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Małop.08.70.553

Uchwała Nr XIV/124/07
Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego Nowy Targ 20 (Oleksówki - Dziubasówki)".

(Kraków, dnia 30 stycznia 2008 r.)

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ:

§ 1. 1) po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nowy Targ 20
(Oleksówki - Dziubasówki) z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Nowy Targ, przyjętego uchwałą Nr 14/III/02 Rady Miasta w Nowym Targu dnia 30 grudnia 2002,
2) po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

naleŜących do zadań własnych Gminy,
3) po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu;

Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowy Targ 20 (Oleksówki - Dziubasówki), zwany dalej
planem.

ROZDZIAŁ I 

USTALENIA PODSTAWOWE

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY
1. Plan - Nowy Targ 20 (Oleksówki - Dziubasówki) obejmuje teren w mieście Nowy Targ o powierzchni 76,94 ha.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowy Targ 20 (Oleksówki - Dziubasówki) składa się z tekstu

planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na kopii mapy
ewidencyjnej w skali 1:2000.

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

technicznej, naleŜących do zadań własnych Gminy;
2) Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

§ 3. OBJAŚNIENIA UśYTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŚLEŃ
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terenie - naleŜy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, o róŜnym przeznaczeniu lub
róŜnych zasadach zagospodarowania, jeŜeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;

2) linii rozgraniczaj ącej - naleŜy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu, rozdzielającą tereny o róŜnym
przeznaczeniu;

3) usługach publicznych - naleŜy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) usługach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb

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

5) usługach komercyjnych - naleŜy przez to rozumieć wszystkie usługi słuŜące zaspokojeniu potrzeb ludności,
równieŜ podstawowe, nastawione na zysk;

6) drobnej wytwórczo ści - naleŜy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją i rzemiosłem
nie stwarzające uciąŜliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej;

7) przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez to rozumieć planowany rodzaj uŜytkowania terenu inwestycji
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który
zajmuje nie mniej niŜ 55% jego powierzchni, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i
towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu;
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8) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez to rozumieć planowany rodzaj uŜytkowania terenu inwestycji
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niŜ
podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie
koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie
dopuszczalne nie moŜe przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach
określonych w ustaleniach szczegółowych;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŜy przez to rozumieć linię, w której moŜe być usytuowana ściana
frontowa budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym równieŜ w kierunku
linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego nadwieszone nad
terenem;

10) wysoko ści budynku od strony przystokowej - naleŜy przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od miejsca
przecięcia linii stoku z najwyŜej połoŜoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku, do głównej kalenicy budynku;

11) powierzchni zabudowy - naleŜy przez to rozumieć powierzchnię budynku liczoną nad terenem po zewnętrznym
obrysie przegród zewnętrznych.

ROZDZIAŁ II 

USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJ ĘTYCH PLANEM

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
1. Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują zasady i ograniczenia uwzględnione w ustaleniach niniejszej

uchwały, wynikające z połoŜenia terenów w:
1) Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - zgodnie z Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody

Małopolskiego z dn.24.XI.2006 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 806 z 24.XI.2006 r., poz. 4862) - obejmujący
teren otuliny GPN;

2) Otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997
roku w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 roku Nr 5. poz. 26) - cały obszar opracowania,
za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: KDd, U/MN.5 oraz części ZL.2.

2. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe uŜytkowanie terenów i obiektów budowlanych, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjątkiem terenów, dla których
przyjęto tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegółowych.

3. Obowiązek realizacji nowych budynków przy uwzględnieniu linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie z przepisami
odrębnymi, a od dróg wewnętrznych w odległości nie mniej niŜ 5 m od ich linii rozgraniczającej.

4. Nie ustala się dla zabudowy kubaturowej odległości większych od granicy lasu niŜ wymagają tego przepisy odrębne.
5. Obowiązuje lokalizacja wszystkich obiektów w sposób max wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu oraz

ograniczający prowadzenie robót ziemnych, mogących wywoływać procesy osuwiskowe.
6. Obowiązuje uzupełnienie obudowy biologicznej potoków stosownie do potrzeb utrzymania ich koryt i brzegów, przez

zarządzającego potokiem i właścicieli terenów. W terenach przeznaczonych do zainwestowania, obowiązuje
utrzymanie pasa obudowy biologicznej o szerokości nie mniejszej niŜ 15 m od krawędzi koryta potoku, za wyjątkiem
dróg i istniejącej zabudowy.

7. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku dla
terenów:
1) oznaczonych symbolami: MN, R.1. - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) oznaczonych symbolem MN/U - jak dla terenów na cele mieszkaniowo - usługowe;
3) U/MN, ML - jak dla terenów na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

8. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu.
9. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane

jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
10. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których moŜe być

wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem tych, dla których
zostanie wykazany brak niekorzystnego wpływu na przyrodę w przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na
środowisko.

11. Scalenia działek w terenach przeznaczonych pod zabudowę kubaturową, muszą być zgodne z ustaleniami pkt. 12,
ustaleniami szczegółowymi planu dla wydzielonych terenów oraz przepisami odrębnymi.

12. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zabudowę:
1) dopuszcza się podziały działek w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie i zasad

podziału określonych w ustaleniach szczegółowych oraz przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się podziały związane z poprawą moŜliwości zagospodarowania istniejących działek tj. powiększeniem
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ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść.
13. W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią wyznaczonych na podstawie zasięgu wezbrania powodziowego

Q1% określonego w sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium

określającym granice obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego
Dunajca do ujścia Popradu", oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i
dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI
1. Obowiązuje utrzymanie istniejących obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz dla obiektów sieciowych

uwzględnienie ich przebiegu, a takŜe ich stref przy lokalizacji nowych oraz przebudowie i rozbudowie istniejących
budynków. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.

2. Obowiązuje lokalizacja obiektów budowlanych infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a
niezbędnych dla obsługi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, głównie w liniach rozgraniczających dróg.
Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej prowadzonych w sposób nie kolidujący z
docelowym przeznaczeniem działek, w miarę moŜliwości wzdłuŜ ich granic, w terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie i tereny rolne, chyba, Ŝe ustaleniami planu dla tych terenów wprowadzono zakaz ich lokalizacji.

3. W zakresie zaopatrzenia terenów w wod ę:
1) Docelowo zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej. Do czasu realizacji sieci dopuszcza się

zaopatrzenie w wodę z własnych studni;
2) W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U.2, U.4 i ML.2 nie przewiduje się realizacji sieci

wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę z własnych studni;
3) Doprowadzenie wody do obszaru objętego planem nastąpi poprzez sieć wodociągową połączoną z magistralą

biegnącą w rejonie ulicy Kowaniec. Doprowadzenie wody wymaga zmiany parametrów w sieci poprzez lokalizację
hydroforni w terenach zainwestowanych.

4. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
1) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem nastąpi poprzez kanały sanitarne biegnące

wzdłuŜ ulic wyznaczonych na rysunku planu do kolektora biegnącego w rejonie ulicy Kowaniec;
2) Obowiązuje podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich budynków zlokalizowanych w terenach objętych

siecią kanalizacji sanitarnej;
3) Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych

na nieczystości ciekłe, z okresowym ich opróŜnianiem i obowiązkowym wywozem na oczyszczalnię ścieków. Po
zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, naleŜy do niej podłączyć istniejące obiekty, a zbiorniki zlikwidować;

4) Dla terenów oznaczonych symbolami U.2, MN/U.3, U.4, ML.2., dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, z okresowym ich opróŜnianiem i obowiązkowym wywozem na
oczyszczalnię ścieków lub realizację wysokosprawnej lokalnej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem
kolektorem oczyszczonych ścieków do potoku Kowaniec.

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) Odprowadzenie wód opadowych z obszaru objętego planem nastąpi do odbiorników takich jak rowy przydroŜne

lub cieki wodne, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z obszaru objętego planem do kolektora biegnącego w rejonie

ulicy Kowaniec.
6. W zakresie składowania odpadów:

1) W zakresie gospodarki odpadami stałymi obowiązują zasady ustalone na terenie Gminy, zgodnie z przepisami
odrębnymi;

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

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) Doprowadzenie gazu ziemnego do obszaru objętego planem nastąpi poprzez sieć gazową.

