
Uchwała Nr XI/101/07
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 sierpnia 2007r.

w sprawie: zmiany  „miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY 
TARG 6”.

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. 15 ust.1 i 
art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Nowy 
Targ, Rada Miasta Nowy Targ:
1) po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego NOWY TARG 6 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania  przestrzennego miasta  Nowy Targ  przyjętego  Uchwałą  Rady Miasta  Nowy 
Targ Nr 14/III/2002 dnia 30 grudnia 2002 roku;

2) po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,

3) po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu,

uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
NOWY TARG 6, zwaną dalej planem NOWY TARG 6A.

ROZDZIAŁ I – USTALENIA PODSTAWOWE

§1
PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY

1. PLAN – NOWY TARG 6A obejmuje teren o powierzchni 1,29 ha;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - NOWY TARG 6A, składa się z 
tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz  załącznika Nr 1 - Rysunek 
planu sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000; 

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

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
2) Załącznik Nr 3   – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 

planu;

§2
OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŚLEŃ

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć ograniczony ciągłymi liniami rozgraniczającymi obszar 

o ustalonym w planie przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, jeżeli z treści niniej-
szej uchwały nie wynika inaczej;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu, rozdzielają-
cą tereny o różnym przeznaczeniu;
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3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi;

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

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznacze-
nia  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 prze-
znaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie dopusz-
czalne nie może przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na 
zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usy-
tuowana ściana frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa ich przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej terenu. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich 
jak: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz inne detale wystroju architektonicznego, nadwieszonych nad terenem;

7) powierzchni zabudowy -  należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną nad 
terenem po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych;

ROZDZIAŁ II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM

§3
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 

PRZESTRZENNEGO

1. Obowiązuje respektowanie zasad zagospodarowania i ograniczeń wynikających z po-
łożenia terenu objętego ustaleniami planu w:

1) Przestrzeni powietrznej dla istniejącego lotniska sportowego;
2) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 440 Dolina Kopalna Nowy Targ;

2. Obowiązuje zakaz podpiwniczenia budynków; 

3. Obowiązek realizacji nowych budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy wyznaczonych na rysunku planu, wynoszących: 5 m od północnej granicy 
opracowania i od linii rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych symbolami 
KDd, a 8 m od południowej granicy opracowania;

4. Standardy jakości środowisko, w tym hałasu, określone zgodnie z przepisami odręb-
nymi, nie mogą przekraczać granicy terenu inwestycji do którego inwestor ma tytuł 
prawny;

5. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym pla-
nie.



§4
USTALENIA DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

1. Obowiązuje utrzymanie istniejących obiektów budowlanych infrastruktury technicznej 
z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy;

2. Obowiązuje  uwzględnienie  przy rozbudowie  istniejących  budynków oraz  realizacji 
nowych przebiegu obiektów sieciowych infrastruktury technicznej a także ich stref. W 
wypadku kolizji istniejących obiektów budowlanych infrastruktury technicznej z loka-
lizacją nowych obiektów kubaturowych dopuszcza się  ich przełożenie na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych oraz zasadach określonych przez zarządzających 
tymi sieciami;

3. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej nie wy-
znaczonych na rysunku planu, a niezbędnych dla obsługi terenów przeznaczonych pod 
zainwestowanie, w tym terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowa-
nia  położonych  poza  obszarem objętym planem,  w liniach  rozgraniczających  dróg 
oraz  w  terenach  zainwestowanych,  chyba,  że  ustaleniami  planu  dla  tych  terenów 
wprowadzono zakaz ich lokalizacji;

4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę:
1) Doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociągowej;
2) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci w zależności od potrzeb, na za-

sadach określonych w przepisach odrębnych;
3) Obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników przeciw pożarowych za-

pewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków:
1) Obowiązuje odprowadzenie ścieków komunalnych i opadowych do sieci kanalizacyjnych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) Obowiązuje zakaz realizacji i wykorzystania zbiorników szczelnych okresowo wybieral-

nych dla gromadzenia ścieków komunalnych;
3) Obowiązek  odprowadzenia  wód  opadowych  do  sieci  kanalizacji  opadowej,  zgodnie  z 

przepisami odrębnymi.
4) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. 

6. W zakresie składowania odpadów:
1) Obowiązują zasady ustalone na terenie gminy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) Usuwanie i utylizacja odpadów odbywać się będzie z uwzględnieniem selektywnej zbiór-

ki odpadów;
3) Obowiązuje zagospodarowanie przemieszczanych mas ziemnych na terenie oznaczonym 

symbolem P, pod warunkiem niezmieniania stosunków wodnych na terenach sąsiednich ;
4) Obowiązuje wyznaczenie terenu dla okresowego składowania odpadów, w tym niebez-

piecznych, do czasu ich wywozu i unieszkodliwienia przez specjalistyczną firmę.

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło;



1) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni własnej;
2) Ogrzewanie obiektów ze źródeł indywidualnych w oparciu o niskoemisyjne nośniki ener-

gii takie jak gaz, olej opałowy, energia elektryczna, drewno;

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną:
1) Utrzymuje  się  istniejące  obiekty,  urządzenia  i  sieci  elektroenergetyczne,  w tym stację 

transformatorową w terenie P/U, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależno-
ści od potrzeb, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

2) Dopuszcza się realizację nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i syste-
matyczne  kablowanie istniejących sieci napowietrznych. Dopuszcza się realizację sieci 
energetycznych  niskich  i  średnich  napięć  jako napowietrznych  tylko  jako rozwiązanie 
tymczasowe.

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) Utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne, z możliwością ich rozbudowy i 

przebudowy w zależności od potrzeb, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 
2) Obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej, 

przyłączy kablowych ziemnych i innych dostępnych rozwiązań. Obowiązuje zakaz lokali-
zacji masztów telefonii komórkowej;

10. W zakresie komunikacji:
1) Utrzymuje się istniejący zjazd z drogi publicznej, powiatowej – ulica Waksmundzka na 

zasadach określonych przez zarządcę drogi;
2) Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyodrębnionych na rysunku planu, słu-

żących obsłudze terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych;

3) Realizacja dróg pożarowych, zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do istnieją-
cych i projektowanych obiektów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

ROZDZIAŁ III. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH 

§5
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWO – SKŁADOWYCH

1. Tereny obiektów produkcyjnych,  składów i  magazynów oraz  zabudowy usługowej 
oznaczone symbolem P/U - pow. 0,61 ha.     Obowiązują następujące zasady zagospoda-
rowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenów – produkcja i usługi, za wyjątkiem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenów – składowanie i magazynowanie, komunikacja, par-
kingi, infrastruktura techniczna; 

3) Istniejący budynek utrzymuje się, z możliwością jego przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz przy uwzględnieniu następują-
cych zasad:
a) wysokość budynku liczona od średniego projektowanego poziomu terenu przed głów-

nym wejściem do najwyżej położonego elementu konstrukcji dachowej nie może prze-
kroczyć 15 metrów;

b) dopuszcza się przy rozbudowie budynku, realizację dachów dwuspadowych o kącie 
nachylenia połaci 150 - 350  lub dachów płaskich;

c) Obowiązuje stosowanie na elewacji kolorów pastelowych i ciemnych stonowanych;



4) Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego przed zanieczysz-
czeniami;

5) Obowiązek przeznaczenia pod tereny biologicznie czynne nie mniej niż 15% pow. terenu, 
głównie w części frontowej działki, w tym zieleni drzewiasto - krzewiastej z zastosowa-
niem gatunków roślin rodzimych;.

6) Obowiązek realizacji  miejsc postojowych, w zależności od potrzeb – nie mniej niż 10 
mp/1000 m2 pow. użytkowej, z dopuszczeniem realizacji części miejsc postojowych w te-
renie oznaczonym symbolem P;

7) Do czasu realizacji układu komunikacyjnego zgodnie z ustaleniami obowiązującego miej-
scowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  Nowy Targ  6.,  obowiązek  realizacji 
tymczasowego dojazdu do terenów oznaczonych symbolem P o szerokości nie mniejszej 
niż 4,5 m, uwzględniając istniejący zjazd z ulicy Waksmundzkiej.

2. Tereny obiektów produkcyjnych,  składów i  magazynów oznaczone symbolem P. - 
pow. 0,68 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Przeznaczenie podstawowe terenów – produkcja, składowanie i magazynowanie; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenów – komunikacja, parkingi, infrastruktura techniczna; 
3) Dopuszcza się realizację budynków przemysłowych oraz magazynowo - składowych o 

łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 3 500 m2;
4) Dopuszcza się następujące formy realizacji budynku:

a) w zabudowie zwartej,  o szerokości  każdego z segmentów nie większej niż 20 m i 
zróżnicowanej długości, zależnej od technologii produkcji;

b) jednoprzestrzennego budynku, o szerokości i  długości, zależnej od technologii pro-
dukcji;

c) realizacja dachów jedno i dwuspadowych o kącie nachylenia połaci do 300  lub dachów 
płaskich;

5) Wysokość obiektów liczona od poziomu terenu przed głównym wejściem do najwyżej po-
łożonego elementu konstrukcji dachowej nie może przekroczyć 15 metrów; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacji kolorów pastelowych i ciemnych stonowanych;
7) Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego przed zanieczysz-

czeniami;
8) Obowiązek realizacji  miejsc postojowych, w zależności od potrzeb – nie mniej niż 10 

mp/1000 m2 pow. użytkowej. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych obsługujących 
teren oznaczony symbolem P/U;

9) Obowiązek przeznaczenia pod tereny biologicznie czynne nie mniej niż 20% pow. działki, 
w tym realizacji pasów zieleni izolacyjnej, drzewiasto - krzewiastej, na granicy z działka-
mi nr 16073/4 i 15743, o szerokości pasów nie mniejszej niż 5,0 m;

10) Dojazd do terenu tymczasowym dojazdem wyznaczonym na terenie oznaczonym symbo-
lem P/U o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m, uwzględniając istniejący zjazd z ulicy Wak-
smundzkiej.  Dopuszcza się dojazd z drogi oznaczonej symbolem 2 KDd - ulica Polna 
(oznaczonej w planie Nowy Targ 6 symbolem III.C.3.);

11) Docelowo obowiązuje dojazd do terenu z projektowanej drogi gminnej oznaczonej sym-
bolem 1 KDd, realizowanej zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodaro-
wania  przestrzennego  Nowy  Targ  6.,  (oznaczonej  w  planie  Nowy Targ  6  symbolem 
III.C.2.), na zasadach określonych przez zarządzającego drogami. Do czasu realizacji w/w 
drogi, obowiązek realizacji przez inwestora drogi pożarowej, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.



ROZDZIAŁ IV. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI 

§6
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG

1. Tereny komunikacji  -  droga klasy dojazdowej oznaczona symbolem  1 KDd.-  pow. 
0,003 ha  .   Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji fragmentu drogi klasy dojazdowej;

2. Tereny komunikacji  -  droga klasy dojazdowej oznaczona symbolem  2 KDd.-  pow. 
0,014 ha  .   Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji fragmentu drogi klasy dojazdowej;

ROZDZIAŁ V - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§7
Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości działek, ustala się stawkę dla 
naliczania opłat związanych ze zmianą planu miejscowego w wysokości 30% dla terenów 
oznaczonych w planie symbolem P/U i symbolem P;

§8
Zatwierdzenie niniejszego planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6, przyję-
tego Uchwałą Nr 47/X/99 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 25 maja 1999 roku, w ob-
szarze określonym niniejszym planem.

§9
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§10
Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Targu.

§11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.


	Uchwała Nr XI/101/07
	1.Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone symbolem P/U - pow. 0,61 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
	2.Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolem P. - pow. 0,68 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
	USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG
	1.Tereny komunikacji - droga klasy dojazdowej oznaczona symbolem 1 KDd.- pow. 0,003 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
	2.Tereny komunikacji - droga klasy dojazdowej oznaczona symbolem 2 KDd.- pow. 0,014 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:


