
 
 
 

Uchwała Nr 57/XXV/2000 
Rady Miejskiej w Nowym Targu 

z dnia 25 lipca 2000r. 
 
 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 9. 

  
Działając na podstawie art. 26. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (tj. Dz.Uz 1999r. Nr 15, poz.139, zm. Nr 41 poz.412, Nr 111, poz. 1279 i  z 
2000r. Nr12, poz. 136), art.18. ust.2 pkt.5 Ustawy z dnia 8.marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, zm. Nr 58, poz.261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 
poz.662, z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 
poz. 775z 1998r. Nr 48, poz. 552), na wniosek Zarządu Miasta - Rada Miejska w Nowym 
Targu, uchwala: 
 

§ 1.  
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – NOWY TARG 9.,  
zwany dalej planem. 

 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE. 
 

1. Plan obejmuje teren określony w § 1. pkt. 1. Uchwały Nr 51/LIX/98 Rady Miejskiej w 
Nowym Targu z dnia 8 czerwca 1998 r., w sprawie przystąpienia do zmiany planu Miasta 
Nowy Targ, wprowadzonego uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z 
dnia 26 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1993r. Nr 14 poz.137 z dnia 22 
czerwca 1993r.) oraz uchwałą Nr 28/VII/94 z dnia 9 listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. No-
wosądeckiego z 1994r. Nr 22 poz.229. z dnia 2 grudnia 1994 r.). 

2. Obszar objęty planem, oznaczony jest w załączniku Nr 1. w skali 1:2 000, stanowiącym 
integralną część uchwały jako rysunek planu. 

3. Zakres ustaleń planu dotyczy: 
a) przeznaczenia terenów oraz ustalenia linii rozgraniczających tereny o róŜnych zasa-

dach zagospodarowania; 
b) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; 
c) linii rozgraniczających drogi publiczne; 
d) warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w 

tym linii zabudowy i gabarytów obiektów; 
e) warunków podziału na działki budowlane; 
f) tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz uŜytkowania terenów 

stanowiących rezerwy pod komunikację ponadlokalną; 
 
 
 



II. PRZEPISY  SZCZEGÓŁOWE. 
 
ROZDZIAŁ I. - USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJ ĘTEGO PLANEM. 
 

1. Obszar objęty planem, to tereny lokalizacji komercyjnych usług wielofunkcyjnych o wy-
sokim standardzie, stanowiących centrum handlowo – usługowe Miasta. 

2. Zakaz realizacji mieszkalnictwa, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem II.A.3.;  
3. Przy projektowaniu obiektów kubaturowych naleŜy uwzględniać ograniczenia wysokości 

zabudowy wynikające z funkcjonowania lotniska sportowo - usługowego; 
4. Linie rozgraniczające tereny do zainwestowania oznaczone na rysunku planu jako ciągłe, 

są liniami obowiązującymi. Ich zmiana moŜe nastąpić wyłącznie w trybie zmiany planu. 
Linie rozgraniczające określone liniami przerywanymi są liniami orientacyjnymi, których 
uściślenie nastąpi w projekcie zagospodarowania. Dopuszcza się wewnętrzne nowe po-
działy i przekształcenia działek, w terenach oznaczonych kolejnymi symbolami, na pod-
stawie szczegółowego zagospodarowania terenów określonego w projekcie zagospodaro-
wania; 

5. Wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy są liniami obowiązują-
cymi, ustalającymi maksymalną granicę lokalizacji obiektów kubaturowych na danym te-
renie; 

6. Na terenach usytuowanych pomiędzy istniejącymi lub projektowanymi drogami, a wy-
znaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy obowiązuje realizacja parkingów; 

7. Nakłada się obowiązek przyjęcia jednolitych zasad kształtowania architektury obiektów w 
zespołach zabudowy, wydzielonych liniami rozgraniczającymi; 

8. Zakaz realizacji obiektów prowizorycznych jako zabudowy towarzyszącej budynkom 
usługowo – produkcyjnym i mieszkalnym; 

9. Zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji asymetrycznych poła-
ci dachowych i otwierania dachów na całej długości; 

10. Zakaz realizacji obiektów szczególnie szkodliwych, w rozumieniu rozporządzenia 
MOŚZNiL z 14 lipca 1998r., w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi.; 

11. UciąŜliwość obiektów w zakresie emisji hałasu do środowiska powinna się zawierać w 
granicach terenu inwestycji; 

12. Zakaz stosowania paliw stałych do celów grzewczych. MoŜliwość ogrzewania obiektów, 
z wykorzystaniem istniejącej kotłowni na osiedlu Witosa; 

13. Obowiązek wyprzedzającego, kompleksowego uzbrojenia terenu w sieć infrastruktury 
technicznej szczególnie realizacji dróg dojazdowych, przed uruchomieniem terenów pod 
zainwestowanie; 

14. Obowiązek podłączenia obiektów do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, elek-
trycznej i kanalizacji teletechnicznej, przed oddaniem ich do uŜytkowania; 

15. Warunki podłączenia obiektów i urządzeń do sieci infrastrukturalnych, określą zarządza-
jący tymi sieciami, w tym warunki wprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych 
do kanalizacji miejskiej; 

16. Przy wydawaniu warunków podłączenia do dróg publicznych, w szczególności naleŜy 
uwzględnić problem zapewnienia płynności ruchu po włączeniu dodatkowego strumienia 
ruchu z projektowanych obiektów; 

17. Obowiązek realizacji sieci infrastruktury technicznej, głównie wzdłuŜ ciągów drogowych 
i pieszych oraz w terenach zieleni urządzonej w oparciu o załoŜenia programowe i opra-
cowania techniczne. W uzasadnionych wypadkach, dopuszcza się przejście sieciami infra-
strukturalnymi przez tereny przeznaczone pod zainwestowanie.  



18. Doprowadzenie gazu siecią średniopręŜną ze stacji redukcyjno – pomiarowej przy ulicy 
Szaflarskiej; 

19. Podłączenie obiektów lokalizowanych na terenach II.A.7. i II.A.8 za pomocą indywidual-
nych stacji redukcyjnych.  

20. Doprowadzenie wody siecią rozdzielczą z wodociągu w ulicy Szaflarskiej; 
21. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby; 
22. Zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych; 
23. W przypadku wystąpienia odpadów niebezpiecznych, sposób ich gromadzenia, wykorzy-

stywania i unieszkodliwiania winien być zgodny z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 
27 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 96, poz. 592 wraz ze zmianami) oraz rozporządzeniami wy-
konawczymi do tej ustawy; 

24. Odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię komunalną dwoma niezaleŜnymi odcinkami 
sieci kanalizacji sanitarnej, włączonymi do ulicy Szaflarskiej; 

25. Obowiązek realizacji odrębnej sieci kanalizacyjnej dla wód opadowych i podłączenia jej 
do kanału opadowego w ulicy Szaflarskiej; 

26. Obowiązek oczyszczania ścieków opadowych z ropopochodnych i części stałych; 
27. Obowiązek przebudowy i przełoŜenia sieci napowietrznej niskich i średnich napięć; 
28. Realizacja sieci energetycznych w wykonaniu kablowym; 
29. Realizacja stacji transformatorowych wbudowanych lub wolnostojących.  
30. Realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji telefonicznej lub przyłączy 

kablowych ziemnych; 
 
 
ROZDZIAŁ II. - ZASADY USTALE Ń PLANU. 
 
Wydziela się grupy ustaleń, w sposób następujący: 
I. Tereny pozostające w dotychczasowym uŜytkowaniu, z zasadami uŜytkowania określo-

nymi w planie, takimi jak tereny komunikacji; 
II.  Tereny przeznaczone do zainwestowania i zmiany dotychczasowego sposobu zagospo-

darowania. 
 
