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Szczegółowy plan inwestycji na 2018 rok - część opisowa 
 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 
1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych   

W ramach zadania planuje się realizację modernizacji odcinka drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu 
Województwa Małopolskiego na ten cel. 

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w Nowym Targu od skrzyżowania  

z Al. Solidarności do skrzyżowania z DK nr 47 
 Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 11.09.2017 r. i zawartą umową z Powiatem 
Nowotarskim, Gmina  Miasto Nowy Targ deklaruje partycypację w kosztach inwestycji.  
Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 
3 Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta - droga od Al. Tysiąclecia do ul. 

Waksmundzkiej 
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2017-2018 polegające na wykonaniu 
kolejnego odcinka wschodniej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Waksmundzkiej do Al. 
Tysiąclecia. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i 
ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Zostało przyznane  
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 5 071 805 zł. 

4 Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu km 1+104,75 – km 2+182,50 
Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie 3 mln zł.  

5 Przebudowa chodników przy ul. Józefczaka 
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

6 Budowa drogi Niwa-Grel - dokumentacja projektowa 

7 Rozbudowa ul. Zalewowej - dokumentacja projektowa 

8 Rozbudowa drogi u. Parkowa - dokumentacja projektowa 

9 Rozbudowa drogi na os. Szuflów - dokumentacja projektowa 

   Rozdz. 60095 Pozostała działalność 
10 Budowa miasteczka ruchu drogowego  

Planuje się realizację miasteczka na terenie rekreacyjnym pomiędzy ul. Sikorskiego,  
a kładką na Białym Dunajcu z bezpośrednim dostępem do ścieżki rowerowej. Realizacja 
zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego 
w kwocie 200 000 zł. 

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
11 Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II  

  Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych  w ramach II etapu Historyczno – kulturowo –  
  przyrodniczego szlaku wokół Tatr, który jest realizowany wspólnie w porozumieniu  
  z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY oraz gminami polskimi  
  i słowackimi i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
  Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. Projekt 
  obejmuje budowę 5 odcinków ścieżek rowerowych o długości ok. 8,9 km oraz miejsc 
 parkingowych przy stacji PKP. 
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12 Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego 
sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych 
W ramach zadania zostanie wykonana wieża widokowa na Długiej Polanie oraz taras 
widokowy na os. Zadział oraz zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt do zaśnieżania  
i utrzymania biegowych tras narciarskich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie 
ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego w kwocie 
601 957 zł.   

13 Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu 
o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu. 
Projekt zakłada kompleksową przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Nowym 
Targu wraz remontem drogi ul. Kolejowa oraz utworzeniem miejsc parkingowych typu 
Park&Ride, wzdłuż ulicy Kolejowej. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 
2018 – 2019. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego.  

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

14 Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów 
 Projekt partnerski dofinansowany ze środków europejskich w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 -2020, realizowany 
wspólnie z Zilinskim Samospravnym Krajem oraz Obec Ludrowa. W dniu 04.05.2017 r. 
Gmina Miasto Nowy Targ jako partner wiodący projektu podpisała umowę  
o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Rozwoju i Finansów. W ramach projektu  
w Nowym Targu zostanie przebudowana i rozbudowana dawna oficyna hotelu Herza  
w Rynku gdzie będzie utworzone Muzeum Drukarstwa oraz zostaną wykonane prace 
remontowe i konserwatorskie zabytkowej wieży wodnej na stacji kolejowej (PKP).  
Wartość projektu wyniesie – 1 043 248 EURO, w tym dofinansowanie z UE wyniesie 85% 
t.j.  886 761 EURO. Planowana realizacja projektu: lipiec 2017 r. – październik 2018 r. 

15 Wykup nieruchomości  
W ramach zadania planowane są wykupy nieruchomości niezbędne pod miejskie 
inwestycje (głównie pod planowane drogi). 

Rozdz. 71035 Cmentarze 
16 Kontynuacja rozbudowy nowego cmentarza komunalnego - należy podjąć kolejne prace 

w związku z kończącym się okresem pozwolenia na budowę. 

17 Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym 
Kontynuacja modernizacji alejek na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu. 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
18 Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ 

Celem ogólnym projektu pn.: „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy 
Miasto Nowy Targ” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie 

e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do 

cyfrowych usług publicznych on-line. 

Rozdz. 75495 Pozostała działalność   
19 „Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz” - bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla 

mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP 
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

20 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na 
obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu  
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 
W ramach zadania zostanie rozbudowana instalacja miejskiego systemu monitoringu 
(ul. Suskiego, Wojska Polskiego, Solidarności).   
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21 Modernizacja systemu monitoringu miasta. 

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
22 Rezerwa ogólna inwestycyjna 

Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś 
zadanie inwestycyjne okazała się niewystarczająca, ponadto konieczność utworzenia 
rezerwy wynika z faktu złożenia wielu wniosków o dofinansowanie miejskich inwestycji 
ze środków z Unii Europejskiej, w przypadku pozyskania środków niezbędne będzie 
zabezpieczenie wkładu własnego. 

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe  
23 Modernizacja instalacji wod-kan i toalet w Szkole Podstawowej Nr 11 – ze względu na zły 

stan techniczny planuje się przebudowę pionów kanalizacyjnych oraz toalet. 

Rozdział 80104 Przedszkola 
24 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez modernizację 

drogi dojazdowej i placu przed Przedszkolem Nr 2 
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 

25 Modernizacja ogrodu przy budynku Przedszkola Nr 4 
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

26 Zakup zamiatarko-polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
27 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy 

Targ 
W ramach zadania zaplanowano realizację programu wymiany pieców z dofinansowaniem 
ze środków z Unii Europejskiej. 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
28 Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg 

W ramach zadania planuje się wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego  na os. 
Szuflów i ul. Schumana  na które przygotowano dokumentację projektową w 2017 r. 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 
29 Dokumentacja przyszłych inwestycji 

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

30 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kokoszków. 
Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  
w ramach przeciwdziałania klęskom żywiołowym RPO Województwa Małopolskiego.      

31 Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica 
w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - Etap I 
W ramach zadania zostanie rozpoczęta budowa odwodnienia zlewni potoku Skotnica od 
ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec. Na realizację zadania złożono wniosek o 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach przeciwdziałania klęskom 
żywiołowym RPO Województwa Małopolskiego. 

32 Odwodnienie ul. Grel - dokumentacja projektowa 

33 Budowa toru rowerowego pumptrack przy ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa 

34 Nowotarska strefa relaksu – zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem – 241.000 zł 
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35 Dotacje na pokrycie kosztów zakupu wymienników ciepła dla mieszkańców dokonujących 
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 
36 Docieplenie ścian i stropów , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy 

Miejskiej Hali Lodowej 
Na realizację zadania jest planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

37 Modernizacja części hotelowej wraz z wyposażeniem Miejskiej Hali Sportowej GORCE – 
ze względu na zły stan techniczny jak również brak możliwości spełnienia obecnie 
obowiązujących norm istnieje konieczność przebudowy hotelu. 

38 Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem 
hotelowo-rekreacyjnym 
W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję architektoniczną w związku z nową 
lokalizacją budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych. Program funkcjonalno 
użytkowy, opracowanie analizy ekonomicznej (prognozowana struktura kosztów realizacji, 
prognozowane koszty eksploatacji). 

39 Zakup hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 
          Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

40 Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum Nr 2 
          Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. 


