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ROZDZIAŁ I 

WSTĘP 

 
Podstawa opracowania: 
 

• Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 
2030  – Uchwała Rady Miasta Nowy Targ Nr VIII/74/2019 z dnia 20 maja 2019 r.; 

• Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2019 rok - Uchwała Nr 
III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku 
z późniejszymi zmianami; 

•  Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2020 rok - Uchwała Nr 
XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku 
z późniejszymi zmianami; 

• Uchwała Nr III/29/2018  Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku w 
sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028 
z późniejszymi zmianami; 

• Uchwała Nr XVI/179/2019  Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku 
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020-
2030 z późniejszymi zmianami; 

• Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lutego 
2021 r. w sprawie zatwierdzenia czwartego wydania opisu procesu Zarządzania 
Strategicznego PZ-4 i zasad dotyczących monitorowania i ewaluacji Strategii 
Rozwoju Miasta Nowy Targ – PZ.-4.1  

• Raport Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 
2017-2023 za lata 2019 i 2020   

• Sprawozdania miejskich jednostek budżetowych za 2019 i 2020 r. 
 
 
Wszystkie dane liczbowe są podane na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 
Schemat Raportu zgodny z wyznaczonymi w Strategii rozwoju Celami strategicznymi 
wskazanymi w obrębie obszarów interwencji strategicznej i celami operacyjnymi wraz 
z uszczegółowieniem kierunków działania. Wskazano tylko te cele wobec których zostały 
podjęte jakieś działania. 
Ponadto w Raporcie opisano poziom realizacji Kluczowych przedsięwzięć strategicznych a 
w podsumowaniu wskazano stopień realizacji przyjętych wskaźników monitoringu Strategii 
rozwoju miasta. 
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ROZDZIAŁ II 

CEL STRATEGICZNY NR I 

Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury miejskiej 
 
 

Cele opera-
cyjne 

Uszczegółowienie kierunków 
działania 

Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

1.1 Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

 Prowadzenie efektywnych 
działań na rzecz redukcji 
smogu powiązane z aktyw-
nością ukierunkowaną na 
ograniczenie niskiej emisji 
(Wdrażanie Programu 
ochrony powietrza dla wo-
jewództwa małopolskiego - 
Małopolska w zdrowej at-
mosferze); 

Rok 2019: 

1/ 140 udzielonych dotacji do wymiany starych kotłów centralnego 
ogrzewania; 

2/ 185 zlikwidowanych urządzeń grzewczych na paliwo stałe; 

3/ 376 zinwentaryzowanych budynków wprowadzonych do Bazy 
ogrzewania budynków w Małopolsce; 

4/ 396 przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania odpadów lub 
pozostałości roślinnych oraz stosowania przepisów uchwały anty-
smogowej dla małopolski; 

5/ 13 pobranych do badań próbek popiołów paleniskowych (w tym 3 
wykryte przypadki spalania odpadów); 

6/ 3 skierowane do sądu sprawy dotyczące wymierzenia kary za po-
twierdzony proceder spalania odpadów; 

7/ 63 budynki prywatne zbadane kamerą termowizyjną oraz 5 budyn-
ków użyteczności publicznej; 

8/ udział w pilotażowym projekcie ZONE (Zintegrowany system wspar-
cia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji), na podstawie 
zawartego porozumienia z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Tech-
nologii reprezentowanym przez Dorotę Cabańską Dyrektor Departa-
mentu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz z Piotrem Woźnym Pełno-
mocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Po-
wietrze”; 

9/ zawarcie porozumienia z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie 
wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”; 

10/ zawarcie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska dotyczącej współ-
pracy w zakresie informowania o produktach i usługach wspierają-
cych wymianę systemów ogrzewania na ekologiczne, realizację pro-
jektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z 
Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”. 
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11/ organizacja spotkania z kominiarzami działającymi na terenie Mia-
sta Nowy Targ. Tematem spotkania była realizacja projektu ZONE 
oraz wspólna inwentaryzacja źródeł ogrzewania w budynkach zloka-
lizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ; 

12/ udział w konferencji pt. „Problematyka ciepłownictwa powiato-
wego na przykładzie Podhala”, zorganizowanej przez Izbę Gospodar-
czą Ciepłownictwo Polskie oraz MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.; 

Rok 2020: 

1/ 163 udzielone dotacje do wymiany starych kotłów centralnego 
ogrzewania; 

2/ 221 zlikwidowanych urządzeń grzewczych na paliwo stałe; 

3/ 2897 zinwentaryzowanych budynków wprowadzonych do Bazy 
ogrzewania budynków w Małopolsce; 

4/ 452 przeprowadzone kontrole w zakresie spalania odpadów lub po-
zostałości roślinnych oraz stosowania przepisów uchwały antysmo-
gowej dla małopolski; 

5/ 5 pobranych do badań próbek popiołów paleniskowych (żadna nie 
potwierdziła spalania odpadów); 

6/ kontrole zanieczyszczeń powietrza emitowanych z kominów za po-
mocą innowacyjnych dronów; 

7/ 31 budynków prywatnych zbadanych kamerą termowizyjną; 

8/ pilotażowe wypożyczenie urządzeń przeznaczonych do sterowania 
ogrzewaniem, na podstawie umowy z firmą TECH STEROWNIKI Sp. z 
o. o. Sp. k. Urządzenia zainstalowano w budynku Przedszkola nr 4. 
Celem działania było sprawdzenie wpływu pracy systemu na po-
prawę efektywności energetycznej w budynku, wyrażającej się 
zmniejszeniem zużycia energii cieplnej, przy jednoczesnym zoptyma-
lizowaniu komfortu cieplnego dla użytkowników; 

9/ przyjęcie przez Radę Miasta Nowy Targ uchwały nr XXIII/256/2020 z 
dnia 12 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia: "Lokal-
nego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Nowy Targ, 
którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą 
zmianą systemu ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie go proeko-
logicznymi systemami grzewczymi"; 
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10/ przyjęcie przez Radę Miasta Nowy Targ uchwały nr XXVI/285/2020 
z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Harmono-
gramu działań w zakresie walki ze smogiem w Nowym Targu na lata 
2021-2030. 

 Rozwijanie działalności w 
ramach Klastra Energii Zie-
lona Generacja; 

1/ w 2020 roku została uruchomiona farma fotowoltaiczna przez 
MZWiK Sp. z o.o. o mocy 100 kW; 

2/ MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. zakończył opracowywanie koncepcji bu-
dowy 4 źródeł kogeneracyjnych, które docelowo zasilą obiekty nale-
żące do członków Klastra. 

 Zwiększenie efektywności 
energetycznej i promocja w 
zakresie wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii 
(wspieranie inicjatyw za-
równo w odniesieniu do bu-
dynków użyteczności pu-
blicznej, jak również zasobu 
komunalnego, spółdziel-
czego oraz budownictwa 
jednorodzinnego); 

Od 2018 r. trwa realizacja projektu pn.: „Montaż instalacji odnawial-
nych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, 
Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 
oraz Trzebinia”, w ramach którego Gmina w 2021 r. zainstaluje w bu-
dynkach prywatnych jednorodzinnych 61 sztuk pompy ciepła, 72 ze-
stawy kolektorów słonecznych oraz 110 instalacji fotowoltaicznych. 
Szacowana wartość projektu to około 3,8 mln złotych. 

 Budowa odporności miasta 
na rzecz zmiany klimatu 
(m.in. budowa i przebu-
dowa kanalizacji deszczowej 
i dostosowanie sieci kanali-
zacji deszczowej do zmian 
klimatycznych, budowa i 
modernizacja wałów prze-
ciwpowodziowych); 

W 2019 r. zrealizowano: 

1/Przebudowę i rozbudowę systemów odwodnieniowych w zakresie 
zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku 
Czarny Dunajec, 

2/ Rozbudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w 
Nowym Targu. 

 Rozwój miejskiej sieci cie-
płowniczej opierającej się 
na geotermii; 

1/ Trwają prace związane z projektem budowlanym dla budowy cie-
płociągu z Szaflar do kotłowni MPEC przy ul. Szaflarskiej. W 2021 roku 
mają zostać zakończone; 

2/ Budowa nowego odwiertu jest na etapie uzyskiwania pozwoleń 
środowiskowych. 

Wykonano: 

Rok 2019: 

1/ Rozbudowa sieci i budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków 
przy ul. Na Równi w Nowym Targu w tym – budowa sieci i przyłączy 
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ciepłowniczych preizolowanych o łącznej długości 670 m o średni-
cach od DN80 do DN25 skutkująca wykonaniem przyłączy do 32 
obiektów; 

2/ Rozbudowa sieci wzdłuż ul. Krzywej jako 1 etap budowy sieci roz-
dzielczej w kierunku centrum miasta (1 dystrykt) o długości 1058 m 
i średnicach od DN250 do DN25 mająca na celu przyłączenie obiek-
tów w centrum miasta (w 1etapie wykonano przyłącza do ok 30 
obiektów, zarówno mieszkalnych jak i usługowych); 

3/ Rozbudowa wzdłuż ul. Podhalańskiej jako 1 etap budowy sieci roz-
dzielczej w kierunku centrum miasta (2 dystrykt) w tym 202 m sieci 
o średnicy DN250. 

Rok 2020: 

1/ 2 etap rozbudowy sieci wzdłuż ul. Podhalańskiej, wraz z przejściem 
przez Al. Tysiąclecia i przyłączeniem obiektów Hali Sportowej wraz z 
częścią hotelową, Starostwa Powiatowego. Łączna długość ok 1260 
m i średnice od DN250 do DN50;  

2/Budowa sieci rozdzielczej zasilającej ul. Ku Studzionkom o długości 
ok 380 m średnicach DN80 do DN25 wraz z montażem węzłów skut-
kującej przyłączeniem 22 obiektów jednorodzinnych, opalanych do 
tej pory głównie paliwem stałym; 

3/ Rozbudowa sieci wzdłuż ul. Mickiewicza (jako sieć rozdzielcza od 
sieci wzdłuż ul. Krzywej realizowanej w 2019 roku) i budowa przyłą-
czy w ciągu ul. Krzywej o łącznej długości ok. 560 m i średnicach od 
DN100 do DN25 skutkującej przyłączeniem 24 obiektów; 

4/ Rozbudowa sieci wzdłuż ul. Królowej Jadwigi wraz z budową przy-
łączy do 4 obiektów parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
tym kościoła oraz oddziału ZUS w Nowym Targu, długość 768 m 
średnice od DN100 do DN25; 

5/ Budowa przyłącza do Miejskiej Hali Lodowej jako kontynuacja roz-
budowy sieci wzdłuż ul. Krzywej. 

 Zachowanie bioróżnorodno-
ści – ochrona unikalnego 
dziedzictwa przyrodniczego 
gminy, w tym jej bioróżno-
rodności. 

Corocznie realizowane jest zadanie Likwidacja barszczu Sosnowskiego 
na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Pozwala to ograniczyć występo-
wanie tej inwazyjnej rośliny, która ma bardzo negatywny wpływ na ży-
cie człowieka, zwierząt oraz narusza równowagę biologiczną i krajo-
brazową terenów, gdzie występuje. Na te działania, w ramach Pro-
gramu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie 
województwa małopolskiego” otrzymujemy dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. 
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W 2019 r. prowadzono zwalczanie na terenie o pow. 5,5231 ha. Koszt 
27 000 zł, dofinansowanie 21 600 zł. 

W 2020 r .prowadzono zwalczanie na terenie o pow. 5,9353 ha. Koszt 
14 000 zł, dofinansowanie 9 800 zł. 

1.2 Promocja 
postaw proz-
drowotnych 

 Podnoszenie świadomości 
ekologicznej wśród miesz-
kańców; 

Rok 2019: 

1/ w ramach akcji związanej z obchodami Światowego Dnia Ziemi za-
kupiono sadzonki jodły i buka, które rozdano mieszkańcom. Powyż-
sze działania przyczyniają się do uzupełnienia ubytków zieleni wyso-
kiej w naszym mieście; 

2/ udział pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w Konferencji Antysmogowej pt. „Smog – fakty i mity” 
organizowanej na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Nowym Targu; 

3/ wystosowanie do mieszkańców komunikatu dotyczącego możliwo-
ści skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań 
do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania i montażu od-
nawialnych źródeł energii oraz innych form wsparcia finansowego 
na inwestycje mające na celu ochronę powietrza (dystrybucja do 
wszystkich budynków na terenie miasta wraz z decyzjami ustalają-
cymi wysokość podatku od nieruchomości); 

4/ współorganizacja 24 Edycji Podhalańskich Targów Budownictwa, 
Instalacji, Wnętrz, której hasłem przewodnim było: „Walczymy o 
czyste powietrze na Podhalu”. Prowadzenie przez pracowników Wy-
działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska stoiska infor-
macyjnego dla mieszkańców w zakresie programów dofinansowań 
do wymiany kotłów oraz innych kwestii związanych z ochroną po-
wietrza; 

5/ organizacja szkolenia dla mieszkańców w zakresie instalacji Odna-
wialnych Źródeł Energii. Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku 
Kultury; 

6/ udział w konkursie „Samorząd przyjazny energii” organizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; 

7/ wystosowanie apelu do mieszkańców, dotyczącego zakazu spalania 
odpadów w paleniskach domowych odczytanego w nowotarskich 
kościołach; 

8/ organizacja Dnia Czystego Powietrza, w ramach którego pracow-
nicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyj-
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mowali mieszkańców do godziny 18:00. Dzięki wydłużonym godzi-
nom pracy, w tym dniu mieszkańcy Nowego Targu, w szczególności 
ci, których czas pracy pokrywa się z godzinami pracy Urzędu Miasta, 
mieli możliwość uzyskania porad dotyczących dostępnych progra-
mów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł ener-
gii, termomodernizacji budynków oraz uchwały antysmogowej dla 
województwa małopolskiego; 

9/ zakup w ramach programu „LIFE” 20 zestawów oszczędności ener-
gii, które zostały przekazane klientom Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Targu. Zestawy służą do edukacji mieszkańców w zakresie 
oszczędności energii oraz mają ich zachęcić do korzystania z energo-
oszczędnych rozwiązań w swoich domach; 

Rok 2020: 

1/ wystosowanie do mieszkańców komunikatu dotyczącego możliwo-
ści skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań 
do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania i montażu od-
nawialnych źródeł energii oraz innych form wsparcia finansowego 
na inwestycje mające na celu ochronę powietrza (dystrybucja do 
wszystkich budynków na terenie miasta wraz z decyzjami ustalają-
cymi wysokość podatku od nieruchomości); 

2/ udział w konkursie „Samorząd przyjazny energii” organizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej; 

3/ organizacja akcji wizyty mobilnego biura Programu Czyste Powie-
trze prowadzonego przez Doradców Energetycznych Wojewódz-
kiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie, w dzięki któremu mieszkańcy mogli uzyskać szczegółowych in-
formacji dotyczących programu; 

4/ organizacja spotkania z mieszkańcami dotyczącego rozbudowy sieci 
gazowej w rejonie os. Szuflów oraz górnej części ul. Kowaniec; 

 Popularyzacja wiedzy z za-
kresu wpływu jakości po-
wietrza na zdrowie miesz-
kańców; 

Rok 2019: 

1/ kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczących wpływu zanie-
czyszczonego powietrza na zdrowie; 

2/ przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży z zakresu 
ochrony powietrza oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie podczas 
Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. 
Staszica w Nowym Targu; 

3/ współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w No-
wym Targu w zakresie organizacji konkursu plastycznego pt. „Czyste 
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Powietrze Wokół Nas – Mamo Tato Nie Pal Przy Mnie” w ramach 
programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas”; 

4/ udział pracowników Wydziału gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w organizowanym przez Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Nowym Targu V Piknik Zdrowia; 

5/ udział w organizowanym przy kościele Św. Katarzyny w Nowym 
Targu Festynie z okazji Dnia Dziecka. Podczas przedmiotowego wy-
darzenia rozdawane były materiały edukacyjne związane z ochroną 
powietrza oraz wpływem zanieczyszczeń na zdrowie, a także sa-
dzonki jodły; 

6/ organizacja spotkania z przedstawicielami Nowotarskiego Alarmu 
Smogowego, dyrektorami nowotarskich szkół podstawowych oraz 
pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ dotyczą-
cego działań w zakresie ochrony powietrza w szkołach podstawo-
wych oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci; 

7/ udział pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w Pikniku Ekologicznym „Podhalańskie Dni Recyklingu” 
– kolportaż materiałów edukacyjnych oraz promocyjnych dotyczą-
cych ochrony powietrza oraz wpływu smogu na zdrowie; 

8/ organizacja prelekcji na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza 
na zdrowie oraz sposobów walki ze smogiem dla Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Nowym Targu; 

9/ w ramach pilotażowego projektu ZONE (Zintegrowany system 
wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji) wyko-
nano badania spirometryczne określające wpływ zanieczyszczeń po-
wietrza na zdrowie u dzieci w 5 szkołach podstawowych w Nowym 
Targu. Projekt polegał na porównaniu parametrów oddechowych 
dzieci w wieku 10-14 lat w okresie grzewczym i poza grzewczym. 
Przebadano 821 dzieci. 

Rok 2020: 

1/ kolportaż materiałów edukacyjnych dotyczących wpływu zanie-
czyszczonego powietrza na zdrowie; 

2/ przeprowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu w 
ramach programu LIFE przy współpracy z Krakowskim Alarmem 
Smogowym. Projekt polegał na zainstalowaniu 2 pyłomierzy i czuj-
nika CO2 w szkole. Jeden z pyłomierzy dokonywał pomiaru na ze-
wnątrz szkoły. Drugi w jednej z sal lekcyjnych. Dodatkowo w sali za-
montowany był czujnik CO2. Wyniki badań miały na celu określenie 
w jakim stopniu zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz wpływa na 



 

12 

jakość powietrza wewnątrz budynków, a także jak rozkładają się 
stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Nowy Targ. 

3/ prelekcja wygłoszona przez przedstawicieli Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska podczas Konferencji antysmogo-
wej „Stan powietrza a zdrowie”, która odbyła się na Podhalańskiej 
Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu; 

4/ ramach kampanii "W Twoim domu mieszka złodziej! Stary piec 
kradnie Twój czas i zdrowie" rozdystrybuowano wśród mieszkańców 
Nowego Targu ulotki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. Rozwieszono także na terenie miasta 
otrzymane plakaty (na przystankach autobusowych Miejskiego Za-
kładu Komunikacji oraz w siedzibie Urzędu Miasta); 

5/ w ramach pilotażowego projektu ZONE (Zintegrowany system 
wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji) w wyko-
nano badania spirometryczne określające wpływ zanieczyszczeń po-
wietrza na zdrowie u dzieci w 5 szkołach podstawowych w Nowym 
Targu. Projekt polegał na porównaniu parametrów oddechowych 
dzieci w wieku 10-14 lat w okresie grzewczym i poza grzewczym. 
Była to II tura badań, podczas której łącznie przebadano 784 dzieci; 

 Promocja postaw proekolo-
gicznych wśród dzieci i mło-
dzieży szkolnej; 

1/ w roku 2019 zostały przeprowadzone prelekcje w nowotarskich 
szkołach podstawowych na temat „Wybrane zagadnienia ochrony śro-
dowiska naturalnego i biologii rodziny pszczelarskiej” 

2/ rok 2019 i 2020 : współpraca z Nowotarskim Alarmem Smogowym 
w zakresie przeprowadzonych zajęć edukacyjnych w szkołach i przed-
szkolach na terenie Miasta (przekazanie materiałów edukacyjnych do-
tyczących smogu); 

1.3 Poprawa 
jakości i prze-
pustowości 

sieci komuni-
kacyjnej 

 Poprawa przepustowości 
sieci drogowej w wymiarze 
lokalnym i subregionalnym - 
budowa obwodnicy pół-
nocno-wschodniej miasta 
droga od ul. Krakowskiej 
przez ul. Legionów Józefa 
Piłsudskiego, ul. Generała 
Władysława Sikorskiego do 
ul. Szaflarskiej; 

Zrealizowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną Decy-
zję ZRiD dla zadania: 

1/ budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzań-
skiej do ul. Szaflarskiej. Planowana jest realizacja w latach 2021-2022 
po otrzymaniu dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 Działania na rzecz budowy 
zachodniej obwodnicy No-
wego Targu łączącej drogę 
wojewódzką nr 957 (ul. 
Ludźmierska) z drogą kra-
jową nr 47 (ul. Krakowska); 

Podpisano umowę na dofinansowanie „Opracowania wielowarianto-
wej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową Nr 
99 w m. Nowy Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użyt-
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kowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu 
zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” 

- umowa z ZDW w Krakowie. Wartość całego ww. zadania 455 100 zł, 
Udział Miasta Nowy Targ - 70 300 zł . Termin – 2022-23 

 Działania na rzecz budowy 
południowej obwodnicy No-
wego Targu w ciągu drogi 
krajowej nr 49; 

GDDKiA w Krakowie zleciła w 2020r. opracowanie wielowariantowej 
koncepcji wraz z decyzją środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Rozwijanie rozwiązań z za-
kresu transportu intermo-
dalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem sieci kole-
jowej (potencjał Podhalań-
skiej Kolei Regionalnej); 

Miasto wykonało kompleksowy remont dworca PKP oraz wykonało 
parkingi typu Park&Drive w celu utworzenia centrum przesiadkowego. 

 Uzbrojenie i budowa dróg 
zbiorczych zgodnych z obo-
wiązującymi planami zago-
spodarowania przestrzen-
nego; 

2019 

Budowa drogi Niwa-Grel. Długość ok. 1,3km; 

 Wspieranie inicjatyw na 
rzecz zwiększenia zewnętrz-
nej dostępności transporto-
wej Nowego Targu, w tym 
poprzez prowadzenie dzia-
łań lobbingowych; 

1/ Pomoc finansowa Starostwu Nowotarskiemu w formie dotacji celo-
wej na uruchomienie linii użyteczności publicznej Nowy Targ – Czarny 
Dunajec – Chochołów 

2/ Parking park&ride przy stacji kolejowej 

 Systematyczna moderniza-
cja, w tym przebudowa i re-
mont dróg gminnych i po-
wiatowych; 

I. Zrealizowano następujące zadania dofinasowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych: 

1/ budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu (ul. Starokrakowska) – 
długość 1297 m. 

2/ przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki 
– długość ok. 300 m, 

3/ rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku – długość ok. 550 
m. 

II.Pozostałe zadania: 

1/ przebudowa drogi miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 
86, 78 o długość 280 m, 
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2/ przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Ludźmierskiej do 
dworca PKP, 

3/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Kokoszków 
Boczna i końcowy odcinek Ustronie Górne o łącznej długości 530 m 
dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego. 

4/ wykonano dokumentacje projektową przebudowy i rozbudowy 
ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania a z ul. Krótką do drogi krajo-
wej nr 47 „Zakopianka”, 

5/ wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Szuflów od 
skrzyżowania z ul. Kowaniec. Planowa realizacja zadania w latach 
2021 – 2022 po otrzymaniu dofinasowania z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. 

 

III. W ramach porozumienia z Powiatem Nowotarskim partycypowano 
w kosztach Przebudowy drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w 
Nowym Targu od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z DK 
nr 47 w kwocie: 2 148 927 zł. 

IV. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ul. Szaflarskiej. 

 Budowanie zintegrowanego 
systemu komunikacyjnego 
uwzględniającego trasy ro-
werowe; 

W ramach projektu: Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół 
Tatr - etap III zrealizowano: 

1/ budowę ciągu pieszo – rowerowego w okolicach lotniska 

2/ budowę 2-ch odcinków ścieżek rowerowych w pasie drogowym 
ul. Roberta Schumana i Młynówka, 

3/ remont 2-ch kładek pieszo – rowerowych na pot. Czarny Dunajec za 
Miejską Hala Lodowa i przy ul. Kowaniec. 

 Działania na rzecz poprawy 
publicznego i prywatnego 
systemu transportu zbioro-
wego w mieście. 

I. W ramach projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyj-
nego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin 
Nowy Targ i Szaflary dofinasowanego ze środków europejskich z RPO 
WM 2014-2020 w latach 2019-2020 zrealizowano: 

1/ zakup 6 autobusów ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycz-
nym na potrzeby transportu zbiorowego w Miejskim Zakładzie Komu-
nikacji. 

2/ wykonano przebudowę placu zajezdni autobusowej MZK wraz z od-
wodnieniem. 
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3/ trwają prace budowlane przy budowie parkingu  
z funkcja PARK&RIDE przy ul. Kościuszki zatoki autobusowej przy 
ul. Grel. Planowane zakończenie projektu w 2021 r. 

4/ w ramach projektu: Utworzenie głównego węzła przesiadkowego 
regionu podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego 
w Nowym Targu, dofinasowanego ze środków europejskich z RPO 
WM 2014-2020 w 2019 r. wykonano kompleksową przebudowę za-
bytkowego budynku dworca kolejowego oraz miejsca parkingowe 
typu PARK&RIDE. 

5/ zawarto umowy z Gminą Nowy Targ i Gminą Szaflary w sprawie 
funkcjonowania komunikacji miejskiej MZK na terenie tych gmin 

1.4 Moderni-
zacja istnieją-
cej infrastruk-
tury miejskiej  Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury edukacyjnej, 
w tym zaplecza sportowego; 

W latach 2019-2020 zrealizowano: 

1/ modernizację boiska do hokeja przy Gimnazjum Nr 2 (obecnie SP nr 
11) 

2/ plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1. 

3/ modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. 
 

 Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury społecznej; 

W latach 2019-2020 zrealizowano zadania: 

1/ budowę zaplecza turystycznego na os. Oleksówki 

2/ budowę otwartej strefy aktywności fizycznej przy ul. Polnej w No-
wym Targu 

3/ remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu 
poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową 

4/ rozbudowę istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica 
Wojska Polskiego 

 Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury kultury; 

Trwają prace przy adaptacji i modernizacji budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym Targu poprzez przebudowę, rozbudowę i 
nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Obiekt zostanie wy-
posażony w nowy sprzęt multimedialny, system nagłośnienia techno-
logii teatralnej oraz oświetlenie sceniczne. Na realizację zadania uzy-
skano dofinansowanie w kwocie 6.000.000 zł w ramach RPO WM na 
lata 2014-2020 na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. Ponadto 
otrzymano dofinansowanie z rządowych środków przeznaczonych dla 
Samorządów Górskich i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
łączną kwotę 17 723 523 zł.  
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Całkowity koszt realizowanej inwestycji to 34 680 000 zł (brutto). Koszt 
netto po odliczeniu podatku VAT to 28 195 000 zł. Dofinansowanie in-
westycji ze źródeł zewnętrznych będzie zatem na poziomie 84%. 

Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2021. 

 Modernizacja i rozbudowa 
sieci ciepłowniczej w No-
wym Targu, wspieranie 
działań Miejskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Ciepl-
nej Nowy Targ; 

W roku 2019 wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku 
pomiędzy kotłownią osiedlową przy ul. Szaflarskiej 108 wzdłuż al. Ko-
pernika z przejściem przez al. Tysiąclecia do komory K 4.4 położonej 
w sąsiedztwie os. Topolowego. Łącznie wykonano wymianę 846 m 
sieci ciepłowniczej magistralnej o średnicach głównie DN300 i DN250 
co umożliwiło dalszą rozbudowę sieci w wzdłuż ul. Krzywej w kie-
runku centrum miasta. Wymiana sieci tradycyjnej kanałowej na sieć 
preizolowaną pozwoliła również w znaczny sposób ograniczyć straty 
ciepła występujące podczas przesyłu.  

 Modernizacja systemu go-
spodarki wodno-ściekowej 
oraz stworzenie systemu 
gospodarowania wodami 
opadowymi. 

1/ Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej to przede 
wszystkim działania zmierzające do osiągnięcia bezawaryjności sieci, 
zmniejszenia ilości wód infiltracyjnych dostających się do sieci kanali-
zacji sanitarnej poprzez modernizacje istniejących nieszczelnych od-
cinków sieci, poszerzenie obszarowo sieci oraz ograniczenie niele-
galne odprowadzanych ścieków do środowiska naturalnego, jak rów-
nież działania podjęte na Oczyszczalni ścieków. 

2/w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki wodno- 
ściekowej w 2019 r. do głównych działań należało:  

 wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami o 
długości 4 189,88 m 

 wybudowanie sieci wodociągowej wraz z odejściami oraz hy-
drofornią o długości 286,85 m. 

 odbiór przyłączy sanitarnych – 84 szt. 
 odbiór przyłączy wodociągowych – 46 szt. 
 modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 

577,77 m 

3/ w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu gospodarki wodno- 
ściekowej w 2020 r. do głównych działań należało: 

 wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami o 
długości 493 m 

 wybudowanie sieci wodociągowej wraz z odejściami o długo-
ści 584,5 m 

 odbiór przyłączy sanitarnych – 63 szt. 
 odbiór przyłączy wodociągowych – 11 szt. 
 modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami – 632,0 

m 
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4/ w zakresie modernizacji systemu gospodarki wodno- ściekowej 
działania podejmowane były również na terenie Oczyszczalni ście-
ków. Jednym z efektów prowadzonych prac jest nowy punkt zlewny 
ścieków dowożonych z nowym podjazdem. 

Prace prowadzone były również na reaktorach biologicznych SBR, 
gdzie zamontowano dodatkowe ruszty napowietrzające, odbudo-
wano rozdzielnię główną, wykonano modernizację instalacji do od-
prowadzania zawiesiny z dekanterów oraz modernizację budynku hali 
dmuchaw. Rozbudowano również system sygnalizacji i regulacji pro-
cesu oczyszczania ścieków. W dalszym ciągu podejmowane były także 
prace koncepcyjne w zakresie planowanej na najbliższe lata moderni-
zacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
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CEL STRATEGICZNY NR II 

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 

 

Cele operacyjne 
Uszczegółowienie kierunków 

działania 
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

 
 Budowa dedykowanych pa-

kietów wsparcia lokalnego 
sektora mikroprzedsię-
biorstw, rzemiosła oraz 
handlu jako środowisk mia-
stotwórczych; 

1/ W związku z ogłoszeniem na terenie Kraju stanu epidemii COVID-
19, w 2020 roku przedsiębiorcom – najemcom lokali użytkowych 
i dzierżawcom nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto 
Nowy Targ, którzy uzyskali spadek dochodów o więcej niż 30% w po-
równaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku i złożyli 
wnioski, udzielono wsparcia w postaci obniżki kwot czynszu z tytułu 
najmu/dzierżawy o max. 90% przez okres trzech miesięcy oraz pro-
longaty terminów ich płatności (pierwszym miesiącem, za który było 
możliwe ustalenie niższego czynszu, był kwiecień 2020 r.). 

2/ UCHWAŁA NR XXIV/265/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 
16 listopada 2020 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nierucho-
mości 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) grunty, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków, związane z uprawianiem sportów zimowych i 
znajdujące się pod nowo powstałymi od dnia 01.01.2021r.: trasami 
narciarskimi, kolejkami lub wyciągami narciarskimi. 

2) nowo powstałe od dnia 01.01.2021r., budowle lub ich części 
związane bezpośrednio z funkcjonowaniem: tras narciarskich, ko-
lejek lub wyciągów narciarskich. 

3/ Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 maja 
2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zwolnienia z opłaty tar-
gowej. 

4/ UCHWAŁA NR XXVII/301/2021 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 
8 lutego 2021 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomo-
ści: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

5/ Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 maja 
2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębior-
ców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.  
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 Zintegrowanie działania na 
rzecz rozwijania produktów 
lokalnych m.in. w obrębie 
branż tradycyjnych. 

2019 - organizacja Jarmarku Podhalańskiego wraz z promocją pro-
duktów regionalnych. 

2020 – z uwagi na COVID-19 Jarmark Podhalański został odwołany. 

2.2 Rozwijanie 
funkcji turystycz-

nych Nowego 
Targu 

 Wspieranie inicjatyw w za-
kresie tworzenie bazy noc-
legowej ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów 
dedykowanych turystyce 
biznesowej oraz sportowej 
i aktywnej; 

W 2019 r. wykonano modernizację części hotelowej miejskiej hali 
sportowej "Gorce' co skutkowało uruchomieniem Hotelu Gorce za-
rządzanego przez MCSiR Nowy Targ z 50 miejscami noclegowymi. 

 Wykorzystanie potencjału 
bazy sportowej na rzecz 
rozwijania turystyki sporto-
wej; 

1/ Stałe i bieżące utrzymywanie miejskich obiektów sportowych, 
w tym prace remontowe; 

2/ remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach mikro 
projektu „ W blasku olimpijskiego znicza”; 

3/ ślizgawka dla dzieci; 

4/ bieg Podhalański (2019); 

5/ zimowa Akademia Sportu 

6/ karnawał na śniegu. 

 Działania na rzecz przywró-
cenia Kowańca do roli bazy 
noclegowej dla turystów 
przyjeżdżających do No-
wego Targu oraz zachowa-
nie dziedzictwa architekto-
nicznego dzielnicy; 

Współorganizacja cyklu imprez biegowych Turbacz Trial – 3 wyda-
rzenia w 2020 roku (Winter Turbacz Trial, Summer Turbacz Trial i 
Mistrzostwa Polski w zbieganiu Turbacz DH). Wydarzenia jako miej-
sce startowe mają ośrodek narciarski Długa Polana na Kowańcu. 

 Wykorzystanie potencjału 
podgorczańskich dzielnic 
Nowego Targu jako jednych 
z najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie części miasta; 

Współorganizacja cyklu imprez biegowych Turbacz Trial – 3 wyda-
rzenia w 2020 roku (Winter Turbacz Trial, Summer Turbacz Trial i 
Mistrzostwa Polski w zbieganiu Turbacz DH). Wydarzenia jako miej-
sce startowe mają ośrodek narciarski Długa Polana na Kowańcu 

 Rozwijanie istniejących i 
tworzenie nowych produk-
tów turystycznych w opar-
ciu o dziedzictwo kultu-
rowe, przyrodnicze, współ-
pracę transgraniczną oraz 

1/ Tworzenie produktu w postaci Szlaku nowotarskie owcy poprzez 
montaż 3 nowych rzeźb owcy – na lotnisku, przy kładce na Białym 
Dunajcu i na Łapsowej Polanie 
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centralną lokalizację w re-
gionie; 2/ budowanie produktu turystycznego jako Nowy Targ Miasto 

sportu – przygotowanie i utrzymanie obiektów i infrastruktury spor-
towej (pływalnia miejska, ośrodek Gorce, stadion miejski, hala lo-
dowa, trasy narciarstwa biegowego, ścieżki rowerowe) oraz organi-
zowanie lub współorganizowanie wydarzeń sportowych ( cykl Tur-
bacz Trial, Bieg Podhalański, Nowy Targ Road Challenge, Małopolski 
Wyścig Górski) 

 Wykorzystanie potencjału 
turystycznego Rezerwatu 
Przyrody Bór na Czerwo-
nem; 

1/ Utrzymywanie tras narciarstwa biegowego oraz ścieżki rowero-
wej wokół Boru na Czerwonem 

2/ stałe promowanie Boru na Czerwonem w mediach społecznościo-
wych Miasta Nowy Targ 

 Wspieranie utworzenia cen-
trum sportowo-rekrea-
cyjno-wypoczynkowego w 
południowej części Nowego 
Targu (tzw. Równi Szaflar-
skiej) w tym m.in. powsta-
nia term nowotarskich; 

Uchwalona została zmiana Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego /Uchwała Nr VIII/72/2019 z dnia 
20 maja 2019 r./ oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) - /Uchwała 
Nr VIII/73/2019 z dnia 20 maja 2019 r./ dopuszczając na tzw. byłej 
Centralnej Ciepłowni przy ul. Krakowskiej realizację centrum spor-
towo-rekreacyjnego. Obecnie ma się ku końcowi administracyjny 
proces zwrotów wywłaszczonych nieruchomości  w obrębie kom-
pleksu ww. byłej Centralnej Ciepłowni. Inwestor zapowiada zinten-
syfikowanie działań po uregulowaniu spraw własnościowych. 

 Wykorzystanie potencjału 
terenów nabrzeżnych Bia-
łego i Czarnego Dunajca do 
celów rekreacyjno-wypo-
czynkowych w tym Nowo-
tarskiej Strefy Relaksu; 

1/W ramach projektu: Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak 
wokół Tatr - etap III utworzono strefę wypoczynku dla rowerzy-
stów przy Nowotarskiej Strefie Relaksu; 

2/ opracowano dokumentacje projektową dla placu zabaw stano-
wiącego doposażenie istniejącej strefy relaksu nad Białym Dunaj-
cem. Planowana realizacja zadania w 2021 r.; 

3/ utrzymywano tras narciarstwa biegowego na terenie nabrzeżnym 
Białego Dunajca; 

4/ rozbudowano Nowotarską Strefę Relaksu poprzez dostawę i 
montaż urządzeń siłowni pod chmurką i strefy workout, altan wy-
poczynkowych, zadaszenia grilla, leżaków, przebieralni, oświetle-
nia, monitoringu oraz słupków do hamaków. 

 Tworzenie i rozwijanie in-
frastruktury do nauki i upra-
wiania narciarstwa biego-
wego; 

1/ W latach 2019 i 2020 na terenie Miasta Nowy Targ w okresie zi-
mowym utrzymywanych było 26 km tras narciarstwa biegowego 

2/ w ramach projektu: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Miasta 
Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygoto-
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wania tras biegowych oraz budowę wież widokowych dofinanso-
wanego ze środków UE z RPO WM 2024-2020, zakupiono ciągnik 
wraz z frezem i przystawka do tyczenia tras biegowych oraz ar-
matkę do naśnieżania. 

 Wykorzystanie dziedzictwa 
historycznego związanego 
z uprawianiem górskiej tu-
rystyki kajakowej poprzez 
stworzenie infrastruktury 
niezbędnej do zapewnienia 
minimum przy obsłudze 
tego typu ruchu turystycz-
nego; 

Udzielono wsparcia finansowego na organizację Międzynarodowego 
Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu oraz udo-
stępniono miejską infrastrukturę dla jego organizacji. 

 Wykorzystanie potencjału 
historyczno-kulturowo-
przyrodniczego szlaku wo-
kół Tatr jako elementu 
wzmacniającego atrakcyj-
ność turystyczną miasta; 

Realizacja III etapu Szlaku. W ramach projektu zostanie zrealizowane: 
strefa wypoczynku dla rowerzystów przy Nowotarskiej Strefie Re-
laksu, odcinek trasy rowerowej na ternie lotniska o długości 900 me-
trów, trasa rowerowa o długości 1.9 km na ul. Schumanna i tzw. Ko-
ryto Młynówki oraz remont dwóch kładek pieszo- rowerowych na 
Czarnym Dunajcu. 

 Promocja i wspieranie dzia-
łań w zakresie tworzenia 
nowoczesnej infrastruktury 
turystycznej pozwalającej 
na zdynamizowanie ruchu 
turystycznego oraz ograni-
czenie jego sezonowości 
(m.in. w kontekście tury-
styki aktywnej: infrastruk-
tury rowerowej i rolkarskiej 
oraz narciarstwa biegowego 
i zjazdowego); 

1/ Realizacja działań promocyjnych w zakresie : 

- opracowania dwóch spotów promocyjnych „Nowy Targ Startuj tu”; 

- kampania promocyjna „Nowy Targ Startuj tu” w telewizji Travel 
Channel; 

- wydanie mapy „Nowy Targ i okolice na rowerze”; 

- stała promocja w mediach społecznościowych i mass media w po-
staci postów, informacji prasowych; 

- promocja Miasta poprzez Punkt Informacji Turystycznej w Nowym 
Targu. 

2.3 Rozwijanie 
bazy i funkcji kul-
turalnej miasta 

 Poszerzanie oferty w zakre-
sie kultury oraz świadczenia 
usług kulturalnych przez 
miejskie instytucje kultury; 

Prowadzone są następujące aktywności i projekty: 

1/ mini Akademia 

2/ studio piosenki Septyma 

3/ zespół tańca nowoczesnego PARTY-TURA i PARTY-TURA FUN 

4/ zespoły regionalne Mali Śwarni, Śwarni, Hyrni 

5/ Miejska Orkiestra Dęta 



 

23 

6/ koncert noworoczny 

7/ zima w mieście 

8/ objazdowa „Etiuda&Anima” 

9/ wakacje w mieście 

10/ koncerty Jesień online z MOK 

11/ bajka na Mikołaja 

12/ konkurs fotograficzny im. Jana Sunderlanda 

 Rozwijanie działalności Mu-
zeum Podhalańskiego im. 
Czesława Pajerskiego w No-
wym Targu; 

Wystawy: 

1/ czarny i biały, biały i czerwony. Podhalański krajobraz wolności na 
dawnych fotografiach z kolekcji Muzeum Podhalańskiego 

2/ kochana Stefanio, drogi Jerzyku… Moc pozdrowień z historii mia-
sta na pocztówkach z kolekcji Muzeum Podhalańskiego i Moniki Ję-
drol. Druki ulotne z kolekcji Muzeum Podhalańskiego z cyklu „Pod-
halańskie Akcydensy II” 

3/ "Pójdziemy na łów" 

4/ "POD ZNAKIEM PARY I DYMU czyli galicyjskiej kolei czar w obiek-
tywie Piotra Golonki oraz archiwalnych fotografiach i dokumentach"  

 Efektywne wykorzystanie 
tworzonej i modernizowa-
nej bazy instytucji kultury 
ukierunkowane na wspiera-
nie nowych form uczestnic-
twa w kulturze i spędzania 
czasu wolnego, w tym po-
przez pasje i zainteresowa-
nia; 

1/ Klub fotograficzny 

2/ grupa teatralna „O szesnastej” 

3/ grupa teatralna „Scena dorosłych” 

4/ Salon Poezji 

5/ muzyczne niedziele w altanie 

6/ MOK na walizkach 

 Wspieranie inicjatyw orga-
nizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorstw na rzecz 
wzmocnienia oferty kultu-

1/ 28. Finał WOŚP 

2/ Małopolski konkurs kolęd, pastorałek i pieśni zimowych 

3/ Ogólnopolski konkurs recytatorski 

4/ Ogólnopolski konkurs piosenki angielskiej 
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ralnej miasta, w tym po-
przez animowanie współ-
pracy międzysektorowej; 

5 Ogólnopolski konkurs pieśni patriotycznej  

 Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego Nowego Targu 
i Podhala jako czynnika wy-
różniającego miasto w skali 
ponadlokalnej; 

Jasełka online z Hyrnymi  

 Modernizacja i dostosowa-
nie bazy instytucji kultury 
do potrzeb osób z ograni-
czoną mobilnością oraz ro-
dzin z dziećmi; 

W ramach trwającej przebudowy i modernizacji Miejskiego Ośrodka 
Kultury obiekt zostanie w pełni dostosowany do obsługi osób z ogra-
niczoną mobilnością oraz rodzin z dziećmi. 

 Wspieranie i rozwój istnie-
jących wydarzeń i imprez 
kulturalnych, takich jak Jar-
mark Podhalański. 

Cykliczne imprezy i uroczystości: 

1/ pożegnanie lata 

2/ obchody 1 września 

3/ obchody Święta Niepodległości 

2.4 Wzmocnienie 
funkcji sportowo-

rekreacyjnych 

 Wspieranie rozwoju kultury 
fizycznej w mieście jako ele-
mentu budującego markę 
Nowego Targu; 

Coroczne dotowanie klubów sportowych i organizacji pozarządo-
wych w zakresie ofert na realizację zadań z kultury fizycznej oraz 
sprzyjania sportu 

 Działania na rzecz wykreo-
wania Nowego Targu jako 
krajowej stolicy sportów lo-
dowych; 

Opracowano zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego / Uchwała Nr XVIII/193/2020 z dnia 
9 marca 2020r./, opracowano Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Targ 16-30 (Podmieścisko) - / Uchwała 
Nr XXI/220/2020 z dnia 27 lipca 2020 r./ 

Prowadzone są wykupy gruntów pod realizację Centrum Sportów 
Lodowych. Na koniec 2020r. miasto posiadało  4,1401 ha w tym te-
renie. 

 Wykorzystanie infrastruk-
tury sportowej jako bazy do 
rozwijania warunków do ak-
tywnego wypoczynku i re-
kreacji w mieście; 

Obiekty miejskie są udostępnianie klubom sportowym do prowa-
dzenie rozgrywek ligowych, treningów. Lokalne zasoby sportowe są 
również udostępniane amatorskim drużynom oraz mieszkańcom 
Miasta 
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 Wspieranie efektywnego 
systemu wykorzystania ist-
niejących obiektów sporto-
wych w mieście ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
mieszkańców Nowego 
Targu; 

MCSIR Nowy Targ prowadzi stały system harmonogramu rezerwacji 
na zarządzanych obiektach miejskich. Harmonogram dostępności na 
danym obiekcie jest podawany do publicznej wiadomości 

 Wykorzystanie aktywności 
sportowej do promocji 
zdrowego trybu życia i pro-
filaktyki zdrowotnej w mie-
ście; 

Miasto stale promuje wydarzenia i inicjatywy związane z promocją 
zdrowego stylu życia w oparciu o korzystanie z miejskich obiektów 
sportowych. 

 Wspieranie inicjatyw na 
rzecz rozwoju obsługi zor-
ganizowanych grup tury-
stycznych w formie obozów 
sportowych, kolonii, zimo-
wisk i wycieczek szkolnych 
korzystając z miejskiej bazy 
sportowej. 
 

1/ Otwarcie Hotelu Gorce pozwala na realizację działań w tym za-
kresie. MCSIR Nowy Targ przyjmuje grupy sportowe i młodzieżowe i 
udostępnia miejską bazę sportową 

2/ Zima w mieście 

3/ Wakacje w mieście 

2.5 Poprawa jako-
ści tkanki miejskiej 

 Kontynuowanie aktywnej 
polityki nowotarskiego sa-
morządu w zakresie plano-
wania przestrzennego i 
ograniczania skutków we-
wnętrznej suburbanizacji 
miasta; 

Opracowano następujące mpzp, ich zmiany oraz zmiany Studium 
uwarunkowań: 

2019 

Uchwalenie mpzp lub ich zmian: 

 Nowy Targ 6.II (Targ przy ul. Targowej) - Uchwała Nr IV/46/2019 
z dnia 4 lutego 2019 r.  

 Nowy Targ 22 (Centrum) zmiana - Uchwała Nr XIV/147/2019  
z dnia 18 listopada 2019 r. 

 Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków) zmiana - Uchwała 
Nr X/94/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) zmiana - Uchwała 
Nr VIII/71/2019 z dnia 20 maja 2019 r. /teren 3UC/ 

 Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) zmiana - Uchwała 
Nr VIII/73/2019 z dnia 20 maja 2019 r. /Centralna Ciepłownia/ 

 Nowy Targ 33 (Zajezdnia) - Uchwała Nr V/31/2019 z dnia  
4 lutego 2019 r. 

 Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) - Uchwała 
Nr XI/100/2019 z dnia 29 lipca 2019r. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego – zmiana /Centralna Ciepłownia/ - Uchwała 
Nr VIII/72/2019 z dnia 20 maja 2019 r. 
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 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego – zmiana /obszar całego miasta/ – Uchwała 
Nr XI/99/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. 

2020 

 Nowy Targ 16-30 (Podmieścisko południe) – Uchwała 
Nr XXI/220/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. 

 Nowy Targ 21 (Lotnisko) zmiana - Uchwała Nr XXII/228/2020 
z dnia 7 września 2020 r.  

 Nowy Targ 24 (Dział) zmiana /Szpital/ - Uchwała 
Nr XXII/229/2020 z dnia 7 września 2020 r. 

 Nowy Targ 25.I (Zielona) - Uchwała Nr XXII/229/2020 z dnia 7 
września 2020 r. 

 Studium zmiana /Centrum Sportów Lodowych/ - Uchwała 
Nr XVIII/193/2020 z dnia 9 marca 2020r. 

 Studium zmiana /Stara zajezdnia/ - Uchwała Nr XXIII/246/2020 
z dnia 12 października 2020r. 

 

 Aktualizacja istniejącego 
systemu oznakowania 
atrakcji i obszarów atrakcyj-
nych turystycznie zgodnie z 
wytycznymi Małopolskiego 
Systemu Informacji Tury-
stycznej; 

1/ Ujednolicono oznakowanie tras biegowych narciarskich na tere-
nie Boru Kombinackiego i na Borze na Czerwonem. 

2/ ujednolicono oznakowanie ścieżek rowerowych Velo Dunajec i 
Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr. 

 Realizacja działań na rzecz 
uporządkowania i ochrony 
krajobrazu miasta poprzez 
wdrożenie przepisów na 
podstawie ustawy krajobra-
zowej (aktywne włączenie 
się w wojewódzki projekt 
„Montevideo” oraz estety-
zacja całego miasta). 

Na terenie miasta obowiązuje uchwała NR XVI/166/2019 Rady Mia-
sta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie: w sprawie za-
sad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic re-
klamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Mia-
sta Nowy Targ tzw. uchwała krajobrazowa/reklamowa.  

Ponadto Uchwałą nr XXIV/266/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Rada 
Miasta Nowy Targ wprowadziła na terenie gminy miasta Nowy Targ 
opłatę reklamowej, określiła zasady jej ustalenia i poboru oraz termi-
nów płatności i wysokości stawek. 

Powyższe przepisy pozwalają skutecznie walczyć z licznymi, nieeste-
tycznymi reklamami i szyldami znajdującymi szczególnie w centrum 
miasta jak i wzdłuż Zakopianki. Efekty tych działań już widać, a ich 
zintensyfikowanie pozwoli w 2021 r. przynajmniej w centrum miasta 
i wzdłuż Zakopianki skutecznie porządkować krajobraz naszego mia-
sta. 

 Wykorzystanie roli histo-
rycznego centrum miasta 
jako salonu Nowego Targu 

W centrum miasta zostało wybudowane i uruchomione Muzeum 
Drukarstwa. 
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2.6 Rozwijanie 
funkcji centro-

twórczych 

– nasycenie go funkcjami 
kulturowymi i przemysłami 
czasu wolnego; 

 Adaptacja i tworzenie prze-
strzeni publicznych przyja-
znych dzieciom i rodzicom. 

W ramach budżetu obywatelskiego została utworzona Nowotarska 
Strefa Relaksu której oferta co rok jest uzupełniana o nowe atrakcje. 
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CEL STRATEGICZNY NR III 

Poprawa jakości życia w mieście 

Cele operacyjne 
Uszczegółowienie kierunków dzia-

łania 
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

3.1 Zwiększenie 
szans rozwojo-
wych i poprawa 

warunków startu 
ludzi młodych w 
życie społeczne 

i zawodowe 
 

 

 Rozwój systemu wsparcia ini-
cjatyw młodzieżowych, efek-
tywne wykorzystanie funkcjo-
nowania Młodzieżowej Rady 
Miasta; 

Trudność w realizacji zadania gdyż młodzież nie chce uczestniczyć 
w Radzie (wybory przeprowadzono w 2019 i nie uzyskano wyma-
ganej liczby osób) 

 Wspieranie rozwoju wolonta-
riatu jako formy angażowania 
się w sprawy społeczności lo-
kalnej, podnoszenia wiedzy i 
umiejętności osobistych; 

1/ Wolontariat w ramach Programu Wspieraj Seniora, 

2/ wolontariat w ramach akcji „Zakupy dla Seniora”, 

3/ wolontariat w ramach programu PO PŻ (rozładunek i dystry-
bucja pomocy żywnościowej), 

4/ wolontariat w ramach projektu socjalnego „Akcja Zima” - 
zbiórka odzieży i środków higienicznych dla osób potrzebujących, 

3.2 Stworzenie 
zintegrowanej 

polityki senioral-
nej w mieście 

 Rozwój systemu wsparcia ini-
cjatyw senioralnych, efek-
tywne wykorzystanie funkcjo-
nowania Nowotarskiej Rady 
Seniorów; 

Działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu pu-
blicznym poprzez włączenie przedstawicieli Nowotarskiej Rady 
Seniorów do pracy w różnych zespołach gminnych i wykorzysta-
nie ich potencjału i doświadczenia zawodowego : m.in. uczestnic-
two w pracach zespołu Urzędu Miasta Nowy Targ ds. opracowa-
nia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
opiniowanie rocznego programu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi; udział w posiedzeniach komisji Rady Miasta Nowy 
Targ, sesjach RM; Zaangażowanie przedstawicieli NRS do projek-
tów np. Nowotarski Senior, Klub Senior+. Korzystanie z doradczej 
i opiniodawczej roli radnych seniorów . 

 Ułatwianie funkcjonowania i 
życia w mieście osobom z nie-
pełnosprawnościami oraz ich 
rodzinom i opiekunom; 

1/ Dotacje dla organizacji pozarządowych dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualna i kalectwem sprzężonym 

2/ wykonano oznakowania przejść dla pieszych integracyjną przy 
przebudowie ulic. 

 Wspieranie inicjatyw w zakre-
sie zwiększania dostępności do 
usług opiekuńczych w mieście; 

1/ Rozszerzenie usług opiekuńczych świadczonych przez OPS w 
ramach programu Rozwój Pomocy Społecznej, 

- promocja projektu „Małopolski Tele-Anioł”, 

2/ Dofinansowanie rozwoju Stacji Opieki Caritas w Nowym Targu, 

- dofinansowanie Stacji Opieki Totus Tuus w Nowym Targu,  

 Wspieranie działań na rzecz 
wydłużania życia nowotarżan 
w zdrowiu: prowadzenie szero-
kich akcji profilaktycznych oraz 
działania na rzecz zwiększenia 

1/ Dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia 
rehabilitacyjne 
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dostępności do usług medycz-
nych i rehabilitacyjnych; 

 Wspieranie istniejących inicja-
tyw dedykowanych seniorom 
w Nowym Targu oraz rozwija-
nie nowych; 

1/ Realizacja projektów Nowotarski Senior oraz Nowotarski Se-
nior – II edycja, 

2/ Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Nowym Targu, 

 Działania na rzecz tworzenia i 
organizacji lokalnych klubów 
seniora oraz innych inicjatyw 
senioralnych; 

j.w. 

 Dostosowanie działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej do 
zmieniających się uwarunko-
wań społecznych i demogra-
ficznych. 

Realizacja projektów senioralnych skierowanych do osób star-
szych służących aktywizacji społecznej tej grupy społecznej, 

3.3 Rozwijanie 
funkcji edukacyj-

nych 

 Współpraca z Podhalańską 
Państwową Wyższą Szkołą Za-
wodową w Nowym Targu na 
rzecz wykorzystania potencjału 
akademickiego miasta i subre-
gionalnej skali oddziaływania; 

W 2020 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w 
Nowym Targu odbyła się Konferencja antysmogowa „Stan powie-
trza a zdrowie”, podczas której przedstawiciele Urzędu Miasta 
Nowy Targ: Dariusz Jabcoń, Naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska oraz Sylwester Magiera Ekodo-
radca wygłosili prelekcję dotyczącą działań miasta Nowy Targ 
mających na celu poprawę jakości powietrza. 

Organizatorami Konferencji są Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Nowym Targu oraz Podhalańska Państwowa 
Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Waty-
cha, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Rektor 
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu 
ks. płk (r) dr hab. Stanisław Gulak, prof. uczelni. 

 Poprawa jakości kształcenia w 
zakresie kompetencji kluczo-
wych – wzmocnienie praktycz-
nego wykorzystania umiejęt-
ności posługiwania się języ-
kami obcymi oraz poziomu 
wiedzy matematyczno-przy-
rodniczej; 

Kompetencje kluczowe rozwijane w szkołach poprzez wprowa-
dzenie innowacji pedagogicznych (język angielski) a także system 
zajęć dodatkowych (matematyka, przyroda). 

W roku 2020, ze względu na epidemię Sars-Cov-2, organizacja za-
jęć została znacznie zmodyfikowana. Wprowadzono zdalne nau-
czanie. Placówki oświatowe skupiły się wyłącznie na realizacji 
podstawy programowej oraz pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej. 

 Zwiększenie nakładów oraz 
promocja uczestnictwa 
uczniów w zajęciach pozalek-
cyjnych, budowanie oferty 
skoncentrowanej na obszarze 
nauki i nowoczesnych techno-
logii; 

Placówki oświatowe są sukcesywnie doposażane w nowoczesny 
sprzęt a na zajęciach nauczyciele wykorzystują nowe technolo-
gie. Wprowadzono zajęcia dodatkowe z robotyki. 

W roku 2020, ze względu na epidemię Sars-Cov-2, organizacja za-
jęć została znacznie zmodyfikowana. Wprowadzono zdalne nau-
czanie. Placówki oświatowe skupiły się wyłącznie na realizacji 
podstawy programowej oraz pomocy psychologiczno – pedago-
gicznej. 
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 Rozwój systemowej współ-
pracy szkół z przedsiębiorcami; 

Działanie nie zostało wdrożone i nie jest w chwili obecnej realizo-
wane. Główną przeszkodą w realizacji działania jest bardzo 
trudna sytuacja placówek oświatowych i przedsiębiorstw ze 
względu na epidemię Sars-Coc-2. 

 Współpraca z organami prowa-
dzącymi placówki oświatowe 
na poszczególnych szczeblach 
w celu stworzenia długookre-
sowego programu rozwoju 
oświaty w Nowym Targu. 

1/ Współpraca realizowana w kilku obszarach: 
- w zakresie wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów; 
- w zakresie zwiększenia dostępności usług edukacyjnych i 
opiekuńczych; 

2/ Nie podjęto pracy nad stworzeniem długookresowego pro-
gramu rozwoju oświaty. Realizacja tego działania będzie możliwa 
po ustabilizowaniu pracy placówek w związku z epidemią Sars-
Cov-2. 

3.4 Wspieranie 
inicjatyw z za-

kresu tworzenia 
żłobków oraz 
przedszkoli 

 Wspieranie inicjatyw w zakre-
sie zwiększenia dostępności 
usług opiekuńczo-wychowaw-
czych przeznaczonych dla ro-
dzin z dziećmi do 3 lat; 

Miasto Nowy Targ wspiera działalność w zakresie opieki ad 
dziećmi do lat 3.  

Wprowadzono system dotowania z  budżetu miasta pobytu 
dzieci w  żłobkach. 

 Stymulowanie inicjatyw rynko-
wych zmierzających do wypeł-
nienia istniejących nisz rynko-
wych w zakresie dostępności 
do wysokiej jakości usług opie-
kuńczych i wychowawczych. 

Nie pojawiały się inicjatywy rynkowe ww zakresie dostępności do 
wysokiej jakości usług opiekuńczych i wychowawczych 

3.5 Wspieranie 
rozwoju rynku 

mieszkań na wy-
najem, w tym bu-
downictwa spo-

łecznego 
 

 Wprowadzanie rozwiązań 
zwiększających dostępność za-
sobów mieszkaniowych, w tym 
mieszkań socjalnych, komunal-
nych i chronionych; 

1/ ZGM uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę budynku 
wielorodzinnego w Nowym Targu przy ul. Sikorskiego. 

2/ ZGM uzyskał prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla budowy 2 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w miejscowości Szaflary. 

 Wspieranie inicjatyw komer-
cyjnych związanych z budow-
nictwem mieszkaniowym 
uwzgledniającym jego różno-
rodność oraz dywersyfikację na 
rynku nieruchomości; 

23 kwietnia 2019r. zostało podpisane porozumienie z PFR Nieru-
chomości S.A. w zakresie współpracy mającej na celu realizację 
inwestycji mieszkaniowej na os. Polana Szaflarska (program 
Mieszkanie plus).  

Inwestor w 2020 r. uzyskał wymagane prawem decyzje i zezwole-
nia. Inwestycja rozpoczęła się początkiem 2021r. Planowany ter-
min zakończenia budowy – II poł. 2022r.  

W ramach inwestycji ma powstać 130 mieszkań na wynajem.  

 Aktywne planowanie prze-
strzenne uwzględniające histo-
ryczny rozwój układu urbani-
stycznego miasta oraz rozwija-
jącą się sieć osadniczą. 

Podjęto następujące działania w zakresie planowania przestrzen-
nego dla terenów wskazanych do zabudowy mieszkaniowej: 

 

2019 
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Uchwalenie mpzp, ich zmian lub zmiany Studium uwarunkowań: 

 Nowy Targ 22 (Centrum) zmiana - Uchwała 
Nr XIV/147/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 

 Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków) zmiana - Uchwała 
Nr X/94/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) - Uchwała 
Nr XI/100/2019 z dnia 29 lipca 2019r. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – zmiana /obszar całego miasta/ – Uchwała 
Nr XI/99/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. 

Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp, 
ich zmian lub zmiany Studium uwarunkowań: 

 Nowy Targ 24 (Dział) – zmiana całego planu - uchwała Nr 
XII/111/2019 z dnia 9 września 2019 r. 

 Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków) – zmiana całego planu 
- uchwała Nr XIII/135/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 

 Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) – /Polana Szaflarska/ - 
uchwała XVI/162/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. 

 Nowy Targ 36 (Ludźmierska II) – uchwała Nr XVI/164/2019 z 
dnia 27 grudnia 2019 r.  

 Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego – /Stara zajezdnia/ - 
uchwała Nr XVI/165/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.  

2020 
Uchwalenie mpzp, ich zmian lub zmiany Studium uwarunkowań: 

 Nowy Targ 23 (Niwa-Grel) - przystąpienie do zmiany planu 
uchwałą XXIII/244/2020 z dnia 12 października 2020 r. 

 Studium zmiana /Stara zajezdnia/ - Uchwała 
Nr XXIII/246/2020 z dnia 12 października 2020r. 

Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 
Studium uwarunkowań: 
 Studium /Marfiana Góra/– przystąpienie do zmiany Uchwałą 

XXIII/247/2020 z dnia 12 października 2020 r. 

3.6 Rozwój e-
usług oraz akty-

wizacja mieszkań-
ców 

 Rozwijanie sektora e-usług, za-
spokajanie potrzeb mieszkań-
ców związanych z usługami pu-
blicznymi przy wykorzystaniu 
internetu. Wprowadzanie no-
wych narzędzi zarządzania po-
litykami miejskimi w ramach e-
administracji; 

1/ Udostępniono zakładkę „Partycypacja” w Systemie Informacji 
Przestrzennej za pomocą której można składać uwagi do projek-
tów mpzp. 

2/ Wprowadzono strefę usług elektronicznych Miasta Nowy Targ 
– eurzad – elektroniczne usługi dla mieszkańca. 
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ROZDZIAŁ III 

KLUCZOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Podnoszenie rangi i wartości Nowego Targu jako stolicy Podhala 
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a  Podnoszenie rangi i wartości Nowego Targu jako stolicy Podhala wynika z 
subregionalnego charakteru oraz potencjału miasta. 
Na Nowym Targu jako prężnym ośrodku gospodarczym, administracyjno-
usługowym i akademickim leży powinność rozwijania funkcji społeczno-
gospodarczych w kontekście całego regionu. Będąc stolicą Podhala mia-
sto ukierunkowuje swoje działania na rzecz urzeczywistnienia aspiracji 
jego mieszkańców oraz wzmacniania funkcji centralnych o ponad lokal-
nym spektrum oddziaływania.   

 
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

 

Z racji swojego położenia geograficznego, potencjału usług komercyjnych i publicznych, 
rzemiosła, szkolnictwa w tym wyższego i oczywiście handlu Nowy Targ jest 
niekwestionowaną stolicą Podhala. Działania władz miasta ale przede wszystkim 
mieszkańców z każdym rokiem podnoszą prestiż miasta, a coraz większa liczba turystów 
przekłada się na realny wzrost dochodów zarówno dla sfery publicznej jak i komercyjnej.  
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 
przyjętego uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego 26 marca 
2018 r. Nowy Targ na obszarze Podhala został wyznaczony obszar funkcjonalny Park z 
wiodącymi miastami Nowy Targ i Zakopane. Główne kierunki działań dla tego obszaru 
winny obejmować m.in. podniesienie rangi zespołu Nowy Targ-Zakopane jako 
regionalnego ośrodka usługowego. Oznacza to jego rozwój jako centrum usług 
medycznych, kulturalnych, administracyjnych i biznesowych. 
W nowej Strategii Rozwoju Województwa „MAŁOPOLSKA 2030” Nowy Targ wskazany jest 
jako ośrodek regionalny I rzędu tworzący z Zakopanem tzw. duopol. Kierunki strategii 
uzupełniają się z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.  
Podejmowane działania Władz Miasta (np. funkcjonująca i projektowana SAG), 
przedsiębiorców (nowe galerie handlowe – 2 w budowie (przy Zakopiance), dwie 
przebudowywane i rozbudowywane (ul. Ludźmierska), otwarty na przełomie 2019/2020  
hotel IBIS, czy uczelni wyższych - rozpoczęta rewitalizacja starego  budynku szpitala przez 
Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową podnoszą rangę jak i wartość Nowego Targu. 
Powyższe cele uzupełniają potężne, już realizowane lub planowane inwestycje różnych 
zarządców ciągów komunikacyjnych w obrębie Nowego Targu  (budowa obwodnicy w 
ciągu DK47, przebudowa linii kolejowej nr 99, planowana budowa południowej obwodnicy 
miasta w ciągu DK49 itd.) 
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Utworzenie Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych 
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Wielofunkcyjne Centrum Widowiskowo-Sportowe to obiekt sportowy 
wraz z zapleczem hotelowo-gastronomicznym. Inwestycja będzie zlokali-
zowana na obszarze o powierzchni 3 ha na terenie tzw. Podmieściska. 
Projekt ma wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i został wpisany do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
(aktualizacja Planu Wieloletniego do Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu, luty 2018 r.). Koncepcja budowy w Nowym Targu 
profesjonalnej hali uzyskała też aprobatę władz, m.in. Polskiego Związku 
Hokeja na Lodzie i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.  

 
 
 

Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

Opracowano zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. 

Nowy Targ, zmieniono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16-30 (Pod-

mieścisko). Prowadzone są wykupy gruntów pod realizację Centrum Sportów Lodowych. Miasto 

posiada już w tym terenie 4,1014ha gruntów. 
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Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację i modernizację Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym 

Targu 
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 Polepszenie warunków funkcjonowania MOK, nadanie budynkowi zna-

mion współczesności z zachowaniem elementów tradycji regionu. Zakres 
planowanych zadań obejmuje zmianę układu funkcjonalnego budynku, 
generalną przebudowę sali widowiskowej z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów i wymagań. Dodatkowo w ramach projektu 
rewitalizowana będzie przestrzeń publiczna.  

Zakres budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu obejmuje 
wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę nowej biblioteki 
wraz z jej wyposażeniem. 

 
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

Kompleksowa adaptacja i modernizacja budynku MOK poprzez przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W ramach inwestycji zostaną prze-
prowadzone roboty wyburzeniowe, roboty instalacyjno – sanitarne, murowe, elewacyjne 
oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z nasadzeniem zieleni. Obiekt zostanie 
wyposażony w nowy sprzęt multimedialny, system nagłośnienia, technologii teatralnej 
oraz oświetlenie sceniczne. Przeprowadzone zostaną także roboty związane z zagospoda-
rowaniem terenu. Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 6 000 000 zł 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. W 2019 r. został wybrany wy-
konawca robót i rozpoczęto prace. Zadanie w trakcie realizacji. Ponadto otrzymano dofi-
nansowanie z rządowych środków przeznaczonych dla Samorządów Górskich i Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 17 723 523 zł. Całkowity koszt realizowa-
nej inwestycji to 34 680 000 zł (brutto). Koszt netto po odliczeniu podatku VAT to 
28 195 000 zł. Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych będzie zatem na pozio-
mie 84%. 

Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2021 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna została przeniesiona z modernizowanego budynku MOK do 
pomieszczeń wynajmowanych w budynku PZU przy ul. Kolejowej 23. Obecnie nie są pla-
nowane działania mające budowę nowej biblioteki.   
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Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze in-
frastrukturalnym oraz promocyjnym 
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 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastruk-

turalnym oraz promocyjnym obejmuje promocję i uzbrajanie terenów in-

westycyjnych. Rozwój funkcji handlowych w oparciu o potencjał Nowej 

Targowicy jako elementu budującego handlowy charakter miasta. Wyko-

rzystanie potencjału lotniska jako elementu wzmacniającego dostępność 

komunikacyjną, jak również wpisującego się w atrakcyjność inwestycyjną 

miasta.  

 
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

 W Nowym Targu prężnie działa Strefa Aktywności Gospodarczej przy ul. Przemysłowej. 
100% terenów zostało wydzierżawione 11 lokalnym przedsiębiorcom, główni z branży 
meblowej, budowlanej.  

 Zostały podjęte działania mające na celu utworzenie nowej Strefy Aktywności Gospo-
darczej na byłych terenach NZPS. W konkursie nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19 w ra-
mach Działania 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywno-
ści gospodarczej w grudniu 2019 r. został złożony wniosek na Utworzenie strefy aktyw-
ności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz 
z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych. Wniosek uzyskał pozytywny wynik oceny for-
malnej i merytorycznej. Umowa została podpisana 12.03.2021 r. Wartość projektu wy-
nosi 14 034 659,99 zł z czego dofinansowanie wynosi 7 262 561,28 zł. 

Projekt polega na stworzeniu nowej Strefy Aktywności Gospodarczej, w oparciu o ist-
niejące i jeszcze nie w pełni zagospodarowane tereny przemysłowe w obrębie byłych 
Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”. Powierzchnia nowo przygo-
towanych terenów inwestycyjnych nowej SAG wyniesie 5,0401 ha. Będzie ona odpo-
wiadała zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów a prowadzona tam działalność go-
spodarcza będzie zgodna z MPZP Nowego Targu. Projekt gwarantuje wyposażenie SAG 
w odpowiedniej jakości kompleksową infrastrukturę, z uwzględnieniem zapewnienia jej 
odpowiednich parametrów technicznych. 

 W związku z ogłoszeniem na terenie Kraju stanu epidemii COVID-19, w 2020 roku przed-
siębiorcom udzielono w ramach pomocy różnego rodzaju wsparcie : począwszy od ob-
niżki kwot czynszu, zwolnień od podatku od nieruchomości, zwolnień od opłaty targo-
wej czy też prolongaty terminów płatności rat podatków od nieruchomości. 



 

37 

Polityka społeczna i prorodzinna 
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a  „W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 

na lata 2017-2023” wyznaczone zostały trzy główne cele rewitalizacji od-
noszące się do trzech zasadniczych i podstawowych dziedzin wsparcia: 
integracja społeczna i kapitał społeczny, nowoczesne sprofesjonalizo-
wane usługi publiczne, potencjał kulturotwórczy i turystyczny. Wskazane 
obszary każdorazowo łączą się z zagadnieniami technicznymi i prze-
strzenno-funkcjonalnymi, niemniej logika interwencji ukierunkowana 
jest na skuteczność społecznych przeobrażeń terenów kryzysowych i 
problemowych stanowiących obszar rewitalizacji oraz wykorzystanie en-
dogenicznych potencjałów Nowego Targu. Wdrażanie planów rewitaliza-
cyjnych bezpośrednio tworzy ramy polityki społecznej Nowego Targu. 

 
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

 
Działania dotyczące usług publicznych czy potencjału kulturotwórczego i turystycznego 
zostały omówione wcześniej jak np. modernizacja MOK. Ponadto zrealizowano takie 
przedsięwzięcia jak: 
 Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 – kwota 

967 926,43 zł. Inwestycja Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu. 
 Przebudowa i konserwacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu 

z przełomu XIX/XX wieku – kwota 3 290 677,26 zł. 
 

Odnośnie działań dotyczących integracji społecznej i kapitału społecznego działania 
głównie były podejmowane w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W latach 
2019 i 2020r. zostały zrealizowane następujące projekty: 
  
 Poprawa jakości życia seniorów w Nowym Targu poprzez wdrożenie specjalistycznego 

programu aktywizująco-opiekuńczego oraz wsparcie palcówki dziennego pobytu se-
niora – 2019 r. 
„Funkcjonowanie Klubu Seniora+” - kwota 43 043,60 zł 

„Nowotarski Senior” – kwota 65 006 zł 

 Poprawa jakości życia seniorów w Nowym Targu poprzez wdrożenie specjalistycznego 
programu aktywizująco-opiekuńczego oraz wsparcie palcówki dziennego pobytu se-
niora – 2020 r. 
„Utrzymanie Klubu Seniora+” - kwota 48 000 zł 

 „Nowotarski Senior – II edycja” - kwota 114 270 zł 

Szczegóły działań MOPS opisane w raportach za 2019 i 2020 dostępne m.in. na stronach 
www.nowytarg.pl   
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Ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu 
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 Czyste powietrze to ważny element rozwoju ruchu turystycznego oraz 
element jakości życia mieszkańców. Ochrona środowiska to priorytet 
również związany z ochrona zasobów. Ograniczenie niskiej emisji na te-
renie Nowego Targu to sekwencja zadań związanych z termomoderniza-
cjami, wymianami indywidualnych źródeł ciepła oraz wdrażaniem roz-
wiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ograniczenie niskiej emisji 
będzie również wzmocnione poprzez działania na rzecz rozwoju miejskiej 
sieci ciepłowniczej opartej na geotermii.  

 
Podjęte działania w okresie sprawozdawczym 

 Uchwała nr XXVI/285/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28.12.2020 r. w sprawie 

przyjęcia Harmonogramu walki ze smogiem w mieście Nowy Targ na lata 2021-

2030  

 Realizacja umów zawartych przez mieszkańców z Komitetem Gazyfikacji Miasta 

Nowy Targ przy realizacji wymiany starych kotłów węglowych na gazowe. 

 Działania opisane w pkt 1.1 Ochrona środowiska naturalnego. 
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ROZDZIAŁ IV 

PODSUMOWANIE 
 
Zgodnie z ustaleniami Strategii Rozwoju Miasta podstawowym narzędziem śledzenia 
postępu realizacji Strategii są wskaźniki monitorowania zmiany. Dostarczają one informacji 
dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji przedsięwzięć 
wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony jest 
na ocenie osiągnięcia celów strategicznych, a nie poszczególnych przedsięwzięć i projektów. 
Wynika to z postrzegania planowania rozwoju miasta jako procesu całościowego, który nie 
jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany w mieście, 
szczególnie w obszarach problemowych  
Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ 
na lata 2019–2023 z perspektywą do roku 2030” za lata 2019 i 2020. 

Rok 2019 jest rokiem bazowym w stosunku do którego będą odnosiły się poszczególne 
wskaźniki za następne lata realizacji Strategii. 

Rok 2020 z uwagi na trwająca pandemię COVID-2 nie jest z kolei rokiem miarodajnym 
pozwalającym w sposób obiektywny odnieść się do sposobu realizacji wskaźników 
zapisanych w strategii. Szereg działalności było ograniczanych lub wręcz zamykanych. Ruch 
turystyczny możliwy był na szerszą skalę jedynie w wakacje pomiędzy I a II falą epidemii. 
Wpływ pandemii bardzo niekorzystnie odbił się na wynikach dotyczących czytelnictwa. 
Mamy nadzieją, że nie jest to tendencja stała.  

Mając na uwadze powyższe rezultaty podanych wskaźników należy traktować z dużą 
ostrożnością, bez wyciągania daleko idących wniosków.  

Interesująco na tle całego, pandemicznego roku 2020 wygląda pozycja Nowego Targu na 
turystycznej mapie Małopolski. Zgodnie z raportem Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
Nowy Targ był 6 w kolejności destynacją turystyczną województwa (3,7 % ruchu 
turystycznego tj. ok 566 tyś. turystów!), wyprzedzając Wieliczkę czy Szczawnicę. Wśród 
głównych atrakcji turystycznych Małopolski trzecie miejsce zajął Turbacz, jako jedno 
z najchętniej odwiedzanych miejsc województwa.  

Brak danych dotyczących liczby turystów w Nowym Targu powoduje konieczność 
posłużenia się danymi szacunkowymi. Dane które publikuje GUS dla Nowego Targu dotyczą 
liczby miejsc noclegowych. W 2018 w Nowym Targu było zarejestrowanych 440 miejsc 
noclegowych, w 2019r. miejsc noclegowych było 501 a do 31 lipca 2020r. tych miejsc było 
469. Natomiast w przyszłości można spróbować ankietować przedsiębiorców nowotarskich 
prowadzących hotele, pensjonaty, domki, kwatery itp. co do liczby udzielonych noclegów 
za danych rok. 
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Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii 

L.p. Nazwa wskaźnika Dane za 2019 Dane za 2020 

Cel Strategiczny 1. Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury miejskiej 

1.  

 

Dostępność komunikacyjna 
(szczegóły działań opisane w celu 
operacyjnym 1.3 Poprawa jakości 

i przepustowości sieci komunikacyjnej) 

Przebudowa i remont dróg 
gminnych – 1930 m 

Przebudowa i remont 
dróg gminnych – 1030 m 

2.  Liczba pasażerów korzystających z komu-
nikacji publicznej 

 

1 250 000 650 000 

3.  
Długość dróg rowerowych Łącznie 31,3 km Łącznie 34,7 km 

4.  Liczba dni w roku z identyfikowanymi 
przekroczeniami zanieczyszczenia po-

wietrza 

86 
(na podstawie stacji 
monitoringu GIOŚ – 
pomiar automatyczny 

PM10) 

88 
(na podstawie stacji 
monitoringu GIOŚ – 
pomiar automatyczny 

PM10) 
Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 

5.  Liczba nowych i zmodernizowanych 
obiektów sportowych 

 

9 10 

6.  Odsetek pokrycia powierzchni miasta pla-
nami zagospodarowania przestrzennego 

 

72% 72% 

7.  Księgozbiór bibliotek, liczba czytelników 
i wypożyczeni 

Księgozbiór : 104 895 wo-
luminów 

Liczba czytelników: 10 361 

Liczba wypożyczeń: 96 801 

Księgozbiór : 103 253 wo-
luminów 

Liczba czytelników: 4 061 

Liczba wypożyczeń: 52 
589 

8.  Liczba turystów krajowych i zagranicz-
nych odwiedzających Nowy Targ 

Liczba turystów korzystają-
cych z noclegów (powiat 

nowotarski - GUS) 

2018 – 288 858 osób 

2019 – 305 695 osób  

3,7% ruchu turystycznego 
Małopolski w Nowym 

Targu (15,3 mln)  
tj. szacunkowo  

ok. 566 tys. 

Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia w mieście 

9.  
Liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach 117 117 

10.  Współczynnik skolaryzacji (szkoły pod-
stawowe) 

100 100 

11.  Wskaźnik zdawalności egzaminów matu-
ralnych 

88,7 % 
(wskaźnik nie obejmuje 

matur dla dorosłych) 

85,3 % 
(wskaźnik nie obejmuje 

matur dla dorosłych) 

12.  Liczba organizacji pozarządowych (fun-
dacje, stowarzyszenia, organizacje spo-

łeczne) 
76 78 

 