ROZDZIAŁ III. - USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH C YFRĄ I. 

 
Tereny te pozostają w dotychczasowym uŜytkowaniu, z zasadami uŜytkowania i zagospoda-
rowania, ustalonymi w planie.  

 
I.1.  Tereny ulicy Krakowskiej w ciągu drogi krajowej Nr 95 Rabka – Nowy Targ – Zako-
pane o szerokości w liniach rozgraniczających 45 m, z utrzymaniem sieci infrastruktury tech-
nicznej, znajdujących się w pasie drogowym i dopuszczeniem realizacji nowej w liniach roz-
graniczających drogi. 
 
I.2.  Tereny ulicy klasy Z, o szerokości w liniach rozgraniczających 20m. Konieczna prze-
budowa i modernizacja na następujących warunkach: 
1. Szerokość jezdni – 7 m; 
2. Pasy zieleni zróŜnicowane – od strony projektowanego zespołu 5m, drugi 2m; 
3. Poszerzenie jezdni na wlotach skrzyŜowań o dodatkowy pas ruchu o szer. 3,5m; 
4. Utrzymuje się istniejące uzbrojenie oraz dopuszcza realizację nowych sieci infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym. 
 
 



 
ROZDZIAŁ IV. - USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH CY FRĄ II. 
 
 Tereny te przeznaczone są do zainwestowania i zmiany dotychczasowego sposobu 
uŜytkowania.  
 
II.A.1. - pow. 1,09 ha 
Tereny zieleni urządzonej, realizowanej na następujących warunkach: 
1. Obowiązek realizacji zieleni wysokiej i niskiej, w oparciu o projekt zieleni opracowany 

dla całego terenu.  
2. Obowiązek realizacji spacerowego ciągu pieszego w zieleni, biegnącego od ulicy Szaflar-

skiej; 
3. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 
4. MoŜliwość realizacji urządzeń rekreacyjnych- boiska do gier, górka saneczkowa, place 

zabaw i związanych z tym obiektów małej architektury; 
5. MoŜliwość realizacji ścieŜki rowerowej w dostosowaniu do istniejącego zainwestowania; 
 
II.A.2. - pow. 0,53 ha 
Tereny zabudowy usługowej wielofunkcyjnej, związanej z rozwojem drobnej przedsię bior-
czości, realizowanej na następujących warunkach: 
1. MoŜliwość realizacji usług motoryzacyjnych - salonów sprzedaŜy samochodów wraz z 

stacjami diagnostycznymi oraz pracowni rzemieślniczych, obiektów wystawowych, agen-
cji reklamowych, biur itp; 

2. Realizacja nowych obiektów kubaturowych pod warunkiem nie przekroczenia 10 m wyso-
kości; 

3. Realizacja wyłącznie obiektów o kubaturze nie przekraczającej 2200 m3 sytuowanych 
dłuŜszą osią prostopadle do ulicy Krakowskiej;  

4. Wielkość działek uzaleŜniona od wielkości programu i prowadzonej działalności; 
5. Realizacja sieci infrastrukturalnych w pasie 2 m od krawędzi ciągu pieszo - jezdnego, lub 

w pasie drogowym; 
6. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z 

prowadzonej działalności na terenach II.B.6. i z obowiązkiem oczyszczania wód opado-
wych z terenu parkingu i placów manewrowych; 

7. Obowiązek realizacji zieleni na min. 20% pow. kaŜdej wydzielonej działki systemem na-
sadzeń pojedynczych, kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem krzewów i niskich 
drzew, w tym 10 m pasa zieleni od strony wschodniej, spełniającego rolę ekranu aku-
stycznego;  

 
II.A.3. – pow. 2,40 ha 
Tereny budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, realizowanego na następujących 
warunkach: 
1. Obowiązek realizacji 4 lub 5 - ciu rzędów zabudowy szeregowej, przy respektowaniu 

ustalonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
2. Obowiązek realizacji 2 kondygnacji naziemnych zabudowy, w tym jednej w dachu, przy 

czym wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy dachu nie moŜe przekroczyć 12 
m; 

3. Obowiązek realizacji dachów dwuspadowych, o nachyleniu około 450, jednolitym dla 
danego szeregu zabudowy; 



4. Zakaz realizacji obiektów produkcyjnych, za wyjątkiem usług wbudowanych podstawo-
wych typu - sklepy spoŜywcze, owocowo – warzywne, apteki, szewc, artykuły papierni-
cze, kosmetyczne itp. oraz pracowni róŜnego typu; 

5. Podział na działki powinien w max stopniu respektować istniejące podziały geodezyjne, 
przy czym szerokość działki nie moŜe być mniejsza niŜ 10 m; 

6. Obowiązek wydzielenia ciągów pieszo – jezdnych, jak na rysunku planu, o szer. Min. 8m 
z wjazdem od strony ulicy II.B.1.; 

7. Realizacja sieci infrastrukturalnych w pasie 2m od krawędzi ciągu pieszo – jezdnego lub 
w pasie drogowym; 

8. Obowiązek realizacji jednej stacji trafo dla obsługi budownictwa mieszkaniowego, za-
pewniających równieŜ zasilanie terenów II.A.4. i II.A.5., zlokalizowanej w terenie II.B.6., 
a drugiej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy i granicą terenu II.A.4. Alternatyw-
nie dopuszcza się wykorzystanie pasa drogowego II.B.1.; 

9. Obowiązek realizacji zieleni na min. 30% działki; 
10. Obowiązek realizacji min. 2 miejsc parkingowych na kaŜdej działce, w przypadku realiza-

cji usług min. 5; 
 
II.A.4. - pow. 0,70 ha 
Tereny usług sakralnych, realizowanych na następujących warunkach: 
1. Realizacja kościoła rzymsko - katolickiego wraz z zespołem usług sakralnych; 
2. Nieprzekraczalną linię zabudowy stanowi linia rozgraniczająca ulicy Szaflarskiej; 
3. MoŜliwość realizacji ogrodzenia, na warunkach określonych przez zarządzającego ulicą 

Szaflarską; 
4. Obiekty zlokalizowane będą jako wolnostojące; 
5. Wysokość zabudowy moŜe być zróŜnicowana, pod warunkiem nie przekraczania 3 kondy-

gnacji, w tym jedna w poddaszu. Wysokość wieŜy budynku kościoła, mierzona od pozio-
mu terenu nie moŜe przekroczyć 30 m i wymaga uzgodnienia z Głównym Inspektoratem 
Lotnictwa Cywilnego; 

6. Dachy dwuspadowe, o nachyleniu min. 45°; 
7. Obowiązek realizacji min. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z obo-

wiązkiem oczyszczania wód opadowych z terenu parkingu i placów manewrowych; 
8. Obowiązek realizacji trwałej zieleni drzewiasto-krzewiastej na min. 30% pow. działki, 

jako zieleni urządzonej, z zastosowaniem krzewów i niskich drzew; 
 
II.A.5. - pow. 0,51 ha 
Tereny usług komercyjnych, realizowanych na następujących warunkach: 
1. Istniejący obiekt utrzymuje się; 
2. Realizacja nowych obiektów kubaturowych jako dwukondygnacyjnych, pod warunkiem 

nie przekroczenia 10 m w wysokości kalenicy; 
3. Realizacja wyłącznie obiektów o kubaturze nie przekraczającej 2200 m3 Sytuowanie 

obiektów dłuŜszą osią prostopadle do ulicy Szaflarskiej (nie dotyczy parterowych obiek-
tów pomocniczych) 

4. Obowiązek realizacji dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci - 300 - 450; 
5. Wielkość działek uzaleŜniona od wielkości programu i prowadzonej działalności; 
6. Realizacja sieci infrastrukturalnych w pasie 2 m od krawędzi ciągu pieszo - jezdnego, lub 

w pasie drogowym; 
7. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z 

prowadzonej działalności na terenach II.B.7. i z obowiązkiem oczyszczania wód opado-
wych z terenu parkingu i placów manewrowych; 



8. Obowiązek realizacji zieleni na min. 20% pow. kaŜdej wydzielonej działki systemem na-
sadzeń pojedynczych, kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem krzewów i niskich 
drzew w tym pasa zieleni od strony zachodniej, spełniającego rolę ekranu akustycznego. 

