Wspieranie działań na rzecz ochrony 
powierzchni ziemi 

Inwestycyjne, ciągłe X X X X 

Starosta, WIOŚ, 
Gmina Miasto Nowy 
Targ, jednostki 
gospodarcze, 
mieszkańcy 

Środki własne 
jednostek 
współpracujących 

50 000 

5.2. 
Przeprowadzenie inwentaryzacji 
terenów osuwiskowych na terenie 
miasta 

Nieinwestycyjne, 
okresowe 

X X   
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy 10 000 

5.3. Likwidacja dzikich wysypisk 

Zadanie własne 
gminy, 
nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy 100 000 
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Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

6. Zasoby przyrody i ich ochrona, w tym tereny zielone  
6.1. Ochrona obszarów prawnie chronionych 

6.1.1. 
Czynna i bierna ochrona pomników 
przyrody  

Zadanie własne 
gminy 
nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ,   wspólpraca 
RDOŚ 

środki własne  8 000 

6.1.2. 

Współpraca w zakresie przyrodniczych 
prac inwentaryzacyjnych dla określenia 
oceny stanu przyrody i jej elementów 
oraz rozpoznania zagrożeń 
różnorodności biologicznej 

Nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

RDOŚ, Zespół  
Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Małopolskiego, 
Starostwo, 
organizacje 
pozarządowe, Gmina 
Miasto Nowy Targ  

Środki własne  
i jednostek 
współpracujących 

80 000 

6.1.3. 

Współpraca na rzecz kształtowania 
przestrzeni rezerwatów przyrody, 
użytków ekologicznych, obszarów 
Natura 2000, parków krajobrazowych  

Nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

RDOŚ, Zespół 
Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Małopolskiego, 
Starostwo, 
organizacje 
pozarządowe, Gmina 
Miasto Nowy Targ  

Środki własne  
i jednostek 
współpracujących 

100 000 

6.2. Ochrona terenów zielonych i leśnych 
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Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

6.2.1. 

Utrzymanie zieleni, nasadzenia, 
pielęgnacja i kształtowanie zieleni 
terenu gminy oraz terenów komunikacji 
drogowej 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy  100 000 

6.2.2. 
Pielęgnacja upraw leśnych na terenie 
mienia komunalnego - przebudowa, 
wyrąb, nasadzenia 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy 150 000 

6.2.3. 

Współpraca w zakresie ochrony lasów 
na terenie gminy  
oraz właściwego kształtowania 
przestrzeni leśnej 

Nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Nadleśnictwo Nowy 
Targ, Starostwo, 
prywatni właściciele, 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Środki własne  
i jednostek 
współpracujących 

50 000 

7. Edukacja ekologiczna 

7.1. 

Działalność edukacyjna i 
administracyjna w zakresie zwalczania 
zjawiska wypalania traw  
i spalania śmieci w gospodarstwach  
i na powierzchni ziemi 

Nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy,  
WFOŚiGW 

16 000 

7.2. 

Akcja "Sprzątanie świata", organizacja 
Dni Ziemi i.in., wsparcie inicjatyw 
szkolnych kół zainteresowań ochroną 
środowiska 

Nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy,  
WFOŚiGW 

20 000- 
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Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

7.3. 

Edukacja ekologiczna w ramach 
wydawnictw i serwisu ekologicznego - 
mapy, przewodniki, foldery, informacja, 
promocja zdrowego stylu życia i 
poszanowania środowiska 
przyrodniczego 

Nieinwestycyjne, 
ciągłe X X X X 

Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy,  
WFOŚiGW 

40 000 

7.4. 
Wsparcie inicjatyw i imprez z zakresu 
rekreacji, turystyki, krajoznawstwa, 
edukacji ekologicznej 

Nieinwestycyjne X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy,  
WFOŚiGW 

40 000 

7.5. 

Działalność edukacyjna dotycząca 
poprawy stanu klimatu akustycznego, 
jakości powietrza  i przeciwdziałań 
zagrożeniom promieniowaniem 
niejonizującym  na terenie gminy 

Nieinwestycyjne X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy,  
WFOŚiGW 

40 000 

7.6. 
Wsparcie inicjatyw i koordynacja 
działań w zakresie ochrony zwierząt 

Nieinwestycyjne X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy,  
WFOŚiGW 

10 000 

8. Inne działania na rzecz ochrony środowiska  
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Realizacja zadania 

Lp. Priorytet ekologiczny/działanie Rodzaj zadania  
2017 2018 2019 2020 

Jednostka 
realizująca 

Potencjalne 
źródło/źródła 
finansowania 

Szacunkowe 
nakłady 

finansowe    
do roku 2020 

8.1. 

Współpraca w zakresie opracowania       
i wdrożenia systemu informacji 
społecznej o wystąpieniu stanu 
nadzwyczajnego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi i środowiska, w tym wystąpienia 
poważnej awarii 

Inwestycyjne, ciągłe X X X X 

Wojewoda, Policja, 
Straż Pożarna, 
Marszałek, Starosta, 
WIOŚ, Gmina 
Miasto Nowy Targ 

Środki własne 
jednostek 
współpracujących, 
środki UE, środki 
funduszy celowych 

80 000 

8.2. 
Współpraca i utrzymanie systemu 
przeciwdziałaniu zagrożenia 
powodziowego na terenie gminy 

Zadanie własne 
gminy, inwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 

Gmina Miasto Nowy 
Targ, jednostki 
Straży Pożarnej           
z terenu gminy 

Środki własne środki 
Straży Pożarnej 

800 000 

8.3. 
Usuwanie skutków zanieczyszczenia 
środowiska, w przypadku zaistnienia 
takiej konieczności 

Inwestycyjne, ciągłe X X X X 

Gmina Miasto Nowy 
Targ, Straż Pożarna, 
Policja, WIOŚ, 
właściciele 
nieruchomości  

Środki własne 
jednostek 
współpracujących, 
środki UE, środki 
funduszy celowych 

500 000 

8.4. 

Preferowanie mało konfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego realizowane  
w ramach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
ocen oddziaływania  
na środowisko 

Nieinwestycyjne, 
ciągłe 

X X X X 
Gmina Miasto Nowy 
Targ 

Budżet gminy  
koszty trudne  

do oszacowania  

Szacunkowe nakłady (koszty) ogółem 
bez nakładów na pkt. 3.1., 3.3., 3.5., 8.4.  

90 850 000 

 
 