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

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

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w energi ę elektryczn ą:
1) Obszar objęty planem zasilany będzie w energię elektryczna;
2) Utrzymuje się istniejące sieci energetyczne oraz dopuszcza ich przebudowę;
3) Obowiązuje zachowanie strefy od linii napowietrznych średnich napięć, zgodnie z przepisami odrębnymi i
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normami;
4) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w zaleŜności od potrzeb w terenach przeznaczonych pod

zainwestowanie lub terenach rolnych.
10. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne :

1) Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne oraz dopuszcza ich rozbudowę i przebudowę.
11. W zakresie komunikacji:

1) Utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe i wewnętrzne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z
moŜliwością ich rozbudowy i przebudowy w zaleŜności od potrzeb;

2) Obowiązuje realizacja nowych dróg zgodnie z ustaleniami planu;
3) Dopuszcza się realizację ścieŜki rowerowej, wyznaczonej na rysunku planu oraz realizację nowych w liniach

rozgraniczających dróg, przy ich przebudowie oraz realizacji nowych dróg;
4) Utrzymuje się istniejące mosty oraz dopuszcza ich przebudowę w liniach rozgraniczających dróg wyznaczonych i

niewyznaczonych na rysunku planu. Dopuszcza się budowę nowych mostów nie wyznaczonych na rysunku planu.

ROZDZIAŁ III 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH

§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI
1. Tereny wód śródlądowych płynących (potoki), oznaczone symbolem WS - pow. 1,42 ha . Obowiązują następujące

zasady zagospodarowania terenów:
1) Obowiązuje utrzymanie koryt w stanie naturalnym oraz zespołów łęgowych, poza terenami przepustów pod

drogami i mostami;
2) Dopuszcza się techniczne umocnienia brzegów cieków wodnych, w miejscach erozji bocznej lub miejscach

zagraŜających zabudowie.
2. Tereny lasów ochronnych Skarbu Państwa (glebochronnych i wodochronnych), oznaczone symbolem ZL.1. - pow.

6,83 ha.
1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych i lokalizacji nowych ujęć wód, za wyjątkiem obiektów i

urządzeń słuŜących gospodarce leśnej oraz urządzeń słuŜących turystyce;
2) Obowiązuje utrzymanie istniejących dojazdów do lasów.

3. Tereny lasów, oznaczone symbolem ZL.2. - pow. 27,98 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów słuŜących gospodarce leśnej

realizowanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
2) Obowiązuje utrzymanie istniejących dojazdów do lasów.

4. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem ZL.3. - pow. 1,51 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1) Przy zalesianiu naleŜy uwzględnić istniejące linie energetyczne;
2) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury

technicznej;
3) Obowiązek zapewnienia droŜności okresowych cieków wodnych i prawidłowego ich utrzymania.

5. Tereny lasów, oznaczone symbolem RU - pow. 0,79 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny obsługi produkcji leśnej, skład drewna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe dla

obsługi urządzeń turystycznych;
3) Obowiązuje zakaz zabudowy terenów;
4) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych;
5) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

§ 7. USTALENIA DLA TERENÓW UśYTKOWANYCH ROLNICZO
1. Tereny rolne oznaczone symbolem R.1 - pow. 0,81 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Utrzymuje się istniejące obiekty i ich przeznaczenie w granicach istniejącego siedliska, nie wyodrębnionego na
rysunku planu, z dopuszczeniem rozbudowy, odbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących obiektów zgodnie z
przepisami odrębnymi. Przy rozbudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących budynków obowiązuje
uwzględnienie następujących zasad:
a) zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych;
b) przy rozbudowie, odbudowie i nadbudowie, budynki mieszkalne naleŜy realizować jako niskie w rozumieniu

prawa budowlanego;
c) wysokość budynków gospodarczych nie moŜe przekroczyć wysokości 7 metrów nad poziom terenu od strony
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przystokowej;
d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35ş - 54ş i

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

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwarć
pulpitowych na całej długości elewacji. Dopuszcza się pulpitowe otwarcia dachowe pod warunkiem, iŜ
wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniŜej kalenicy oraz nie przekracza długości 1/2 elewacji
kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskółki", "kapliczki", wyglądy
pulpitowe, lukarny łukowe typu "wole oko" itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym
miejscu, nie moŜe przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia
bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych.