 
II.A.6. - pow. 0,66 ha 
Tereny usług komercyjnych, realizowanych na następujących warunkach: 
1. Preferowana realizacji salonów sprzedaŜy samochodów wraz z zapleczem oraz obiektów i 

urządzeń obsługi komunikacji 
2. Realizacja nowych obiektów kubaturowych jako dwukondygnacyjnych, pod warunkiem 

nie przekroczenia 10 m w wysokości kalenicy; 
3. Realizacja wyłącznie obiektów o kubaturze nie przekraczającej 2000 m3 sytuowanych 

dłuŜszą osią prostopadle do ulicy Krakowskiej.  
4. Wielkość działek uzaleŜniona od wielkości programu prowadzonej działalności; 
5. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z 

prowadzonej działalności, jednak min. 50 miejsc, z obowiązkiem oczyszczania wód opa-
dowych z terenu parkingu i placów manewrowych; 

6. Obowiązek realizacji zieleni na min. 20% pow. kaŜdej wydzielonej działki systemem na-
sadzeń pojedynczych, kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem krzewów i niskich 
drzew.  

 
II.A.7. – pow. 2,00 ha 
Tereny usług komercyjnych, realizowanych na następujących warunkach: 
1. Zakaz przekroczenia 15 000 m2 , jako łącznej pow. uŜytkowej wszystkich obiektów; 
2. MoŜliwość realizacji obiektów handlowych, gastronomicznych, związanych z rozrywką – 

kina, baseny, kluby, sale gier, kasyna  itp., obiektów wystawowych, sal konferencyjnych, 
bankietowych, zaplecza turystycznego – biur, agencji, informacji itp; 

3. Realizacja nowych obiektów kubaturowych o zróŜnicowanej wysokości, pod warunkiem 
nie przekroczenia wysokości kalenicy od poziomu terenu 6m dla budynków parterowych 
lub 15m dla pozostałych; 

4. Obowiązek realizacji trzech wbudowanych stacji trafo dla obsługi obiektów; 
5. Wielkość działek uzaleŜniona od wielkości programu i prowadzonej działalności; 
6. Obowiązek realizacji około 150 miejsc parkingowych, przy uwzględnieniu potrzeb wyni-

kających z prowadzonej działalności. Teren usytuowany pomiędzy ulicą Szaflarską, a wy-
znaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy stanowi minimalną powierzchnię 
przeznaczoną pod parkingi.  

7. MoŜliwość realizacji ogólnodostępnych parkingów podziemnych, celem zwiększenia po-
wierzchni parkingowych. W wypadku realizacji parkingów podziemnych obowiązek wy-
konania dokumentacji warunków hydrogeologicznych, zawierającej m.in. pełny monito-
ring stanu środowiska gruntowo – wodnego; 

8. Obowiązek realizacji zieleni na min. 20% pow. kaŜdej wydzielonej działki systemem na-
sadzeń pojedynczych, kępowych lub szpalerowych, z zastosowaniem krzewów i niskich 
drzew.  

 
II.A.8. – pow. 2,46 ha 
Tereny usług komercyjnych, w tym handlowych typu supermarket, realizowanych na następu-
jących warunkach: 
1. Realizacja obiektu handlowego o pow. UŜytkowej do 5300 m2, jako bryły składającej się z 

co najmniej dwu części połączonych galerią,  
2. Obowiązek realizacji dwóch wbudowanych stacji trafo dla obsługi obiektów; 
3. Zakaz przekroczenia 16 m w najwyŜszym punkcie dachu; 



4. Obowiązek realizacji urządzonych przestrzeni publicznych – place, ciągi spacerowe, mała 
architektura; 

5. Obowiązek realizacji min. 250 miejsc parkingowych, przy uwzględnieniu potrzeb wynika-
jących z prowadzonej działalności.  

6. MoŜliwość włączenia jako tereny usług komercyjnych terenu II.A.9., pod warunkiem iŜ 
wynika to z potrzeb prawidłowego ukształtowania bryły obiektu; 

7. W wypadku kolizji pomiędzy projektowaną zabudową, a istniejącym kolektorem sanitar-
nym, obowiązek przełoŜenia go na warunkach uzgodnionych z zarządzającym sieciami; 

8. MoŜliwość realizacji ogólnodostępnych parkingów podziemnych, celem zwiększenia po-
wierzchni parkingowych. W wypadku realizacji parkingów podziemnych obowiązek wy-
konania dokumentacji warunków hydrogeologicznych, zawierający m.in. pełny monito-
ring stanu środowiska gruntowo-wodnego; 

9. Obowiązek realizacji zieleni urządzonej łącznie z zagospodarowaniem przestrzeni pu-
blicznych na min. 20% pow. działki systemem nasadzeń pojedynczych, kępowych lub 
szpalerowych, z zastosowaniem krzewów i niskich drzew. Powierzchnię terenów zielo-
nych naleŜy bilansować razem z terenami II.A.9. i II.B.8. 

 
II.A.9. - pow. 0,96 ha 
Tereny parkingu, do realizowania na następujących warunkach: 
1. MoŜliwość realizacji obiektu kubaturowego pod warunkiem iŜ wynika to z potrzeb prawi-

dłowego ukształtowania bryły supermarketu na terenie II.A.8. Zakaz traktowania terenu-
II.A.9. jako odrębnego terenu usług komercyjnych z wyjątkiem obsługi parkingu; 

2. MoŜliwość realizacji ulicy dojazdowej klasy D z połączeniem z drogą II.B.2.; 
3. W wypadku kolizji pomiędzy projektowaną zabudową, a istniejącym kolektorem sanitar-

nym, obowiązek przełoŜenia go na warunkach uzgodnionych z zarządzającym sieciami; 
4. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg oraz placów z ropopochodnych 

i części stałych; 
5. Obowiązek wkomponowania parkingu w zieleń drzewiasto – krzewiastą z preferencją 

zieleni iglastej. 
 
II.B.1. - pow. 0,62 ha 
Tereny ulicy lokalnej klasy L o szerokości w liniach rozgraniczających 20 m, realizowanej na 
następujących warunkach: 
1. Obowiązek realizacji jezdni o szerokości 6 m; 
2. Obowiązek realizacji chodników po obu stronach ulicy; 
3. Obowiązek realizacji pasów zieleni – po stronie południowej jezdni o szerokości 4,0 m i 

po stronie północnej o szerokości 5,0 m; 
4. MoŜliwa realizacja parkingów w pasie zieleni po północnej stronie ulicy 
5.  Dopuszcza się realizację sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym; 
6. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg oraz placów z ropopochodnych 

i części stałych. 
 
II.B.2. - pow. 0,68 ha 
Tereny ulicy dojazdowej klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m, realizowa-
nej na następujących warunkach: 
1. Obowiązek realizacji jezdni o szerokości 7 m; 
2. Obowiązek realizacji pasów zieleni po obu stronach jezdni; 
3. Dopuszcza się realizację sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym; 
4. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg z ropopochodnych i części sta-

łych. 



 
II.B.3. - pow. 0,48 ha 
Tereny ulicy dojazdowej klasy D o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m, realizowa-
nej na następujących warunkach: 
1. Obowiązek realizacji jezdni o szerokości 7 m; 
2. Obowiązek realizacji chodników po obu stronach ulicy o szerokości 2,0 m; 
3. Obowiązek realizacji pasów zieleni izolacyjnej po obu stronach jezdni; 
4. MoŜliwa realizacja odcinkowych parkingów w pasie zieleni; 
5. Dopuszcza się realizację sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym; 
6. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg z ropopochodnych i części sta-

łych; 
7. W wypadku wykonania drogi w północnej części terenu II.A.8., moŜliwe włączenie terenu 

w całości lub w części w obszary II.A.7. i II.A.6, pod warunkiem zapewnienia moŜliwości 
realizacji sieci infrastruktury komunalnej; 

 
II.B.4. – pow. 0,37 ha 
Tereny ciągów pieszo – jezdnych o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m., realizowa-
nych na następujących warunkach: 
1. Obowiązek realizacji placu do zawracania na zakończeniu ulicy; 
2. Dopuszcza się realizację sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym; 
3. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg oraz placów z ropopochodnych 

i części stałych. 
 
II.B.5. - pow. 0,04 ha 
Tereny ścieŜki rowerowej realizowanej na następujących warunkach: 
1. Obowiązek realizacji pasa jezdnego o szerokości 2,5 m; 
2. Dopuszcza się realizację sieci infrastrukturalnych w pasie jezdnym. 
 
II.B.6. – pow. 0,62 ha 
Teren parkingu samochodów osobowych na min. 70 miejsc, realizowanego na następujących 
warunkach: 
1. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obsługi parkingu i wolnostojącej 

stacji trafo, obsługującej tereny II.A.2. i część terenów II.A.3.; 
2. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg oraz placów z ropopochodnych 

i części stałych; 
3. Obowiązek wkomponowania parkingu w zieleń drzewiasto – krzewiastą z preferencją 

wysokiej zieleni iglastej. 
 
II.B.7. – pow. 0,28 ha 
Teren parkingu samochodów osobowych na min. 48 miejsc, realizowanego na następujących 
warunkach: 
1. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 
2. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg oraz placów z ropopochodnych 

i części stałych; 
3. Obowiązek wkomponowania parkingu w zieleń drzewiasto – krzewiastą z preferencją 

niskiej zieleni iglastej. 
 
II.B.8. – pow. 1,90 ha 
Teren parkingu samochodów osobowych na min. 300 miejsc, realizowanego na następujących 
warunkach: 



1. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem parterowych obiektów zaplecza 
socjalnego – administracja, sanitariaty; 

2. Na etapie wydawania decyzji o wzizt obowiązek uwzględnienia funkcjonowania parkingu 
w dwóch wariantach – pierwszy łącznie z terenem II.A.9., gdzie przewiduje się lokaliza-
cję min. 150 miejsc parkingowych i drugi uwzględniający zabudowę terenu II.A.9. Obo-
wiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg oraz placów z ropopochodnych i 
części stałych; 

3. MoŜliwa realizacja ulicy dojazdowej klasy D dla zapewnienia prawidłowych połączeń 
wewnętrznych; 

4. Obowiązek oczyszczenia wód opadowych z terenów dróg oraz placów z ropopochodnych 
i części stałych; 

5. Obowiązek wkomponowania parkingu w zieleń drzewiasto – krzewiastą z preferencją 
zieleni iglastej. 

 
§ 2. 

 
Ustala się z tytułu wzrostu wartości działek, stawkę dla naliczania opłat związanych ze zmia-
ną planu miejscowego dla terenów wyznaczonych w planie w wysokości 30%. 
 
 

III. PRZEPISY PRZEJ ŚCIOWE I KO ŃCOWE. 
  

§ 3. 
 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Nowy Targ, wprowadzony Uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady Miej-
skiej w Nowym Targu z dnia 26 marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1993 r. Nr 
14 poz.137 z dnia 22 czerwca 1993r.) w części objętej ustaleniami planu, przyjętego niniejszą 
uchwałą. 
 

§  4. 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Nowy Targ. 
 

§  5. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Z. Sięka 
 
 
 
 
 
 
 


