
Uchwała Nr VII/35/07
Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 19 (rejon szpitala)

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta 
w Nowym Targu:

§1
1. po  stwierdzeniu  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  –  NOWY 

TARG 19 (rejon szpitala) z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Nowy Targ, przyjętego Uchwałą Nr 14/III/02 Rady Miasta w Nowym Targu dnia 30 grudnia 
2002,

2. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, należących do zadań własnych gminy,

3. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu;

uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – NOWY TARG 19 (rejon szpitala), zwany dalej planem.

ROZDZIAŁ I – USTALENIA PODSTAWOWE

§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY

1. PLAN - NOWY TARG 19 (rejon szpitala) obejmuje teren w mieście Nowy Targ o powierzchni 31,29 ha.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - NOWY TARG 19 (rejon szpitala) składa się z tekstu 
planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na kopii 
mapy zasadniczej w skali 1:1000;

3. Załączniki do Uchwały stanowią: 
1) Załącznik Nr 2   – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
2) Załącznik Nr 3   – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu 

planu;

§3
OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŚLEŃ

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;
2) linii  rozgraniczającej  - należy  przez  to  rozumieć  ciągłą  linię  na  rysunku  planu,  rozdzielającą  tereny  

o różnym przeznaczeniu;
3) orientacyjnej linii podziałów terenów na działki - należy przez to rozumieć przerywaną linię na rysunku 

planu, nie mającą charakteru obowiązującego, stanowiącą propozycje dla podziału i scalania nieruchomości;
4) usługach publicznych - należy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odręb-

nymi;
5) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych po-

trzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, prasy i książek, usługi typu 
naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. 
Usługi podstawowe nie obejmują usług rzemieślniczo – produkcyjnych i drobnej wytwórczości; 

6) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć wszystkie usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludno-
ści, również podstawowe, nastawione na zysk;

7) drobnej  wytwórczości  - należy  przez  to  rozumieć  działalność  gospodarczą  związaną  z  produkcją  
i rzemiosłem nie stwarzające uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, usługo-
wej lub rekreacyjnej;

8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu inwestycji 
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który 
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zajmuje  nie  mniej  niż  55%  jego  powierzchni,  wraz  z  elementami  zagospodarowania  uzupełniającego  
i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu;

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu inwestycji 
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż 
podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie 
koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie do-
puszczalne nie może przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach okre-
ślonych w ustaleniach szczegółowych;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana 
frontowa budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kie-
runku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego nadwie-
szone nad terenem;

11) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
12) wysokości budynku od strony przystokowej - należy przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od 

miejsca przecięcia linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku, do kalenicy budynku;
13) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię budynku liczoną nad terenem po zewnętrz-

nym obrysie przegród zewnętrznych.

ROZDZIAŁ II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM

§4
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów budowlanych, do cza-
su ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjątkiem tere-
nów, dla których przyjęto tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegółowych;

2. Obowiązek realizacji nowych budynków i rozbudowy istniejących przy uwzględnieniu:
1) wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
2) niewyznaczonych  na  rysunku  planu  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy  od  dróg  publicznych  zgodnie  

z przepisami odrębnymi;
3) odległości nie mniejszej niż 5 m od ich linii rozgraniczającej ciągi pieszo – jezdne; 

3. W  zakresie  ochrony  przed  hałasem,  obowiązuje  przestrzeganie  dopuszczalnych  wartości  hałasu  
w środowisku dla terenów:

1) oznaczonych symbolami: MN, RM/MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) oznaczonych symbolem U.2. - jak dla terenów na cele mieszkaniowo – usługowe;
3) oznaczonych symbolami: Us - jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe;
4) oznaczonych symbolem UP.1., UP/U.4. - jak dla terenów pod szpitale i domy opieki społecznej;

4. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu;

5. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

6. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjąt-
kiem tych, dla których zostanie wykazany brak niekorzystnego wpływu na środowisko w przeprowadzo-
nej procedurze oceny oddziaływania na środowisko;

7. Scalenia  działek  w  terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  kubaturową,  muszą  być  zgodne  
z ustaleniami pkt.9, ustaleniami szczegółowymi planu dla wydzielonych terenów oraz przepisami odręb-
nymi;

8. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę:

1) dopuszcza się podziały działek  w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie 
i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych oraz przepisach odrębnych;

2) linie podziałów terenów na działki, przedstawione na rysunku planu,  nie mają charakteru obowiązującego 
i stanowią propozycje dla podziału i scalania nieruchomości;

3) dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek tj. powięk-
szeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść;

4) dla nowo wydzielanych działek należy zapewnić dostęp z istniejącej lub projektowanej drogi publicznej;



5) w terenach oznaczonych symbolami MN obowiązek objęcia podziałem działek gruntowych położonych co 
najmniej na terenie proponowanej w niniejszym planie działki budowlanej.

9. W obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonych na podstawie zasięgu wezbrania po-
wodziowego  Q1%  określonego  w  sporządzonym przez  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki 
Wodnej w Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla 
terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu”, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem ZZ, obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów od-
rębnych.

§5
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

1. Obowiązuje utrzymanie istniejących obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.  Dopuszcza się 
przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz realizację nowych;

2. Obowiązuje uwzględnienie  przy rozbudowie  istniejących  budynków oraz budowie  nowych przebiegu 
obiektów sieciowych infrastruktury technicznej a także ich stref;

3. Obowiązuje lokalizacja obiektów budowlanych infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku 
planu, a niezbędnych dla obsługi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, głównie w liniach roz-
graniczających dróg. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej prowa-
dzonych w sposób nie kolidujący z docelowym przeznaczeniem działek, w miarę możliwości wzdłuż ich 
granic, w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zieleń urządzoną, chyba, że ustaleniami planu 
dla tych terenów wprowadzono zakaz ich lokalizacji;

4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę:
1) Zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej;
2) W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RM/MN zaopatrzenie w wodę z własnych studni;
3) Utrzymuje się istniejące sieci wodociągowe oraz dopuszcza ich przebudowę; 
4) Obowiązek doprowadzenia wody do obszaru objętego planem poprzez sieć wodociągową połączoną z magi-

stralą biegnącą w rejonie sąsiednich ulic. Obowiązek zmiany parametrów technicznych sieci oraz budowy bu-
dynku hydroforni w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami WZ.2. i UP/U.3.;

5) Obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników przeciwpożarowych zgodnie z przepisami o 
ochronie przeciwpożarowej.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
1) Ścieki sanitarne z obszaru objętego planem należy odprowadzić do kolektorów biegnących w rejonie ulic Ko-

waniec oraz Norwida;
2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem nastąpi poprzez kanały sanitarne biegnące 

wzdłuż ulic wyznaczonych na rysunku planu;
3) Utrzymuje się istniejące sieci kanalizacyjne oraz dopuszcza ich przebudowę. 
4) Obowiązuje podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich budynków zlokalizowanych w te-

renach objętych planem; 
5) Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpły-

wowych na nieczystości ciekłe, z okresowym ich opróżnianiem i obowiązkowym wywozem na oczyszczalnię 
ścieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, należy do niej podłączyć istniejące obiekty, a zbiorniki zli-
kwidować;

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) Wody opadowe z obszaru objętego planem nastąpi poprzez kanały deszczowe biegnące wzdłuż ulic wyzna-

czonych na rysunku planu do kolektorów biegnących w rejonie sąsiednich ulic, a także poprzez wyloty do cie-
ków wodnych.

2) Utrzymuje się istniejące sieci kanalizacyjne oraz dopuszcza ich przebudowę. 

7. W zakresie składowania odpadów:
1) W zakresie gospodarki odpadami stałymi obowiązują zasady ustalone na terenie gminy, zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi;
2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych;
3) Obowiązek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poza terenem planu, zgodnie z przepisami odrębny-

mi;

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) Doprowadzenie gazu ziemnego do obszaru objętego planem nastąpi poprzez sieć gazową połączoną ze sta-

cją gazową 1-go stopnia „Lasek”;



9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło:
1) Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o zasilanie:

a) gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na gaz płynny;
b) energią elektryczną;
c) energią słoneczną;
d) niskosiarkowymi paliwami płynnymi;
e) biomasą;

2) Utrzymuje się istniejącą kotłownię i sieci cieplne oraz dopuszcza ich rozbudowę i przebudowę. Dopuszcza 
się zaopatrzenie w energię cieplną z istniejącej kotłowni na terenie oznaczonym symbolem C, poprzez sieć 
ciepłowniczą biegnącą przez tereny oznaczone na rysunku planu UP.1., UP.2., UP/U.5.;

3) Obowiązek podłączenia do sieci cieplnej obiektów zlokalizowanych w terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami UP.1, UP.2., UP/U.3., UP/U.4., UP/U.5., US;

10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną:
1) Obszar objęty planem zasilany będzie w energię elektryczna z GPZ Lasek; 
2) Utrzymuje się istniejące sieci energetyczne oraz dopuszcza ich przebudowę; 
3) W terenach oznaczonych symbolami MN.1., MN.2., MN.3. i MN.5. obowiązek przełożenia lub skablowania li-

nii energetycznych średniego napięcia w sposób umożliwiający zainwestowanie działek zgodnie z przezna-
czeniem ustalonym w planie;

4) Obowiązuje zachowanie strefy od linii napowietrznych średnich napięć, zgodnie z przepisami odrębnymi i 
normami;

5) Dopuszcza się realizację stacji  transformatorowych w terenach oznaczonych na rysunku planu: UP/U.3., 
UP/U.4., US, UP.2., MN.7.;

11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne oraz dopuszcza ich rozbudowę i przebudowę; 

12. W zakresie komunikacji:
1) Utrzymuje się istniejące drogi publiczne i drogi wewnętrzne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 

z możliwością ich rozbudowy i przebudowy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu;
2) Obowiązuje realizacja nowych dróg i przebudowa istniejących zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.

ROZDZIAŁ III - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH

§6
USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI 

1. Tereny wód śródlądowych płynących (potoki), oznaczone symbolem WS – pow. 0,31 ha. Obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Obowiązuje utrzymanie koryt w stanie naturalnym oraz zespołów łęgowych, poza terenami przepustów pod 
drogami;

2) Dopuszcza się techniczne umocnienia brzegów cieków wodnych, w miejscach erozji bocznej lub w miejscach 
zagrażających zabudowie.

2. Tereny lasów, oznaczone symbolem ZL. - pow. 0,60 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania terenów:

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem liniowych obiektów budowlanych infrastruk-
tury technicznej i obiektów służących gospodarce leśnej realizowanych na zasadach określonych w przepi-
sach odrębnych. 

3. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI – pow.1,96 ha. Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów:

1) Obowiązuje realizacja zieleni pełniącej rolę zieleni izolacyjnej, realizowanej jako zadrzewienia lub zakrzewie-
nia. Na terenie skarp zieleń należy realizować jako kępowe zadrzewienia lub zakrzaczenia. Do nasadzeń 
wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków zimozielonych;

2) Zakaz  lokalizacji  obiektów  budowlanych  za  wyjątkiem  obiektów  budowlanych  infrastruktury  technicznej. 
Utrzymuje się istniejące budynki z zakazem rozbudowy i nadbudowy;

3) Dopuszcza się realizację ścieżek pieszych, spacerowych. 

4. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami ZP.1 – pow. 1,17 ha, ZP.2. – pow. 0,03 ha. Obowiązu-
ją następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Dopuszcza się realizację zieleni niskiej i wysokiej. Na terenie skarp zieleń należy realizować jako kępowe za-
drzewienia lub zakrzewienia. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków zimozielo-
nych;



2) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury tech-
nicznej oraz małej architektury;

3) W terenach ZP.1. dopuszcza się realizację ścieżek pieszych wraz z miejscami do wypoczynku z zakazem as-
faltowania ich nawierzchni.

5. Tereny istniejącego cmentarza komunlanego, oznaczone symbolem ZC – pow. 0,21 ha. Obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego;
2) Dopuszcza się realizację nowych parterowych obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem cmen-

tarza, poza terenami powierzchni grzebalnych;
3) Na terenach powierzchni grzebalnych, obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem gro-

bowców i obiektów małej architektury;
4) Istniejące drzewa i krzewy utrzymuje się, z możliwością uzupełnienia.

§7
USTALENIA DLA TERENÓW UŻYTKOWANYCH ROLNICZO

1. Tereny rolne, oznaczone symbolem R – pow. 2,87 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowa-
nia terenów:

1) Utrzymuje się istniejące obiekty i ich przeznaczenie. Obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów kubaturo-
wych oraz zmiany sposobu ich użytkowania, w tym służących produkcji rolnej oraz rozbudowy, nadbudowy i 
przebudowy istniejących obiektów. Dopuszcza się  realizację  obiektów budowlanych infrastruktury technicz-
nej;

2) Obowiązuje zakaz realizacji zieleni wysokiej, za wyjątkiem skarp, na których dopuszcza się kępowe zadrze-
wienia lub zakrzewienia. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności  gatunków zimozielo-
nych;

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych.

ROZDZIAŁ IV - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH - ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

§8
USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN.1. – pow. 0,64 ha, MN.2. – 
pow. 0,75 ha, MN.3.– pow. 1,12 ha, MN.4.– pow. 1,41 ha, MN.5.– pow. 0,87 ha, MN.6.– pow. 1,07 ha, 
MN.7.– pow. 3,36 ha, MN.8.– pow. 0,43 ha, MN.9.– pow. 0,89 ha, MN.10.– pow.0,21 ha. Obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na już wydzielonych 
geodezyjnie działkach oraz na nowo wydzielonych działkach o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - usługi podstawowe re-
alizowane jako wbudowane, drobna wytwórczość oraz obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) W terenie MN.8.utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową, a w terenie MN.10 istniejące zakłady mecha-
niczno - ślusarski i lakierniczy z dopuszczeniem ich rozbudowy;

4) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług za wyjątkiem wymienionych w punkcie 2.;
5) Powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie może przekroczyć 30% jej powierzchni;
6) Obowiązują następujące zasady realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także rozbu-

dowy, nadbudowy i odbudowy istniejących:
a) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej; 
b) obowiązuje kubatura budynku jednorodzinnego nie większa niż 1500 m3. Do w/w kubatury nie wlicza się 

kubatury dobudowanego budynku gospodarczego lub garażowego;
c) obowiązuje realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych do dwóch kondygnacji nadziemnych od 

strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu;
d) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć wysokości w kalenicy 10 me-

trów nad istniejący poziom terenu od strony przystokowej;
e) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 

480 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy. Dopuszcza się realizację dachów 
wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

f) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, 
„jaskółek”, „kapliczek”, wyglądów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. 
szerokość czołowej ściany lukarny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 dłu-
gości całej połaci dachowej;



g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;
7) W wypadku lokalizacji budynków gospodarczych i garaży obowiązuje ich realizacja jako obiektów partero-

wych z dopuszczeniem realizacji poddasza użytkowego, wolnostojących lub dobudowanych do budynków 
mieszkalnych, o kubaturze budynków gospodarczych nie większej niż 250 m3 a garaży o kubaturze nie więk-
szej niż 200 m3. Wysokość budynków nie może przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad istniejący 
poziom terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów o kącie nachylenia głównych połaci po-
między 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy;

8) Obowiązuje uwzględnienie na każdej działce kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej z preferencją 
stosowania gatunków roślin rodzimych. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi  nie mniej niż 
30% na każdej działce;

9) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe (w tym 1-no w garażu) na jeden budynek mieszkal-
ny jednorodzinny. Obowiązuje realizacja dodatkowo nie mniej niż 2 miejsc postojowych na każdej działce, na 
której będzie realizowana funkcja usługowa lub drobna wytwórczość; 

10) Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych klasy dojazdo-
wej i zbiorczej oraz dojazdów nie wyznaczonych w planie, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami RM/MN.1.– pow. 
1,90 ha, RM/MN.2.– pow. 1,37 ha, RM/MN.3.– pow. 3,64 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów oznaczonych na rysunku planu w/w symbolami:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
a) budownictwo zagrodowe, realizowane jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, in-

wentarskie, składowe na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2;
b) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane na działkach o powierzchni  nie  mniejszej  niż 

2000 m2;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu:

a) usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

b) drobna wytwórczość nie zakłócająca funkcji mieszkaniowej. Obowiązuje realizacja obiektów drobnej wy-
twórczości w budynkach wolnostojących, parterowych z dopuszczeniem realizacji poddasza użytkowe-
go, przy czym powierzchnia ich zabudowy nie może przekraczać 20% pow. przewidzianej do zabudowy 
na danej działce;

c) obiekty budowlane infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne;
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług za wyjątkiem wymienionych w punkcie 2;
4) Dopuszcza się w zabudowie zagrodowej, realizację jako drugiego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
5) Powierzchnia zabudowy na wydzielonej  działce dla  zagrody rolniczej  nie może przekroczyć 50% jej  po-

wierzchni, a na wydzielonej działce dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego – 30%;
6) Istniejące budynki i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością ich odbudowy, rozbudowy i nadbudowy 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleniach pkt.7.  Przy przebudowie istniejących 
obiektów obowiązuje:
a) stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i  charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, 

obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewa-
cjach sidingu z tworzyw;

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych;

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy;
7) Obowiązują następujące zasady realizacji nowych budynków mieszkalnych tworzących zagrody rolnicze, bu-

dynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako drugich na działce za-
grodowej oraz odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejących, we wszystkich terenach oznaczonych w/w 
symbolami:
a) realizacja budynków jako wolnostojących, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
b) obowiązuje kubatura budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie większa niż 1500 m3. Do w/w kubatury 

nie wlicza się kubatury dobudowanego budynku gospodarczego, garażowego lub części kubatury bu-
dynku przeznaczonej dla w/w przeznaczenia;

c) obowiązuje realizacja budynków mieszkalnych jako parterowych lub do dwóch kondygnacji nadziemnych 
od strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu;

d) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć w kalenicy wysokości 10 me-
trów nad istniejący poziom terenu od strony przystokowej;

e) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie na-
chylenia głównych połaci pomiędzy 350 – 480 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemno-
brązowy. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

f) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, 



„jaskółek”, „kapliczek”, wyglądów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lu-
karny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. 
szerokość czołowej ściany lukarny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 dłu-
gości całej połaci dachowej;

g) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji  budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i  charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy,  obramienia 
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu 
z tworzyw;

h) obowiązuje stosowanie na elewacjach kolorów pastelowych;
8) W wypadku lokalizacji budynków drobnej wytwórczości, gospodarczych, inwentarskich i garaży obowiązuje 

ich realizacja jako obiektów parterowych z dopuszczeniem realizacji poddasza użytkowego, wolnostojących a 
w wypadku budynków gospodarczych i garaży również jako dobudowanych do budynków mieszkalnych, o 
kubaturze budynków gospodarczych nie większej niż 600 m3 a garaży o kubaturze nie większej niż 400 m3. 
Dopuszcza się realizację garaży w granicy działki. Wysokość garaży nie może przekroczyć w kalenicy wyso-
kości 7 metrów a budynków drobnej wytwórczości, gospodarczych i inwentarskich nie może przekroczyć w 
kalenicy wysokości 10 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów o 
kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 450 i  kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej  jak 
ciemnobrązowy;

9) Obowiązuje uwzględnienie na każdej działce kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej z preferencją 
stosowania gatunków roślin rodzimych. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi  nie mniej niż 
30% na każdej działce;

10) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe (w tym 1-no w garażu) na jeden budynek mieszkal-
ny jednorodzinny. Obowiązuje realizacja dodatkowo nie mniej niż 2 miejsc postojowych na każdej działce, na 
której będzie realizowana funkcja usługowa lub drobna wytwórczość; 

11) Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych klasy dojazdo-
wej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

ROZDZIAŁ V - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH - ZABUDOWA USŁUGOWA

§9
USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG PUBLICZNYCH

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem: UP.1.– pow. 3,44 ha. Obowiązują następujące za-
sady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi publiczne realizowane jako zespół budynków służby zdrowia;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu – usługi oświaty, 

budynki biurowe, usługi małej gastronomii i handlu, parkingi, zieleń urządzona, obiekty budowlane infrastruk-
tury technicznej; 

3) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury;
4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;
5) Obowiązują następujące zasady rozbudowy i przebudowy istniejącego zespołu budynków:

a) obowiązuje utrzymanie zespołu budynków jako bryły rozczłonkowanej o zróżnicowanej wysokości;
b) obowiązuje zakaz nadbudowy istniejących obiektów, za wyjątkiem wynikającej ze zmiany konstrukcji da-

chu. Realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o ciemnej kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych;

c) obowiązuje zakaz stosowania intensywnych i jaskrawych kolorów;
6) W zakresie kształtowania architektury nowych obiektów handlu i gastronomii obowiązuje:

a) zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna 
być realizowana w poddaszu jako użytkowa. Wysokość nowych obiektów w kalenicy nie może przekro-
czyć 10 metrów nad poziom terenu;

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Do-
puszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, wyglą-
dów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;



7) Obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej po-
przez nasadzenia gatunków roślin rodzimych i ozdobnych. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wy-
nosi nie mniej niż 15% powierzchni terenu;

8) Obowiązuje utrzymanie i realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 100 miejsc;
9) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej oraz z 

istniejącej drogi wewnętrznej.

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem UP.2.– pow. 2,06 ha. Obowiązują następujące zasa-
dy zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi publiczne z zakresu administracji;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu – usługi wbudo-

wane z zakresu handlu i gastronomii, zieleń urządzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu;
4) Dopuszcza się realizację budynku biurowego z obiektami towarzyszącymi;
5) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury;
6) W zakresie kształtowania architektury budynków obowiązuje:

a) zakaz realizacji budynków wyższych niż cztery kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna 
być realizowana w poddaszu jako użytkowa. Wysokość nowych obiektów w kalenicy nie może przekro-
czyć 25 metrów nad poziom terenu;

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Do-
puszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, wyglą-
dów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;
7) Obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej po-

przez nasadzenia gatunków roślin rodzimych i ozdobnych. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wy-
nosi nie mniej niż 30% powierzchni terenu;

8) Obowiązuje utrzymanie i realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 100 miejsc;
9) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej i dojaz-

dowej oraz z istniejącej drogi wewnętrznej.

3. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem  UP/U.3.– pow. 1,23 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi publiczne i komercyjne z zakresu oświaty;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu – zieleń urządzo-

na, obiekty budowlane infrastruktury technicznej, w tym hydrofornia, miejsca postojowe;
3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;
4) Dopuszcza się realizację zaplecza dydaktyczno – sportowego dla usług oświaty z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi;
5) Dopuszcza się realizację obiektów sportowo – rekreacyjnych jako wolnostojących, przekrytych konstrukcjami 

łupinowymi, pneumatycznymi i innymi formami, przy uwzględnieniu ustaleń pkt.6. Formę przekrycia dacho-
wego należy dostosować do funkcji obiektu;

6) Obowiązuje realizacja budynków wymienionych w pkt.5, o wysokości nie większej niż 25 m nad poziom ist-
niejącego terenu oraz:
a) realizacja dachów o kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy;
b) stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych, tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich;
c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów na elewacji, za wyjątkiem detali archi-

tektonicznych na elewacji. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych;
7) W zakresie kształtowania architektury innych obiektów niż wymienione w pkt.5, obowiązuje:

a) zakaz realizacji budynków wyższych niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna lub dwie kondygnacje 
winny być realizowane w poddaszu jako użytkowe. Wysokość nowych obiektów w kalenicy nie może 
przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu;

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Do-



puszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, wyglą-
dów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;
8) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury;
9) Obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej po-

przez nasadzenia gatunków roślin rodzimych i ozdobnych. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wy-
nosi nie mniej niż 30% powierzchni terenu;

10) Obowiązuje utrzymanie i realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 80 miejsc;
11) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej.

4. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem  UP/U.4.– pow. 1,68 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi publiczne i komercyjne z zakresu oświaty;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu – zieleń urządzo-

na, obiekty budowlane infrastruktury technicznej, miejsca postojowe;
3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;
4) Dopuszcza się realizację zaplecza dydaktyczno – sportowego dla usług oświaty z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi;
5) Dopuszcza się realizację obiektów jako wolnostojących, w tym m.in. usług hotelarskich domów zamieszkiwa-

nia zbiorowego, burs i domów studenckich, domów opieki społecznej;
6) Dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb usług istniejących budynków z możliwością ich rozbudowy, nadbu-

dowy, przebudowy lub odbudowy, na zasadach określonych w pkt.7 i 8; 
7) Obowiązuje ochrona istniejącego budynku  „starego szpitala”,  wpisanego do ewidencji  zabytków poprzez 

wprowadzenie nowych funkcji usługowych. Przy przebudowie lub rozbudowie budynku obowiązuje odtworze-
nie formy i elewacji południowej, wschodniej oraz zachodniej w oparciu o inwentaryzację istniejącego budyn-
ku. Obowiązuje sporządzenie przez inwestora inwentaryzacji architektonicznej obiektu, w zakresie uzgodnio-
nym z WKZ i przekazanie jej do Burmistrza Miasta oraz WKZ;

8) W zakresie kształtowania architektury obiektów, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub odbudowy istnieją-
cych, za wyjątkiem budynku „starego szpitala” obowiązuje:
a) zakaz realizacji budynków wyższych niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna lub dwie kondygnacje 

winny być realizowane w poddaszu jako użytkowe. Wysokość nowych obiektów w kalenicy nie może 
przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu. Ustalenie to nie dotyczy budynków byłych hoteli pielęgnia-
rek, w których dopuszcza się w ramach przebudowy dachu, nadbudowę jednej kondygnacji jako podda-
sze użytkowe;

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Do-
puszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, wyglą-
dów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;
9) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury;
10) Obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej po-

przez nasadzenia gatunków roślin rodzimych i ozdobnych. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wy-
nosi nie mniej niż 30% powierzchni terenu;

11) Obowiązuje utrzymanie i realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 50 miejsc;
12) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej.

5. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem:  UP/U.5.– pow. 1,17 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi publiczne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu – usługi komercyj-

ne, parkingi, obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 
3) Utrzymuje się istniejący budynek pralni przyszpitalnej z możliwością jego rozbudowy, nadbudowy, przebudo-

wy lub odbudowy, na zasadach określonych w pkt.7;
4) Dopuszcza się zmianę przeznaczenia obiektu na inne usługi publiczne lub komercyjne;
5) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;
6) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury;



7) Obowiązują następujące zasady rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku:
a) obowiązuje utrzymanie zespołu budynków jako bryły rozczłonkowanej o zróżnicowanej wysokości;
b) obowiązuje zakaz nadbudowy istniejących obiektów, za wyjątkiem wynikającej ze zmiany konstrukcji da-

chu. Realizacja dachów jako konstrukcji łupinowych, pneumatycznych i innych form. Formę przekrycia 
dachowego należy dostosować do funkcji obiektu;

c) obowiązuje zakaz stosowania intensywnych i jaskrawych kolorów;
8) Obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej po-

przez nasadzenia gatunków roślin rodzimych i ozdobnych. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wy-
nosi nie mniej niż 30% powierzchni terenu;

9) Obowiązuje utrzymanie i realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 30 miejsc;
10) Dostęp do terenu ciągiem pieszo – jezdnym z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi pu-

blicznej klasy lokalnej oraz z istniejącej drogi wewnętrznej.

6. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem Us – pow. 4,62 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi publiczne i komercyjne z zakresu oświaty i sportu;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu – zieleń urządzo-

na, obiekty budowlane infrastruktury technicznej, miejsca postojowe;
3) Dopuszcza się realizację zaplecza dydaktyczno – sportowego dla usług oświaty z urządzeniami towarzyszą-

cymi;
4) Dopuszcza się realizację stadionu sportowego z zadaszonymi trybunami, boisk do gier sportowych, kortów 

tenisowych, ośrodka jeździecko – rehabilitacyjnego, w tym hipoterapii;
5) Obowiązuje zakaz realizacji budynków, za wyjątkiem:

a) otwartej ujeżdżalni koni;
b) budynków inwentarskich, w tym stajni dla koni i budynków gospodarczych związanych z hodowlą koni o 

wysokości w kalenicy do 12 m nad istniejący poziom terenu;
c) budynku socjalno - administracyjnego dla obsługi terenów usług;

6) Obowiązuje lokalizacja budynków przy drodze publicznej oznaczonej symbolem KDl.2a.;
7) W zakresie kształtowania architektury budynku socjalno - administracyjnego, obowiązuje:

a) zakaz realizacji budynku wyższego niż parterowy z poddaszem użytkowym. Wysokość budynku w kale-
nicy nie może przekroczyć 7 metrów nad poziom terenu;

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Do-
puszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, wyglą-
dów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;
8) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury oraz miejsc do grillowania i na ognisko;
9) Utrzymuje się istniejące budynki mieszkalne gospodarcze z możliwością ich przebudowy i remontów;
10) Obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu kompozycji zieleni urządzonej niskiej, z zakazem na-

sadzeń drzew, poprzez nasadzenia gatunków roślin rodzimych i ozdobnych. Powierzchnia terenów biologicz-
nie czynnych wynosi nie mniej niż 30% powierzchni terenu;

11) Obowiązuje realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 100 miejsc;
12) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej.

§10
USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.1.– pow. 0,12 ha. Obowiązują następujące zasa-
dy zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu – parkingi, obiekty 

budowlane infrastruktury technicznej;
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 ;
4) Utrzymuje się istniejący obiekt z możliwością jego rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub odbudowy, na za-

sadach określonych w pkt.7;
5) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% pow. terenu;
6) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury;
7) W zakresie kształtowania architektury budynku, obowiązuje:



a) zakaz realizacji budynków wyższych niż parterowe z poddaszem użytkowym. Wysokość obiektów w ka-
lenicy nie może przekroczyć 9 metrów nad poziom terenu;

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji kalenicowej. Szero-
kość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci da-
chowej (tzn. szerokość czołowej ściany lukarny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może prze-
kroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;
8) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni działki terenów biologicznie 

czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej.
9) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej – klasy zbiorczej.
10) Obowiązuje realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 10 miejsc;

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.2.– pow. 0,38 ha. Obowiązują następujące zasa-
dy zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne realizowane jako usługi handlu, gastronomii;
2) Przeznaczenie dopuszczalne  realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego  terenu – budownictwo 

mieszkaniowe realizowane jako część wbudowana lub dobudowana, parkingi, obiekty budowlane infrastruk-
tury technicznej;

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% pow. terenu;
4) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury;
5) W zakresie kształtowania architektury budynków, obowiązuje:

a) obowiązuje realizacja budynków jako parterowych lub do dwóch kondygnacji  nadziemnych od strony 
przystokowej, w tym jedna w poddaszu;

b) wysokość budynków nie może przekroczyć w kalenicy wysokości 10 metrów nad istniejący poziom tere-
nu od strony przystokowej;

c) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych;

d) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów 
jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 elewacji  kalenicowej. Do-
puszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: facjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, wyglą-
dów pulpitowych, lukarn łukowych typu „wole oko” itp.). Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany lu-
karny bez okapów). Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;
6) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży. Obowiązuje ich realizacja jako obiektów parte-

rowych z dopuszczeniem realizacji poddasza użytkowego, wolnostojących lub dobudowanych, o kubaturze 
budynków gospodarczych nie większej niż 250 m3 a garaży o kubaturze nie większej niż 200 m3. Wysokość 
budynków nie może przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad istniejący poziom terenu od strony 
przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 450 i kolory-
styce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy;

7) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni działki terenów biologicznie 
czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

8) Obowiązuje realizacja miejsc postojowych stosownie do potrzeb – nie mniej niż 10 miejsc;
9) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

ROZDZIAŁ VI - USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

§11
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW CIEPŁOWNICTWA

1. Tereny gospodarki cieplnej, oznaczone symbolem C – pow. 1,16 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów:

1) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej kotłowni lokalnej oraz realizacje nowych kotłowni;
2) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą techniczno – gospodarczą usług zdro-

wia i usług oświaty;
3) Dojazd do kotłowni z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy dojazdowej 

lub lokalnej.

§ 12



USTALENIA PLANU DLA TERENÓW ELEKTROENERGETYKI 

1. Tereny obsługi technicznej szpitala, oznaczone symbolem E – pow. 0,37 ha. Zagospodarowanie tere-
nów realizowane będzie na następujących zasadach:

1) Istniejące obiekty i urządzenia, w tym stację transformatorową, rozdzielnię i zbiorniki tlenu, utrzymuje się z 
dopuszczeniem przebudowy lub rozbudowy zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą techniczno – gospodarczą usług zdro-
wia;

3) Dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej.

§ 13
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW GOSPODARKI WODNEJ

1. Tereny urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę, oznaczone symbolem WZ.1.– pow. 0,55 ha. Za-
gospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących zasadach:

1) Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego;
2) Istniejące zbiorniki wody pitnej utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy oraz realizacji no-

wych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) Dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lokalnej.

2. Tereny urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową, oznaczone symbolem WZ.2.– pow. 0,10 
ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących zasadach:

1. Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego;
2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę – hydrofornia, zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi oraz innych urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową;
3. Dojazd z ustalonego w planie i wyznaczonego na rysunku planu ciągu pieszo - jezdnego.

ROZDZIAŁ VII - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI. 

§ 14
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW LĄDOWISKA HELIKOPTERÓW

1. Teren komunikacji – lądowisko dla helikopterów, oznaczony symbolem KL – pow. 1,93 ha. Zagospoda-
rowanie terenów realizowane będzie na następujących zasadach:

1) Teren stałego sanitarnego lądowiska helikopterów o nawierzchni trawiastej lub z betonowym pasem starto-
wym;

2) Obowiązuje zakaz realizacji budynków;
3) Obowiązek utrzymania istniejącej zieleni - nawierzchni trawiastej;
4) Obowiązek utrzymania istniejącego uzbrojenia, z możliwością rozbudowy.

§15
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG 

1. Tereny drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczone symbolem KDz – pow. 4,01 ha. Zagospodarowanie 
terenów realizowane będzie na następujących zasadach:

1) Teren lokalizacji części drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających wyznaczo-
nych na rysunku planu, nie mniejszej niż 25 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 7 m;
b) chodniki;
c) ścieżka rowerowa;
d) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

2) Dopuszcza się zmianę klasy drogi na lokalną, z zakazem zmiany jej szerokości w liniach rozgraniczających;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

2. Tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami: KDl.1.– pow. 1,24 ha, KDl.2.– pow. 0,34 
ha, KDl.2a – pow. 0,89 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących zasa-
dach:

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 
wyznaczonych na rysunku planu, nie mniej niż 15 m, a dla drogi KDl.2a. nie mniej niż 20 m i ich elementów, 
takich jak:
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 6 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;



2) Dopuszcza się realizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających;
3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

3. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: KDd.1.– pow. 0,07 ha, KDd.2.– pow. 
0,21 ha, KDd.3.– pow. 0,68 ha, KDd.4.– pow. 0,18 ha, KDd.6.– pow. 0,29 ha. Zagospodarowanie tere-
nów realizowane będzie na następujących zasadach:

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych 10 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej;
3) Obowiązek realizacji placu manewrowego o wymiarach 20 m x 20 m na zakończeniu drogi oznaczonej sym-

bolem 6.KDd.

4. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: KDd.5.– pow. 0,47 ha. Zagospodaro-
wanie terenów realizowane będzie na następujących zasadach:

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych nie mniej niż 10 m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

5. Tereny drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem: KDw – pow. 0,13 ha. Zagospodarowanie terenów re-
alizowane będzie na następujących zasadach:

1. Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej 
niż 5,0 m.

6. Tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: KX – pow. 0,27 ha. Zagospodarowanie terenów 
realizowane będzie na następujących zasadach:

1. Teren przeznaczony dla  lokalizacji  ciągów pieszo-jezdnych  o  szerokości  w liniach rozgraniczających  nie 
mniejszej niż 5,0 m.

§16
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PARKINGÓW I PLACÓW

1. Tereny parkingu, oznaczone symbolem KS.1.– pow. 0,36 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane 
będzie na następujących zasadach:

1) Możliwość realizacji nie mniej niż 120 miejsc postojowych;
2) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę klasy lokalnej, na zasadach określonych przez zarządzającego 

drogą;
3) Obowiązek realizacji na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni terenu zieleni drzewiasto – krzewia-

ste. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków zimozielonych;
4) Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i placów z substancji ropopochodnych oraz części 

stałych.

2. Tereny parkingu, oznaczone symbolem KS.2.– pow. 0,43 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane 
będzie na następujących zasadach:

1) Możliwość realizacji nie mniej niż 100 miejsc postojowych;
2) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę klasy lokalnej, na zasadach określonych przez zarządzającego 

drogą;
3) Obowiązek realizacji na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni terenu zieleni drzewiasto – krzewia-

ste. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków zimozielonych;
4) Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i placów z substancji ropopochodnych oraz części 

stałych.
5) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury tech-

nicznej oraz obiektów i urządzeń małej architektury;
6) Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych, o powierzchni nie większej niż 1m2.

ROZDZIAŁ VIII - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§17
Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości działek,  ustala się stawkę dla naliczania opłat 
związanych ze zmianą planu miejscowego w wysokości:



1. 30% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie symbolami: U.1. i U.2.;
2. 20% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie symbolami MN i RM/MN;
3. 1% dla terenów pozostałych.

§18
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§19
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.

§20
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego.
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