2) W pozostałych terenach połoŜonych poza granicami istniejących siedlisk nie wyodrębnionych na rysunku planu,
obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem parterowych obiektów o wysokości nie
większej niŜ 7,0 m, słuŜących produkcji rolnej oraz obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

3) Dopuszcza się zalesienia obszarów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) Dopuszcza się na terenach nieprzydatnych rolniczo wykonanie nasadzeń zieleni śródpolnej jako zakrzaczeń

kępowych;
5) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych do pól;
6) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól, na

zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Tereny rolne oznaczone symbolem R.2. - pow. 7,02 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Utrzymuje się istniejące obiekty i ich przeznaczenie z dopuszczeniem remontów. Obowiązuje zakaz zabudowy
terenów i realizacji nowych obiektów budowlanych, w tym słuŜących produkcji rolnej oraz rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy istniejących obiektów. Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

2) Dopuszcza się zalesienia obszarów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych do pól;
4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól lub lasów,

na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

ROZDZIAŁ IV 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLE ŃCZYCH - ZABUDOWA MIESZKANIOWA

§ 8. USTALENIA DLA TERENÓW\ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN/U.1. - pow. 0,69 ha, MN/U.2. - pow.

0,82 ha, MN/U.3. - pow. 0,75 ha, MN.4. - pow. 0,56 ha, MN.5 - pow. 0,17 ha, MN.6. - pow. 0,54 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu MN - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na juŜ

wydzielonych geodezyjnie działkach oraz na nowo wydzielonych działkach o powierzchni nie mniejszej niŜ 800 m2;
2) Przeznaczenie podstawowe terenu MN/U - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, realizowane na

juŜ wydzielonych geodezyjnie działkach oraz na nowo wydzielonych działkach o powierzchni nie mniejszej niŜ

1000 m2;
3) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego:

a) usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane, zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) pensjonaty - realizowane na działkach o powierzchni nie mniejszej niŜ 1500 m2;
c) w terenach oznaczonych MN/U.1., MN/U.2. i MN/U.3. usługi komercyjne realizowane w obiektach

wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
d) w terenach oznaczonych MN/U.1., MN/U.2. i MN.4., sezonowych ogródków gastronomicznych i parterowych

budynków handlowo - gastronomicznych o wysokości w kalenicy do 6 m i powierzchni zabudowy o

powierzchni nie większej niŜ 25 m2, tworzących pasaŜ wzdłuŜ drogi KDd;
e) drobna wytwórczość nie zakłócająca funkcji mieszkaniowej, realizowana w budynkach parterowych

wolnostojących (jedna kondygnacja nadziemna);
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f) obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
4) Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową, do czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
5) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług i drobnej wytwórczości za wyjątkiem wymienionych w

punkcie 2 i 3;
6) Powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie moŜe przekroczyć 30% jej powierzchni;
7) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią, w terenach oznaczonych symbolami MN/U.2 i MN/U.3.

obowiązują ustalenia § 4 ust. 13.
8) Obowiązują następujące zasady realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pensjonatowych i

budynków usługowych, a takŜe rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących:
a) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych i pensjonatowych w zabudowie wolnostojącej;
b) realizacja budynków usługowych w zabudowie wolnostojącej lub zwartej;

c) obowiązuje powierzchnia zabudowy budynku jednorodzinnego nie większa niŜ 250 m2, pensjonatowego nie

większa niŜ 450 m2. Obowiązuje powierzchnia zabudowy budynków usługowych realizowanych w terenach

MN/U.1., MN/U.2. nie większa niŜ 250 m2;
d) obowiązuje realizacja budynków do trzech kondygnacji nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna lub

dwie w poddaszu;
e) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć wysokości w głównej kalenicy 12 metrów nad istniejący poziom

terenu od strony przystokowej;
f) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30° - 54° i

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

g) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwarć
pulpitowych na całej długości elewacji. Dopuszcza się pulpitowe otwarcia dachowe pod warunkiem, iŜ
wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniŜej kalenicy oraz nie przekracza długości 1/2 elewacji
kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskółki", "kapliczki", wyglądy
pulpitowe, lukarny łukowe typu "wole oko" itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym
miejscu, nie moŜe przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia
bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

h) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych.

9) W wypadku lokalizacji budynków gospodarczych i garaŜy obowiązuje ich realizacja jako obiektów parterowych z
dopuszczeniem realizacji poddasza uŜytkowego, wolnostojących lub dobudowanych do budynków mieszkalnych,

o kubaturze budynków gospodarczych nie większej niŜ 250 m3 a garaŜy o kubaturze nie większej niŜ 200 m3.
Wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad istniejący poziom terenu od
strony przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów o kącie nachylenia połaci pomiędzy 30ş - 54ş i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy;

10) Obowiązuje powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie mniejsza niŜ 40% powierzchni działki;
11) Obowiązuje realizacja nie mniej niŜ 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Obowiązuje

realizacja dodatkowo nie mniej niŜ 2 miejsc postojowych na kaŜdej działce, na której będzie realizowana funkcja
usługowa lub drobna wytwórczość;

12) Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu: drogi klasy dojazdowej i drogi
wewnętrznej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW BUDOWNICTWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ
1. Tereny budownictwa rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ML.1. - pow. 0,72 ha, ML.2. -

pow. 1,73 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - budownictwo rekreacji indywidualnej;
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - usługi komercyjne,

zieleń urządzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie mniejsza niŜ 600 m2;
4) Powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie moŜe przekroczyć 25% jej powierzchni;
5) Obowiązują następujące zasady realizacji budynków rekreacji indywidualnej:

a) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej;
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b) obowiązuje realizacja budynków rekreacji indywidualnej jako parterowych lub o dwóch kondygnacjach
nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu;

c) wysokość budynków rekreacji indywidualnej nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy wysokości 9 metrów
nad istniejący poziom terenu od strony przystokowej;

d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dla budynków rekreacji
indywidualnej pomiędzy 45ş - 54ş i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy,
grafitowy. Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwarć
pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyŜej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia
dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskółki", "kapliczki", wyglądy pulpitowe, lukarny łukowe typu "wole
oko" itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie moŜe przekroczyć 1/2
długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość
otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

f) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków elementów wykończenia wykonanych z uŜyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień (z zakazem stosowania otoczaków). Zakaz
stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6) Dopuszcza się realizację sezonowych ogródków gastronomicznych i parterowych budynków handlowo -
gastronomicznych o wysokości w kalenicy do 6 m i powierzchni zabudowy o powierzchni nie większej niŜ 25 m2,
tworzących pasaŜ wzdłuŜ drogi KDW;

7) Dopuszcza się realizację garaŜy z poddaszem uŜytkowym o kubaturze nie większej niŜ 200 m3, jako budynków
wolnostojących lub dobudowanych do budynku rekreacji indywidualnej. Obowiązuje realizacja dachów jako
dwuspadowych lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy 45° - 54o i kolorystyce pokrycia połaci
dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy oraz zakaz realizacji dachów o kalenicy przesuniętej w pionie i
realizacji połaci dachowych o róŜnym kącie nachylenia;

8) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niŜ 60% powierzchni działki;
9) Realizacja nie mniej niŜ 2 miejsca postojowe na kaŜdej z działek;
10) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej.

ROZDZIAŁ V 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLE ŃCZYCH - ZABUDOWA USŁUGOWA

§ 10. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH
1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.1. - pow. 0,29 ha . Obowiązują następujące zasady

zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich, takie jak:

a) zaplecze techniczne dla obsługi terenów narciarskich i usług komercyjnych typu: pomieszczenia GOPR,
szkółka narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno - administracyjne i gospodarcze dla obsługi terenów
narciarskich, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygotowania tras
narciarskich, punkt tankowania ratraków itp.;

b) usługi gastronomiczne typu: karczma regionalna lub szałas gastronomiczny;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - parkingi, obiekty budowlane

infrastruktury technicznej;

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2;
4) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funkcjonalnie

i architektonicznie;
5) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 50% pow. terenu;
6) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury;
7) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią obowiązują ustalenia § 4 ust. 13;
8) W zakresie kształtowania architektury budynków, obowiązuje:

a) realizacja budynków jako parterowych lub o dwóch kondygnacjach nadziemnych od strony przystokowej, w
tym jedna w poddaszu;

b) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy wysokości 12 metrów nad istniejący poziom
terenu od strony przystokowej;

c) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez m.in. stosowanie
materiałów naturalnych - kamień, drewno oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i
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charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki, detalu
drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;

d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci
pomiędzy 35ş - 45ş i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. Zakaz
realizacji dachów namiotowych;

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwarć
pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyŜej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia
dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskółki", "kapliczki", wyglądy pulpitowe, lukarny łukowe typu "wole
oko" itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie moŜe przekroczyć 1/2
długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość
otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych.

9) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie mniejszej niŜ 25% powierzchni działki terenów biologicznie
czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej.

10) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej poprzez
wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) Obowiązek lokalizacji miejsc postojowych - nie mniej niŜ 10.
2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.2. - pow. 0,28 ha . Obowiązują następujące zasady

zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich, takie jak:

a) zaplecze techniczne dla obsługi terenów narciarskich i usług komercyjnych typu: dyŜurki GOPR, szkółka
narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno - administracyjne i gospodarcze dla obsługi terenów
narciarskich, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygotowania tras
narciarskich itp.;

b) usługi gastronomiczne typu: karczma regionalna lub szałas gastronomiczny;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - parkingi, obiekty budowlane

infrastruktury technicznej;
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2;
4) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu zabudowy, połączonych

funkcjonalnie i architektonicznie;
5) Dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie terenów oraz lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury,

tarasów widokowych, baszty widokowej, altan, zadaszeń, wykonanych z materiałów miejscowych typu kamień i
drewno oraz miejsc do grillowania i na ognisko itp.;

6) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 50% pow. terenu;
7) W zakresie kształtowania architektury budynków, obowiązuje:

a) realizacja budynków jako parterowych lub o dwóch kondygnacjach nadziemnych od strony przystokowej, w
tym jedna w poddaszu;

b) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy wysokości 12 metrów nad istniejący poziom
terenu od strony przystokowej. Dopuszcza się lokalizację jednego obiektu dominującego - wieŜy widokowej o
wysokości powyŜej 12 metrów;

c) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez m.in. stosowanie
materiałów naturalnych - kamień, drewno oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych i
charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki, detalu
drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;

d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci
pomiędzy 35ş - 54ş i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. Dopuszcza
się realizację płaskich stropodachów, pełniących funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich
uŜytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz realizację dachów w formie tarasów widokowych i
rekreacyjnych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwarć
pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyŜej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia
dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskółki", "kapliczki", wyglądy pulpitowe, lukarny łukowe typu "wole
oko" itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie moŜe przekroczyć 1/2
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długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość
otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych.

8) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie mniejszej niŜ 40% powierzchni działki terenów biologicznie
czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

9) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy wewnętrznej.
10) Obowiązek lokalizacji miejsc postojowych - nie mniej niŜ 5.

3. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.3. - pow. 0,17 ha i U.3a.- pow. 0,25 ha . Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich - dolne stacje

kolei linowych;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - parkingi, obiekty budowlane

infrastruktury technicznej;
3) Dopuszcza się realizację obiektów socjalno - administracyjnych i gospodarczych dla obsługi terenów narciarskich,

obiektów dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygotowania tras narciarskich itp.;
4) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras narciarskich;
5) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 60% pow. terenu;
6) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią, w terenach oznaczonych symbolem U.3., obowiązują

ustalenia § 4 ust. 13;
7) W zakresie kształtowania architektury obiektów, z wyjątkiem stacji kolei linowych obowiązuje:

a) wysokość obiektów - jedna kondygnacja nadziemna od strony przystokowej, z dopuszczeniem realizacji
poddasza uŜytkowego. Wysokość obiektów nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy 10 metrów nad
istniejący poziom terenu od strony przystokowej;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia głównych połaci 40ş - 54ş i
ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych. Dopuszcza się realizację płaskich stropodachów, pełniących
funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich uŜytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz
realizację dachów w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych. Zakaz realizacji dachów namiotowych;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości;

d) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych.

8) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funkcjonalnie
i architektonicznie;

9) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej.
4. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.4. - pow. 0,91 ha . Obowiązują następujące zasady

zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich - górne stacje

kolei linowych i usługi gastronomiczne typu: karczma regionalna lub szałas gastronomiczny;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - parkingi, obiekty budowlane

infrastruktury technicznej;
3) Dopuszcza się realizację zaplecza technicznego dla obsługi terenów narciarskich i usług komercyjnych typu:

dyŜurki GOPR, szkółka narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno - administracyjne i gospodarcze dla obsługi
terenów narciarskich, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygotowania tras
narciarskich itp.;

4) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras narciarskich;
5) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 40% pow. terenu;
6) W zakresie kształtowania architektury obiektów, z wyjątkiem stacji kolei linowych obowiązuje:

a) wysokość obiektów - jedna kondygnacja nadziemna od strony przystokowej, z dopuszczeniem realizacji
poddasza uŜytkowego. Wysokość obiektów nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy 10 metrów nad
istniejący poziom terenu od strony przystokowej;

b) realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia głównych połaci 40ş - 54ş i
ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych. Dopuszcza się realizację płaskich stropodachów, pełniących
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funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich uŜytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz
realizację dachów w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych;

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długości;

d) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych;

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funkcjonalnie
i architektonicznie;

8) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej.
5. Tereny dla zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U/MN.5. - pow. 0,64 ha, U/MN.6.- pow. 0,66 ha, U/MN.7. -

pow. 0,65 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe - usługi hotelarskie realizowane jako budynki wolnostojące, na działkach o

powierzchni:

a) w terenach U/MN.6. nie mniejszej niŜ 1000 m2;

b) w terenach U/MN.7. nie mniejszej niŜ 1500 m2;

c) w terenach U/MN.5. nie mniejszej niŜ 3000 m2;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu:

a) usługi gastronomiczne jako wbudowane lub wolnostojące typu karczma regionalna, szałas gastronomiczny;
b) budynki gospodarcze i garaŜe;
c) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt 8.;
d) zieleń urządzona z urządzeniami sportu i rekreacji, obiekty budowlane infrastruktury technicznej, miejsca

postojowe;
3) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie moŜe przekroczyć 40% jej powierzchni;
4) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią, w terenach oznaczonych symbolem U/MN.5., obowiązują

ustalenia § 4 ust.13.;
5) Obowiązują następujące zasady realizacji budynków usług hotelarskich:

a) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) obowiązuje realizacja budynków pensjonatowych lub hotelowych:

- w terenach U/MN.5. i U/MN.7. na nie więcej niŜ 60 miejsc noclegowych;
- w terenach U/MN.6. na nie więcej niŜ 30 miejsc noclegowych;

c) obowiązuje realizacja budynków:
- w terenach U/MN.5. i U/MN.7. do czterech kondygnacji nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna

lub dwie w poddaszu;
- w terenach U/MN.6. do trzech kondygnacji nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna lub dwie w

poddaszu;
d) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć wysokości w głównej kalenicy 17 metrów nad istniejący poziom

terenu od strony przystokowej;
e) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci

pomiędzy 30ş - 54ş i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. Zakaz
realizacji dachów namiotowych;

f) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych o
róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów jako otwarć
pulpitowych na całej długości elewacji. Dopuszcza się pulpitowe otwarcia dachowe pod warunkiem, iŜ
wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniŜej kalenicy oraz nie przekraczają długości 1/2 elewacji
kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, "jaskółki", "kapliczki", wyglądy
pulpitowe, lukarny łukowe typu "wole oko" itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym
miejscu, nie moŜe przekroczyć 1/2 długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia
bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

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

h) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych.

6) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaŜy z poddaszem uŜytkowym,
realizowanych jako wolnostojące, zgodnie z przepisami odrębnymi. Wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w
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kalenicy wysokości 9 metrów nad istniejący poziom terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów
jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy 45ş - 54ş i
kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy oraz zakaz przesuwania w pionie
połaci dachowych o wspólnej kalenicy i realizacji połaci dachowych o róŜnym kącie nachylenia;

7) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niŜ 40% na kaŜdej działce;
8) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej oraz poprzez

wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) Obowiązuje realizacja dla usług hotelarskich nie mniej niŜ 2 miejsca postojowe na 10 miejsc noclegowych.

6. Tereny sportów zimowych, oznaczone symbolem Us - pow. 17,66 ha . Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny sportów zimowych z infrastrukturą towarzyszącą;
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - tereny rolne (uŜytki zielone),

obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
3) Dopuszcza się realizację dwóch kolei linowych (przebieg przedstawiony orientacyjnie na rysunku planu) oraz

innych wyciągów narciarskich;
4) Dopuszcza się lokalizację tras narciarskich, kładek narciarskich, pólek narciarskich do nauki jazdy, ciągów

spacerowych, itp.;
5) Na całym terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem:

a) sezonowych ogródków gastronomicznych i parterowych budynków handlowo - gastronomicznych o wysokości

w kalenicy do 6 m i powierzchni zabudowy o powierzchni nie większej niŜ 25 m2, realizowanych na obrzeŜu
terenów US;

b) obiektów związanych z realizacją kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz instalacji sztucznego śnieŜenia,
odwodnienia i oświetlenia tras narciarskich, a takŜe infrastruktury związanej ze sportowym i rekreacyjnym
korzystaniem z terenów;

c) obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras narciarskich;
d) obiektów i wiat dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb naśnieŜania i utrzymywania stoków;

6) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funkcjonalnie
i architektonicznie;

7) Dopuszcza się usuwanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, które kolidują i zagraŜają
uŜytkownikom terenów narciarskich i rekreacyjno - sportowych;

8) Obowiązuje zabezpieczenie terenu przed erozją z zastosowaniem środków technicznych i biologicznych;
9) Obowiązuje prowadzenie tras zjazdowych z maksymalnym wykorzystaniem naturalnej konfiguracji terenu dla

zminimalizowania robót ziemnych, zmierzających do sztucznego kształtowania podłuŜnego i poprzecznego profilu
trasy;

10) Obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja muraw trawiastych, z moŜliwością wykorzystania rolniczego (wypas owiec i
bydła);

11) Obowiązuje niwelacja i zadarnienie terenów zdegradowanych w wyniku prac ziemnych. Zakres niwelacji terenu i
sposób zabezpieczenia stoku przed erozją oraz zasady realizacji wyciągów narciarskich i tras zjazdowych na
podstawie dokumentacji geologiczno - inŜynierskiej;

12) Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku drogi klasy dojazdowej i drogi wewnętrznej
oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z
przepisami odrębnymi.

ROZDZIAŁ VI 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI

§ 11. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG
1. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KDd - pow. 1,14 ha . Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na

następujących zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10

m i jej elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niŜ 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

2) Dopuszcza się zwęŜenie drogi w liniach rozgraniczających na odcinku istniejącej zabudowy w terenach
oznaczonych symbolami MN/U.1. i MN/U.2;

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.
2. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KDW - pow. 1,09 ha . Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
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następujących zasadach:
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m i jej

elementów, takich jak:
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niŜ 5 m;
b) chodniki;
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 12. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości działek, ustala się stawkę dla naliczania opłat
związanych ze zmianą planu miejscowego w wysokości:
1) 30% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie symbolami: ML., U., U/MN i MN/U;
2) 20% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie symbolami MN;
3) 10% dla terenów pozostałych.

§ 13. Zatwierdzenie niniejszego planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 1, przyjętego uchwałą Nr 73/XLII/96 Rady Miejskiej
w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996 roku, w obszarze określonym niniejszym planem.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

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

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

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 20 (OLEKSÓWKI - DZIUBASÓWKI)
(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FI NANSOWANIA
ZAPISANYCH W PROJEKCIE PLANU NOWY TARG 20, INWESTYCJI Z ZAKR ESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, NALEśĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

I. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej, które nale Ŝą do zadań
własnych Gminy.

1. Zadania realizowane w latach 2007 - 2016:
a) Przebudowa drogi KDd wraz z budową chodnika, ścieŜki rowerowej i sieci oświetlenia ulicznego;
b) Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wzdłuŜ drogi KDd;
c) Budowa sieci i urządzeń wodociągowych wzdłuŜ drogi KDd;
d) Budowa drogi KDw.

2. W/w zadania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa materialnego i finansowego w tym
zakresie.

3. