
  

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVI/293/08 
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 27 października 2008 roku 

 
ROZSTRZYGNI ĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH I UWZGLĘDNIONYCH CZĘŚCIOWO UWAG  
ZŁOśONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY 

TARG 17 - CZERWONE NIśNE 
 
Uwaga:  nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłoŜonego do 

wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
NOWY TARG 17. 

 
 
1. Uwaga Nr 1  - dotyczy działki nr 16544/1, która w projekcie planu zawiera się w terenach 
zabudowy usługowo-produkcyjnej (2PU i 3PU) oraz w terenach dróg publicznych klasy dojazdowej 
(3KDD). 
Właściciel działki wniósł o zlokalizowanie drogi 3KDD w stosunku do linii energetycznej, w taki 
sposób aby teren przewidziany pod realizację drogi i linii energetycznej wraz ze strefą techniczną 
urządzeń zabierał jak najmniejszą część działki nr 16544/1. 
 
Uwaga została nieuwzględniona. 

Wyjaśnienie: 
Projektowana droga 3KDD jest jednym z elementów podstawowego układu komunikacyjnego, 
zapewniającego dostępność wyznaczonych w planie terenów budowlanych. Poprowadzona została 
racjonalnie tak, by minimalizować zajmowanie terenów nieruchomości usytuowanych po obu jej 
stronach na całym jej przebiegu, wzdłuŜ istniejącej linii 15kV w obrębie jej strefy technicznej 
(tylko na niewielki odcinku projektowana droga wykracza poza jej granicę). Przed podjęciem 
rozstrzygnięcia analizowano istniejące zagospodarowanie terenu działki i jej otoczenia obejmujące: 
przebieg napowietrznej linii energetycznej 15 kV; istniejącą stację transformatorową, połoŜoną w 
bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 16544/1 oraz uwarunkowania związane z konfiguracją terenu. 
Sprawdzono inne moŜliwości trasowania drogi, przy zachowaniu przepisów odrębnych, w tym z 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Przeanalizowano stan własności, z którego wynika, iŜ sąsiednie działki, w tym nr16547/9 i nr 
16548/11, zostały w latach ubiegłych wydzielone i przejęte przez Gminę Miasta Nowy Targ w celu 
realizacji drogi dojazdowej. Potwierdzono, iŜ zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla 
właścicieli gruntów: gdyŜ zapewnia im dostęp do drogi publicznej, którego w stanie istniejącym 
działka nie posiada, a sama propozycja przebiegu drogi  -  polegająca na jej trasowaniu poprzecznie 
do własności, dzieli działkę w jej środkowej części i wpisuje się w strefę techniczną istniejącej linii 
15kV  minimalizuje zajętość terenu pod drogę. Analiza potwierdziła poprawność i dogodność 
zaproponowanego w projekcie rozwiązania.  

W związku z powyŜszym stwierdzono iŜ ustalony w projekcie przebieg drogi 3KDD jest 
optymalny i jej trasa nie uległa zmianie. 

 
 

2. Uwaga Nr 2 - dotyczy działki nr 16487 , która w projekcie planu zawiera się w terenach 
zabudowy usługowo-produkcyjnej (1PU ), w terenach dróg publicznych klasy dojazdowej (1KDD) 
oraz we fragmencie w terenach zieleni nie urządzonej (2ZR). 
 
Właściciel działki wnosił o dokonanie zmiany zapisów planu dotyczących wymaganych wielkości 
działek budowlanych w terenach PU z 20–sto arowych na działki 10 arowe, poniewaŜ posiada działkę o 



  

powierzchni 13,36 ara i chciałby w przyszłości mieć moŜliwość wykorzystania jej dla celów zgodnych 
z wymaganym przeznaczeniem. 
 
Uwaga została nieuwzględniona. 

Wyjaśnienie: 
Nie dokonano korekty ustaleń planu w zakresie zmiany zapisu §7 ust.3, ustalającego, Ŝe dla 

nowowydzielanych działek budowlanych w terenach PU powierzchnia nowej wydzielanej działki wynosi 
minimum 2000 m2.  

Podstawowym celem opracowania planu jest ustalenie zasad kształtowania ładu przestrzennego, co 
jest dokonywane między innymi poprzez określenie zasad podziału terenu na nowe działki budowlane. W 
projekcie planu ustalono iŜ, minimalna wielkość nowowydzielanej działki budowlanej dla prowadzenia 
działalności produkcyjno-usługowej w terenach PU, wynosi minimum 20 arów. Natomiast ustalenie to 
dotyczy nowych, wydzielanych działek budowlanych. Istniejące działki, połoŜone w terenie PU, nawet 
jeŜeli ich powierzchnia jest mniejsza niŜ 20 arów, są przeznaczone dla prowadzenia działalności 
produkcyjno-usługowej. 

Wątpliwości właściciela dotyczące moŜliwości wykorzystania działki o powierzchni 13,36arów na 
cele „zgodne z wymaganym przeznaczeniem” wyniknęły z nie zrozumienia zapisu ustaleń projektu planu.  
 
3. Uwaga Nr 5 - dotyczy działek nr 16474/1; 16474/2; 16474/4, które w projekcie planu 
zawierają się w terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej (1PU ) oraz w terenach dróg publicznych 
klasy dojazdowej (1KDD). 
 
Właściciel działek złoŜył sprzeciw wobec projektu planu, w szczególności odnośnie §5 pkt 10, który nie 
przewiduje kategorii w zakresie dopuszczalności poziomu hałasu oraz zapisom § 8 pkt.4, gdzie 
stwierdzono moŜliwość zabudowy mieszkalnej wyłącznie na zasadzie plomby. Wnosi o określenie 
kategorii dopuszczalności hałasu oraz o stwierdzenie moŜliwości zabudowy mieszkalnej  przypadku 
zabudowania działki sąsiedniej. 
 
Uwaga została uwzględniona w części dotyczącej moŜliwości realizacji zabudowy w terenach 
sąsiadujących z istniejącą zabudową mieszkaniową. 
 
Uwaga pozostaje nieuwzględniona w części dotyczącej określenia kategorii hałasu. 
 
Wyjaśnienie: 
Nie wprowadzono zmian do zapisu § 5 ust.10  dotyczącego ustalenia w projekcie planu  kategorii w 
zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku .  
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z ustawą Prawo 
ochrony środowiska – art. 113  i 114 przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego naleŜy wskazać i określić poziomy hałasu dla : 
- terenów  pod zabudowę mieszkaniową , 
- pod szpitale i domy opieki społecznej,  
- pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnych pobytem dzieci i młodzieŜ, 
- na cele uzdrowiskowe,  
- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem innymi . 
Projekt planu nie wyznacza terenów pod zabudowę mieszkaniową, ani pod inne cele wymienione 
wyŜej. W związku z powyŜszym brak podstaw prawnych do określania poziomu hałasu w terenach 
przemysłowo-usługowych. 


