
 

Załącznik Nr 3   
do Uchwały Nr XIV/124/07 
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 29 października 2007 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG,  
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGL ĘDNIONYCH I UWZGLĘDNIONYCH CZĘŚCIOWO UWAG,  

ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PR ZESTRZENNEGO 
„NOWY TARG 20”. 

 
 

Uwaga:  nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłoŜonego do wglądu pu-
blicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY TARG 20”. 
 
Uwaga nr 1 dotycząca uwzględnienia następujących uwag dotyczących działki o nr 8820: 
- rozszerzenie projektowanego obszaru oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem U.1 na 
cała działkę o nr 8820. Przedstawiony w projekcie planu obszar U.1 obejmujący aktualnie około ½ ww. 
działki jest jednocześnie ograniczony obszarem ZZ, który najlepiej nadaje się do zabudowy. 
- dodanie do części opisowej ustaleń dla terenu U.1 w pkt.1 ppkt.b zezwalającego analogicznie jak dla 
terenów U.2 na lokalizacje usług gastronomicznych typu karczma regionalna lub szałas gastronomicz-
ny. 
 
Uwagę uwzgl ędniono cz ęściowo włączając do terenów oznaczonych symbolem U.1 część po-
wierzchni działki, która uzyskała zgodę Marszałka Województwa Małopolskiego na przeznaczenie 
gruntów leśnych z cele nieleśne oraz wprowadzając do pkt 1 ustaleń tekstowych planu ppkt b o nastę-
pującym brzmieniu: „usługi gastronomiczne typu: karczma regionalna lub szałas gastronomiczny”. 
Poszerzenie terenu oznaczonego symbolem U.1 na całą powierzchnię działki o nr 8820 nie jest moŜ-
liwe, poniewaŜ zgodnie z klasyfikacja gruntów oraz uzyskaną na etapie uzgodnień zgodą Marszałka 
Województwa, północno- zachodni fragment działki jest i pozostaje gruntem leśnym, na którym zgod-
nie z obowiązującymi przepisami nie jest moŜliwa lokalizacja zabudowy. 
 
Uwaga nr 2  i 3 dotycząca zmiany przeznaczenia działki o nr 8668 z terenów R.2 na tereny budownic-
twa rekreacji indywidualnej oznaczone symbolem „ML”: 
 
Uwagi nie uwzgl ędniono  z uwagi na fakt, iŜ działka o nr 8668 będąca częściowo wyłączonym z za-
budowy gruntem leśnym, znajduje się w Obszarze Natura 2000  - specjalny obszar ochrony siedlisk 
„Ostoja Gorczańska” (PLH 120018). Poszerzenie terenów przeznaczonych dla lokalizacji budownictwa 
rekreacji indywidualnej o teren wymienionej w treści uwagi działki, powoduje niekorzystne dla przyrody 
rozpraszanie osadnictwa, co wymagałby ponowienia procedury uzgodnień. Zgodnie z art.46 ustawy 
prawo ochrony środowiska realizacja planowanego przedsięwzięcia które nie jest bezpośrednio zwią-
zane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeŜeli moŜe ono znacząco oddzia-
ływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu w decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o środowiskowych uwarunko-
waniach”. 
 
Uwaga nr 4  dotycząca sprzeciwu dla lokalizacji wyciągu narciarskiego na działkach będących wła-
snością autorów uwagi o nr: 8822, 8871, 8876, 8859: 

 
Uwagi nie uwzgl ędniono  z uwagi na fakt, iŜ lokalizacja na obszarze objętym planem terenów nar-
ciarskich wynika z prowadzonej przez władze miasta polityki przestrzennej, zapisanej w studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. Zgodnie z zapisami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ” przyjętego 
przez Radę Miasta w Nowym Targu 30 grudnia 2002r, obszar objęty projektem planu znajduje się w 
terenach usług komercyjnych - tereny narciarskie , które to tereny ze względu na połoŜenie w „stre-
fie wybitnie górskiej” i otulinie GPN-u, dla prawidłowego ich zagospodarowania wymagają opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Nowego Targu dla terenu oznaczonego symbolem UT, w obrębie którego znajdują się wymienione w 
uwadze działki brzmią następująco: „UT –  tereny usług komercyjnych (tereny narciarskie). MoŜliwa 
jest realizacja parterowych obiektów kubaturowych nawiązujących do stylu podhalańskiego, związa-



 

nych głównie z obsługą sportów zimowych, takich jak zaplecze sanitarno - gastronomiczne i technicz-
ne. Na terenie miasta przewidywana jest lokalizacja dolnej stacji kolei linowej pod Turbacz. W tere-
nach tych i ich sąsiedztwie, niezbędna jest realizacja hoteli i pensjonatów zapewniających prawidłowe 
funkcjonowanie wyciągów i powstrzymujących presję na lokalizację duŜych obiektów w wyŜszych 
partiach zboczy. Tereny przeznaczone na cele narciarstwa będą posiadać własne systemy oczysz-
czania ścieków, a woda w większości dostarczana będzie z indywidualnych ujęć (studni). Podstawo-
wymi czynnikami grzewczymi winny być czynniki wykluczające zanieczyszczenia pyłowe. Obowiązuje 
zakaz ujmowania wody ze źródeł i źródliskowych odcinków potoków oraz składowania odpadów w 
miejscach do tego nie wyznaczonych. Obsługę komunikacyjną tych terenów zapewniają istniejące 
ulice. Wskazana jest ich modernizacja. Konieczna jest realizacja parkingów dostosowana do przepu-
stowości wyciągów.” Projekt planu w pełni uwzględnia ww. zapisy obowiązującego studium, do czego 
zresztą obliguje art.9 ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 
r, stanowiący, iŜ ustalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są 
wiąŜące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu wynika 
równieŜ z ustawowych zadań gminy zapisanych w art.7, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samo-
rządzie gminnym, do których naleŜy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujące m.in.: 
sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz sprawy 
dotyczące promocji miasta. 
W chwili obecnej na obszarze miasta Nowy Targ znajduje się tylko jeden teren związany z uprawia-
niem narciarstwa zjazdowego mimo, iŜ miasto w części gorczańskiej posiada bardzo dobre warunki 
dla rozwoju narciarstwa – długotrwały okres zalegania pokrywy śnieŜnej, duŜe spadki terenu, więk-
szość terenów rolnych uŜytkowanych jako trwałe uŜytki zielone – łąki i pastwiska. Dlatego juŜ na eta-
pie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego władze miasta 
zdecydowały o realizacja przewidywanej w obszarze objętym planem infrastruktury narciarskiej, która 
wpłynie korzystnie na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, stworzy nowe miejsca pracy, co w 
kontekście wysokiego bezrobocia oraz braku opłacalności gospodarstw rolnych w terenach górskich, 
ma dla mieszkańców miasta niebagatelne znaczenie. Przed przystąpieniem do opracowania planu, w 
celu znalezienia moŜliwie optymalnych rozwiązań wykonana została na zlecenia Urzędu Miasta w 
Nowym Targu koncepcja programowo przestrzenna stacji narciarskiej, która była podstawą dla opra-
cowania projektu planu „Nowy Targ 20”. Przebieg tras wyciągów i tras zjazdowych szczegółowo anali-
zowano zwłaszcza pod kątem jak najmniejszej ich ingerencji w tereny leśne, rozwaŜając kilka moŜli-
wych wariantów ich przebiegu. PoniewaŜ głównym celem projektu planu było stworzenie terenów dla 
uprawiania narciarstwa przy moŜliwie najmniejszej ingerencji w cenne struktury przyrodnicze, ograni-
czono powierzchnie terenów moŜliwych dla lokalizowania obiektów kubaturowych, związanych z funk-
cjonowanie terenów narciarskich dopuszczając ich lokalizacje głównie w terenach sąsiadujących z 
istniejącym juŜ zainwestowaniem oraz w rejonach górnych stacji wyciągów. 

Projekt planu uzyskał uzgodnienia i pozytywne opinie wszystkich właściwych organów i instytucji 
w tym Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wydziału Ochrony Środowiska Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Natomiast mając na względzie podnoszone w uwadze kwestie dot., zdaniem wnoszących uwagę, 
ograniczonej moŜliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej na ich działce nr 8822, poszerzono tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN/U.1, które obecnie obejmują większą część 
w/w działki niŜ to było przedstawione na wyłoŜonym do wglądu projekcie planu miejscowego NT-20. 

 
 
 
         
 
 


