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Uchwała Nr 3/IV/03
Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 28 stycznia 2003 r.,

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15.

	Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 8 ust. 1, art. 11 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139;  Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995r. Nr 16, poz. 78; z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085; z 2002r. Nr 113, poz. 984) - Rada Miasta Nowego Targu, uchwala:

 1. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15, zwany dalej planem.

I. PRZEPISY OGÓLNE.
1.	Plan obejmuje teren określony w § 1. pkt. 1. Uchwały Nr 61/XXXVII/01 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 5 listopada 2001 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 2 oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, położony w Nowym Targu w rejonie dawnego kombinatu obuwniczego NZPS, o powierzchni 65 ha.
2.	Plan opracowano w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 2., przyjętego Uchwałą Nr 50/XXXVIII/96 Rady Miejskiej z dnia 
30 września 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1996r. Nr 59 poz. 153) ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 60/LX/98 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 1998r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1998r Nr 32 poz. 139 oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, wprowadzonego Uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady Miejskiej z dnia 26. marca 1993r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 14/93 poz. 137 z 1993r.) z późniejszymi zmianami. 
3.	Obszar objęty planem, oznaczony jest w załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:2 000, stanowiącym integralną część uchwały.
4.	Zakres opracowania planu obejmuje:
a.	przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
b.	linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych;
c.	tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;
d.	zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;
e.	lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;
f.	zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;
g.	szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;
h.	tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych;
i.	tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu;
j.	granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. 

5.	Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
a.	uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Nowy Targ, czyli ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia zawarte na rysunku planu;
b.	rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny Nr 1 w skali 
1:2 000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały;
c.	planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „NOWY TARG 15”, jeżeli z treści uchwały nie wynika inaczej;
d.	przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
e.	nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub, co najmniej 60% jej długości i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego;
f.	orientacyjnej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć przerywaną linię na rysunku planu, rozdzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych kategoriach przeznaczenia, której przebieg może być korygowany nie więcej niż 5 m. Korekta może być wprowadzona na podstawie projektu zagospodarowania działki i pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli gruntu, na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
g.	usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi celu publicznego z wyjątkiem usług, których lokalizacja wymagałyby obniżenia dopuszczalnego poziomu hałasu poniżej równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej 65 dB(A) a w porze nocnej 55dB(A); 
h.	usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć wszystkie usługi z wyjątkiem usług handlowych realizowanych w obiektach handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 2000m2 oraz usługi, których lokalizacja wymagałyby obniżenia dopuszczalnego poziomu hałasu poniżej równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej 65 dB(A) a w porze nocnej 55 dB(A).
i.	użytkowaniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który przeważa lub powinien przeważać w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi.
j.	użytkowaniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia użytkowanie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym użytkowaniem dopuszczalnym zrealizowanym w obszarze ustalenia. Użytkowanie dopuszczalne nie może zajmować więcej niż 50% terenu.
k.	drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogi stanowiące własność osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej nie stanowiące drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985roku; 
l.	przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko- należy przez to rozumieć przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001roku;
m.	rehabilitacji - należy przez to rozumieć działania związane z poprawą estetyki istniejących obiektów i terenów, eliminacją istniejących konfliktów funkcjonalnych, a także działania związane z sukcesywną przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej zapewniającą podłączenie obiektów oraz obszaru opracowania do miejskich systemów infrastrukturalnych.

II. PRZEPISY  SZCZEGÓŁOWE.

ROZDZIAŁ I. - USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM.

Na obszarze objętym ustaleniami planu:
1.	Funkcjonują zasady i ograniczenia wynikające z położenia terenów w Obszarze Chronionego Krajobrazu, zgodnie z zarządzeniem wojewody nowosądeckiego nr 27/97 z dnia 1 października 1997r, do czasu jego obowiązywania.
2.	Obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej obejmuje cały teren objęty ustaleniami planu „NOWY TARG 15”;
3.	Tereny o różnych funkcjach lub różnych kategoriach przeznaczenia, wydzielone są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi orientacyjnymi (oznaczonymi linią przerywaną);
4.	W zakresie wymogów architektonicznych obowiązuje realizacja budynków zaliczonych do niskich lub średniowysokich w rozumieniu prawa budowlanego;
5.	Obowiązek lokalizacji w dostosowaniu do wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
6.	Obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej.
7.	Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zabudowę:
a.	linie podziału na działki budowlane należy prowadzić wzdłuż linii rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu.  
b.	w wypadku dokonywania podziału działki odmiennie niż przewidują to ustalone linie rozgraniczające, granice podziału należy wyznaczyć na podstawie projektu zagospodarowania działki dla projektowanej inwestycji, wykonanego przez uprawnionego architekta, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz ustaleniami niniejszego planu.
8.	Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami;
9.	Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych położonych w projektowanej pośredniej wewnętrznej strefie ochrony ujęć wód głębinowych, oraz na terenie stacji paliw i na stanowiskach przeznaczonych do mycia pojazdów, obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
10.	Stanowiska postojowe, place magazynowe i drogi wewnętrzne zlokalizowane na pozostałych terenach należy projektować zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych;
11.	Na całym obszarze objętym opracowaniem planu obowiązują następujące zasady wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji: 
a.	obowiązuje realizacja sieci infrastruktury technicznej, głównie w pasach drogowych i wyznaczonych terenach przeznaczonych pod ciągi infrastruktury technicznej w oparciu o założenia programowe i opracowania techniczne. Utrzymuje się i dopuszcza nowe lokalizacje sieci infrastruktury w terenach przeznaczonych pod inne zainwestowanie, zieleń urządzoną oraz tereny leśne; 
b.	obowiązuje uwzględnienie przebiegu istniejących sieci i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, przy lokalizacji nowych obiektów kubaturowych. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się przełożenie istniejących sieci, na warunkach określonych przez zarządzających;
c.	obowiązuje odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych kanalizacją ściekową na Oczyszczalnię Ścieków Komunalnych, na warunkach określonych przez zarządzającego Oczyszczalnią;
d.	obowiązuje zakaz gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w szczelnych zbiornikach przeznaczonych do okresowego opróżniania z wyjątkiem: zbiorników kontenerowych napowierzchniowych dla tymczasowych obiektów realizowanych dla zagospodarowania terenów parkowych oraz zbiorników dla ścieków przemysłowych technologicznych. Dopuszcza się wówczas lokalizację oczyszczalni ścieków technologicznych umożliwiających zrzut podczyszczonych ścieków do kanalizacji ściekowej lub gromadzenie ścieków w zbiornikach z odwozem ich do utylizacji przez uprawnionych przewoźników; 
e.	obowiązuje zakaz odprowadzania do ziemi nieoczyszczonych ścieków opadowych, kanalizację opadową należy wyposażyć w stosowne urządzenia oczyszczające które zabezpieczą środowisko przed zanieczyszczeniem;
f.	ogrzewanie obiektów indywidualne, źródła ciepła - również dla potrzeb technologicznych  głównie gazowe, z zakazem stosowania paliw stałych; 
g.	gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstania z wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych oraz odpadów nadających się do ponownego wykorzystania; 
h.	miejsce zjazdu z drogi ogólnodostępnej na działkę należy uzgodnić z zarządcą drogi.
i.	  drogi wewnętrzne winny spełniać parametry dróg pożarowych i wraz z drogami publicznymi zapewniać dojazd jednostek ratowniczych do obiektów .   
j.	  obowiązuje wyposażenie w zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami;

ROZDZIAŁ II. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH.

1.ZU/WZ – pow. 4,40 ha
2.ZU/WZ – pow. 19,57 ha
	Tereny lasów komunalnych, przeznaczone na park miejski oraz ujęcia wód głębinowych dla zaopatrzenia miasta w wodę. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
2.	Uzupełnienie i przebudowa kompleksu leśnego gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska, głównie sosny występujące w Kotlinie Orawsko - Nowotarskiej. W enklawach zagospodarowywanych na cele parkowe dopuszcza się stosowanie gatunków dekoracyjnych;
3.	Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń małej architektury służących rekreacji codziennej. 
4.	Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. Dopuszcza się wykorzystanie jako tras rowerowych, istniejących i projektowanych dróg dojazdowych do studni głębinowych poza ich strefami bezpośrednimi;
5.	Utrzymuje się istniejące ujęcia oraz dopuszcza lokalizację nowych ujęć wód głębinowych, wyłącznie dla potrzeb zaopatrzenia komunalnego ujęcia wody dla miasta.
6.	Obowiązek utrzymania drożności istniejącego rowu odwadniającego z obowiązkiem podjęcia działań związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem (przesklepienie, zmiana trasy, ochrona przed zanieczyszczeniem) na warunkach określonych przez zarządzającego rowem.

1 ZU. – pow. 1,62 ha
Tereny zieleni  urządzonej. 
Zagospodarowanie na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
2.	Obowiązek zagospodarowania terenów jako zieleni urządzonej, wykorzystywanej na cele rekreacji przez użytkowników terenów objętych opracowaniem;
3.	Obowiązek realizacji ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych oraz urządzonych miejsc do odpoczynku.

2 ZU. – pow. 0,67 ha
3 ZU. – pow. 0,30 ha
Tereny zieleni  urządzonej. 
Zagospodarowanie na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
2.	Obowiązek zagospodarowania terenów jako zieleni izolacyjnej;
3.	Obowiązek utrzymania istniejących zadrzewień z możliwością ich uzupełnienia i przebudowy;
4.	Obowiązek realizacji ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych oraz urządzonych miejsc do odpoczynku;
5.	Obowiązek utrzymania drożności istniejącego rowu odwadniającego z możliwością działań związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem (przesklepienie, zmiana trasy), na warunkach określonych przez zarządzającego rowem.
4.ZU. – pow. 2,16 ha
5.ZU. – pow. 1,95 ha
Tereny lasów komunalnych, przeznaczone na park miejski. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
2.	Uzupełnienie i przebudowa kompleksu leśnego gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska, głównie sosny występujące w Kotlinie Orawsko - Nowotarskiej. W enklawach zagospodarowywanych na cele parkowe dopuszcza się stosowanie gatunków dekoracyjnych;
3.	Obowiązuje zakaz budowy obiektów mogących mieć wpływ na degradację krajobrazu, niszczenie, uszkadzanie lub przekształcenie terenów leśnych niezgodnie z ustalonymi w uchwale rady sposobami ochrony.
4.	Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz obiektów i urządzeń małej architektury;
5.	Obowiązek utrzymania drożności istniejącego rowu odwadniającego z możliwością działań związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem (przesklepienie, zmiana trasy), na warunkach określonych przez zarządzającego rowem.

6.ZU. – pow. 1,06 ha
Tereny lasów komunalnych, przeznaczone na park miejski. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
2.	Uzupełnienie i przebudowa kompleksu leśnego gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska, głównie sosny występujące w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. W enklawach zagospodarowywanych na cele parkowe dopuszcza się stosowanie gatunków dekoracyjnych;
3.	Obowiązuje zakaz budowy obiektów mogących mieć wpływ na degradację krajobrazu, niszczenie, uszkadzanie lub przekształcenie terenów leśnych niezgodnie z ustalonymi w uchwale rady sposobami ochrony.
4.	Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz obiektów i urządzeń małej architektury;

LS/WZ. – pow. 8,21 ha
Tereny lasów państwowych oraz ujęcia wód głębinowych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
2.	Utrzymuje się istniejące ujęcia oraz dopuszcza lokalizację nowych ujęć wód głębinowych, wyłącznie dla potrzeb zaopatrzenia komunalnego ujęcia wody dla miasta.
3.	Uzupełnienie i przebudowa kompleksu leśnego gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska, głównie sosny występujące w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej.  
4.	Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych;

LS. – pow. 0,87 ha
Tereny lasów państwowych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Uzupełnienie i przebudowa kompleksu leśnego gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska, głównie sosny występujące w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej.  
	Dopuszcza się realizację ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych.


ZU/KS – pow. 0,70 ha
Tereny miejskiej zieleni publicznej. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
2.	Obowiązek zagospodarowania terenów jako zieleni urządzonej, z możliwością wykorzystania jej części na cele parkingowe;
3.	Obowiązek utrzymania istniejących zadrzewień;
4.	Zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń małej architektury;
5.	Dopuszcza się realizację ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych.

ROZDZIAŁ III. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH.

1.PP. – pow. 0,65 ha
	Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
2.	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KUl. oraz drogi wewnętrznej 3 KUw.;
3.	Obowiązek realizacji miejsc postojowych– min. 20 miejsc.
 
2.PP. – pow. 0,74 ha
4.PP. – pow. 0,74 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Zakaz nadbudowy istniejących obiektów;
2.	Dla nowych obiektów obowiązuje dostosowanie się do wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
3.	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
4.	Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KUl. oraz dróg wewnętrznych 6 KUw. i 8 KUw.;
5.	Obowiązek realizacji miejsc postojowych - min. 25 miejsc.
6.	Przy przebudowie systemów infrastrukturalnych, wskazane przeniesienie istniejących sieci z terenu oznaczonego symbolem 4.PP. na tereny oznaczone symbolem 1.IT lub 6.KUw. 

3.PP. – pow. 0,25 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
2.	Dojazd do terenu z istniejących dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 KUw. i 8 KUw.;
3.	Obowiązek realizacji miejsc postojowych – min. 15 miejsc.

5.PP. – pow. 1,00 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 3% kompozycji zieleni urządzonej.
	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 8 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - min. 5 miejsc na każdej z działek.

6.PP. – pow. 0,61 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
1.	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej.
2.	Z uwagi na położenie terenu w części w projektowanej pośredniej wewnętrznej strefie ochrony ujęć wód głębinowych, obowiązuje zakaz:
a.	realizacji obiektów mogących spowodować pogorszenie jakości ujmowanej wody lub zmniejszenie wydajności ujęć;
b.	realizacji zbiorników podziemnych na paliwa płynne i na ścieki technologiczne do okresowego opróżniania;
c.	składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych. Odpady wytwarzane na miejscu należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu, przy zabezpieczeniu szybkiego ich wywozu.
d.	lokalizacji ujęć wód głębinowych. 
3.	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 9 KUw.;
4.	Obowiązek realizacji miejsc postojowych min. 2 dla każdej z wydzielonych działalności.

7.PP. – pow. 1,10 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej.
	Z uwagi na położenie terenu w całości w projektowanej pośredniej wewnętrznej strefie ochrony ujęć wód głębinowych, obowiązuje zakaz:

a.	realizacji obiektów mogących spowodować pogorszenie jakości ujmowanej wody lub zmniejszenie wydajności ujęć;
b.	realizacji zbiorników podziemnych na paliwa płynne i na ścieki technologiczne do okresowego opróżniania;
c.	składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych. Odpady wytwarzane na miejscu należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu, przy zabezpieczeniu szybkiego ich wywozu.
d.	lokalizacji ujęć wód głębinowych. 
4.	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 9 KUw.;
5.	 Obowiązek realizacji miejsc postojowych - min 5 miejsc dla każdej z wydzielonych działalności.

8.PP. – pow. 1,45 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej.
	Z uwagi na położenie terenu w całości w projektowanej pośredniej wewnętrznej strefie ochrony ujęć wód głębinowych, obowiązuje zakaz:

a.	realizacji obiektów mogących spowodować pogorszenie jakości ujmowanej wody lub zmniejszenie wydajności ujęć;
b.	realizacji zbiorników podziemnych na paliwa płynne i na ścieki technologiczne do okresowego opróżniania;
c.	składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych. Odpady wytwarzane na miejscu należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu, przy zabezpieczeniu szybkiego ich wywozu.
d.	lokalizacji ujęć wód głębinowych. 
	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 5 KUw. i 6 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - min. 5 miejsc dla każdej z wydzielonych działalności.

9.PP. – pow. 1,82 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 7 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - min. 20 miejsc .

10.PP. – pow. 0,27 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symb. 12 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych – min. 5 miejsc.

11.PP. – pow. 0,67 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje przesklepienie rowu odwadniającego i utrzymanie jego drożności;
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5% kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych – min. 10 miejsc;
12.PP. – pow. 0,37 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Możliwość likwidacji istniejącego zbiornika przeciwpożarowego, po przebudowie sieci wodociągowej i realizacji hydrantów;
	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 7 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych – min. 10 miejsc;

13.PP. – pow. 1,50 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	W części terenu leżącego w projektowanej pośredniej wewnętrznej strefie ochrony ujęć wód głębinowych, obowiązuje zakaz:

a.	realizacji obiektów mogących spowodować pogorszenie jakości ujmowanej wody lub zmniejszenie wydajności ujęć;
b.	realizacji zbiorników podziemnych na paliwa płynne i na ścieki technologiczne do okresowego opróżniania;
c.	składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych. Odpady wytwarzane na miejscu należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu, przy zabezpieczeniu szybkiego ich wywozu.
d.	lokalizacji ujęć wód głębinowych. 
	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 10 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych min. 5 miejsc dla każdej z wydzielonych działalności.

14.PP. – pow. 0,09 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5% kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.

Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symb. KUl. oraz drogi wewnętrznej 10 KUw.;
obowiązek realizacji miejsc postojowych– min. 3 miejsca.

15.PP. – pow. 0,51 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 11 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych – min. 5 miejsc.

16.PP. – pow. 0,60 ha
Tereny produkcji przemysłowej, magazynów, hurtowni, składów itp. działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	W części terenu leżącego w projektowanej pośredniej wewnętrznej strefie ochrony ujęć wód głębinowych, obowiązuje zakaz:

a.	realizacji obiektów mogących spowodować pogorszenie jakości ujmowanej wody lub zmniejszenie wydajności ujęć;
b.	realizacji zbiorników podziemnych na paliwa płynne i na ścieki technologiczne do okresowego opróżniania;
c.	składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych. Odpady wytwarzane na miejscu należy przechowywać w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu, przy zabezpieczeniu szybkiego ich wywozu.
d.	lokalizacji ujęć wód głębinowych. 
	Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 11 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - min. 5 miejsc.

ROZDZIAŁ IV. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW USŁUG PUBLICZNYCH.

1.UP. – pow. 0,85 ha
	Tereny usług publicznych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Tereny przewidziane dla lokalizacji obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów związanych z  realizacją celów publicznych. 

Obowiązek dostosowania lokalizacji obiektów do istniejącego światłowodu.
Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 15 %  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Do czasu realizacji usług celu publicznego utrzymuje się istniejące zadrzewienia.
Dojazd do terenu z drogi dojazdowej oznaczonej symb. KUd oraz drogi wewnętrznej 1.KUw.
Możliwość realizacji drogi wewnętrznej do działań ratowniczo - gaśniczych z bezpośrednim zjazdem na drogę wojewódzką Nr 957 (KUg), na warunkach określonych przez zarządcę drogi .

2.UP. – pow. 0,34 ha
	Tereny usług publicznych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Tereny przewidziane dla lokalizacji obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów związanych z  realizacjią celów publicznych;

Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.KUw. łączącej drogę lokalną i KUl z drogą dojazdową KUd.;

3.UP. – pow. 0,25 ha
	Tereny usług publicznych .
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Tereny przewidziane dla lokalizacji obiektów administracji państwowej i samorządowej. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów związanych z  realizacją celów publicznych; 
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5% kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd z drogi gminnej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem  KUd.;
	Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 15 miejsc.


4.UP. – pow. 0,30 ha
	Tereny usług publicznych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Tereny przewidziane dla lokalizacji obiektów administracji państwowej i samorządowej. Dopuszcza się lokalizację innych obiektów związanych z  realizacją celów publicznych. 
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5% kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KUd. 

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 15 miejsc.

ROZDZIAŁ V. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH.

1. UK. – pow. 0,68 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązek dostosowania lokalizacji obiektów do istniejącego światłowodu.

Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10% kompozycji zieleni urządzonej, z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi gminnej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KUd. i drogi wewnętrznej 2 KUw.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 15 miejsc.

2. UK. – pow. 0,73 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10% kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 KUw.

Obowiązek realizacji miejsc postojowych – minimum 15 miejsc.

3. UK. – pow. 0,39 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KUd oraz drogi wewnętrznej, 3.KUw.

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 10 miejsc.

4. UK. – pow. 0,37 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązek dostosowania lokalizacji obiektów do istniejącego światłowodu.

Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KUw. lub drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KUl.

Obowiązek realizacji miejsc parkingowych - minimum 10 miejsc.
5. UK. – pow. 0,30 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją nasadzeń sosny.
	Dojazd do terenu z drogi lokalnej oznaczonej symbolem KUl oraz drogi wewnętrznej 3.KUw.

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 15  miejsc.

6. UK. – pow. 0,34 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Obowiązek dostosowania lokalizacji obiektów do istniejącego światłowodu.

Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje uwzględnienia w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 5%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi lokalnej oznaczonej symbolem KUl;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 10  miejsc.

7. UK. – pow. 0,52 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Teren przewidziany dla realizacji usług związanych z obsługą tras komunikacyjnych w tym całodobowa stacja paliw płynnych.
	Obowiązek dostosowania lokalizacji obiektów do istniejącego światłowodu.
	Obowiązuje uzyskanie zgody zarządzającego drogą wojewódzką na wykonanie zjazdu do projektowanego zespołu, na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
	Obowiązuje opracowanie przez inwestora (przed ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji wzizt) dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z przepisami szczególnymi oraz ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych.
	Obowiązek uwzględnienia w projekcie zagospodarowania działki realizacji obiektów i urządzeń małej architektury oraz kompozycji zieleni wysokiej i nasadzeń trwałej zieleni drzewiastej i krzewiastej, na min 10% pow. działki, spełniającej głównie rolę zieleni izolacyjnej.
	Obowiązuje przesklepienie rowu odwadniającego i utrzymanie jego drożności, na warunkach określonych przez zarządzającego.
	Realizacja całodobowej stacji paliw płynnych na następujących warunkach:

a.	możliwość lokalizacji trzech wysepek z dystrybutorami, dla dystrybucji benzyn i oleju napędowego;
b.	możliwość lokalizacji punktu tankowania gazu płynnego propan - butan;
c.	możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych dla zaplecza socjalno -biurowego, sklepu wielobranżowego, magazynu, myjni samochodowej oraz części gastronomiczno - motelowej wraz zapleczem;
d.	zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych i części mieszkalnej w realizowanych obiektach, za wyjątkiem części motelowej;
e.	obowiązek realizacji zbiorników na paliwo jako podziemnych, dwupłaszczowych, z monitoringiem wczesnego ostrzegania o zagrożeniu;
f.	obowiązek wyposażenia stacji paliw w system hermetyzacji spustu paliw do zbiorników i odbioru par przy tankowaniu; 
g.	obowiązek oczyszczania wód opadowych (w separatorach błota i oleju) ze stanowisk dystrybutorów i spustu z autocystern, parkingów, miejsc postojowych, placów manewrowych i dojazdów przed ich wprowadzeniem do kanalizacji opadowej;
h.	obowiązek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poza terenem stacji;
i.	obowiązek realizacji szczelnych nawierzchni w rejonie dystrybucji i spustu paliw z zastosowaniem materiałów niepalnych, nienasiąkliwych i łatwo zmywalnych; 
j.	obowiązek prowadzenia przez inwestora lokalnego monitoringu środowiska gruntowo – wodnego, opartego o hydroekologiczne otwory obserwacyjne;
	Wjazd na stację z drogi wojewódzkiej nr 957; wyjazd ze stacji służebnością dojazdu na drogę gminną klasy lokalnej oznaczoną na rysunku planu symbolem KUl. 

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 15 miejsc.

8. UK. – pow. 0,48 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje uwzględnienia w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi lokalnej oznaczonej symbolem KUl.;

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 10 miejsc.

9. UK. – pow. 0,48 ha
Tereny usług komercyjnych. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz produkcja spożywcza. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;

Obowiązuje uwzględnienia w projekcie zagospodarowania działki, na pow. min 10%  kompozycji zieleni urządzonej z preferencją stosowania sosny.
	Dojazd do terenu z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KUd. 
Obowiązek realizacji miejsc parkingowych - minimum 10  miejsc.

UK./ZU. – pow. 1,53 ha
Tereny usług komercyjnych i zieleni urządzonej. 
Zagospodarowanie terenów, realizowane będzie na następujących warunkach:
	Użytkowaniem podstawowym są różne funkcje usługowe oraz rzemiosło usługowe regionalne. Użytkowaniem dopuszczalnym jest drobna wytwórczość;
	Obowiązuje zachowanie min. 60% powierzchni działki, jako terenów biologicznie czynnych, na których należy zaprojektować kompozycję zieleni urządzonej; .
	W zakresie rozwiązań architektonicznych obowiązuje realizacja obiektów kubaturowych niskich w rozumieniu prawa budowlanego z dachami dwuspadowymi o rozwiązaniach nawiązujących do tradycji regionu podhalańskiego; 
	Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KUd i drogi wewnętrznej 6 KUw. Możliwe wykorzystanie na dojazd terenu 1.IT.

Obowiązek realizacji miejsc postojowych - minimum 10 miejsc.


ROZDZIAŁ VI. - USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

1 KS – pow. 0,11 ha
Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
	Teren przewidziany dla lokalizacji zatoki postojowej i miejsc postojowych ogólnodostępnych; 

Dostępność z drogi gminnej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem KUd.

2 KS – pow. 0,37 ha
	Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
	Tereny przeznaczone dla lokalizacji parkingu - max 80 miejsc postojowych;
	Zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem pomieszczenia socjalnego dla parkingowego;
	Dostępność z drogi gminnej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem KUd i drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 6 KUw, 

Obowiązek wkomponowania miejsc postojowych w zieleń drzewiasto – krzewiastą z zastosowaniem gatunków roślin rodzimych. Minimalna powierzchnia zieleni izolacyjnej na działce wynosi 10% powierzchni terenu;

KUg. 
	Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji drogi wojewódzkiej klasy głównej.
3.	Linia zabudowy wynosi 12 m od krawędzi jezdni;
4.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

KUl. – pow. 1,20 ha 
	Tereny komunikacji.
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg gminnych klasy lokalnej,
3.	Szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12 m. 
4.	Obowiązek realizacji ścieżki rowerowej w części przebiegającej przez projektowane tereny parkowe.
5.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą;



KUd. – pow. 0,30 ha
	Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg gminnych klasy dojazdowej,
3.	Szerokość w liniach rozgraniczających min.10 metrów.
4.	Utrzymuje się istniejące budynki zlokalizowane w liniach rozgraniczających drogi na warunkach określonych przez zarządzającego drogą.
5.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

1.KUw. – pow. 0,11 ha
	Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych.
3.	Szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6 metrów.
4.	Obowiązek realizacji na zakończeniu drogi placu do nawracania o min. wymiarach 20 x 20 metrów.
5.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

2.KUw. – pow. 0,11 ha
	Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych;
3.	Szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6 metrów.
4.	Obowiązuje realizacja połączeń komunikacyjnych z projektowaną drogą technologiczną zlokalizowaną w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem IT.
5.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

3.KUw. – pow. 0,11 ha
Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych;
3.	Szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6 metrów.
4.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

5.KUw. – pow. 0,03 ha
	Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych;
3.	Szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6 metrów.
4.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

6.KUw. – pow. 0,34 ha
7.KUw. – pow. 0,11 ha
8.KUw. – pow. 0,25 ha
9.KUw. – pow. 0,25 ha
11.KUw. – pow. 0,05 ha
12.KUw. – pow. 0,07 ha
Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych;
2.	Szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6m;
3.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

10.KUw. – pow. 1,50 ha
	Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego.
2.	Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych;
3.	Szerokość w liniach rozgraniczających 6 metrów.
4.	Utrzymuje się istniejące w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i realizacji nowych sieci na warunkach określonych przez zarządzających tymi sieciami i zarządzającego drogą.

1. K – pow. 1,97 ha
Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
1.	Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego.
2.	W wypadku odtworzenia linii kolejowej do Podczerwonego, utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu dla transportu kolejowego – linie kolejowe. W wypadku rezygnacji, teren przeznacza się na cele turystyki, na którym należy zrealizować ścieżki piesze i rowerowe wraz z zapleczem.
3.	Działalność inwestycyjna (przebudowa linii kolejowej) prowadzona na podstawie przepisów szczególnych. 

2. K – pow. 0,14 ha
Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:: 
1.	Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego.
2.	W wypadku odtworzenia linii kolejowej do Podczerwonego, utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu transportu kolejowego – urządzenia i obiekty kolejowe. W wypadku rezygnacji, teren przeznacza się na cele turystyki, na którym należy zrealizować zaplecze dla obsługi ścieżek rowerowych.
3.	Działalność inwestycyjna prowadzona na podstawie przepisów szczególnych. 

3. K– pow. 1,64 ha
Tereny komunikacji. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach: 
1.	Utrzymuje się istniejące bocznice kolejowe. W wypadku ich likwidacji obowiązek realizacji dróg wewnętrznych lub parkingów;
2.	Działalność inwestycyjna (przebudowa bocznic) prowadzona na podstawie przepisów szczególnych. 

1. IT – pow. 2,17 ha
Tereny infrastruktury technicznej. 
Zagospodarowanie terenu  na następujących warunkach:
	zagospodarowanie terenów może stanowić w części lub w całości cel publiczny związany z prowadzeniem sieci infrastruktury oraz zapewnieniem do niej dostępu komunikacyjnego oraz budową ścieżki rowerowej;

Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i budowy nowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych;
Obowiązuje realizacja drogi technologicznej ze ścieżką rowerową o min. szerokości łącznej 5,0 m. Ścieżkę rowerową należy włączyć w system ścieżek miejskich;
Obowiązuje realizacja połączeń komunikacyjnych drogi technologicznej z projektowanymi drogami wewnętrznymi, oznaczonymi na rysunku planu symbolami KUw.

2. IT – pow. 0,1 ha
Tereny infrastruktury technicznej 
	zagospodarowanie terenów może stanowić w części lub w całości cel publiczny związany z prowadzeniem sieci infrastruktury oraz zapewnieniem do niej dostępu komunikacyjnego;

dopuszczalne wykorzystanie terenu dla usług komercyjnych z wyjątkiem realizacji będących w kolizji z podstawowym przeznaczeniem;

WZ – pow. 0,21 ha
Tereny infrastruktury technicznej – obiekty i urządzenia ujęć wody. 
Zagospodarowanie terenu na następujących warunkach:
	Zagospodarowanie terenu stanowi cel publiczny.
	Teren przeznaczony jest dla lokalizacji obiektów związanych z ujęciami wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną dla spożycia.

W zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną obowiązuje:
·	przestrzeganie zasad określonych w punkcie 11 rozdziału I - ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem;
·	dojazd do terenu z istniejącej drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KUw.

NO – pow. 0,18 ha
Tereny infrastruktury technicznej - oczyszczalnia wód opadowych. 
Zagospodarowanie terenów na następujących warunkach:
	Zagospodarowanie terenów może stanowić w całości lub części cel publiczny.
	Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KUl.


 2.
Ustala się z tytułu wzrostu wartości działek, stawkę dla naliczania opłat związanych ze zmianą planu miejscowego w wysokości  0 %.

III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

  3.
1.	Zatwierdzenie niniejszego planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obowiązujących planów miejscowych, w obszarze określonym planem.
2.	Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc w całości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 2., wprowadzony Uchwałą Nr 50/XXXVIII/96 Rady Miejskiej z dnia 30 września 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 59 poz. 153 z 1996r.) z późniejszymi zmianami;
3.	Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, wprowadzony Uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26. marca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 14/93 poz.137 z dnia 22 czerwca 1993r.) z późniejszymi zmianami, w części objętej ustaleniami planu, przyjętego niniejszą uchwałą.

  4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

  5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


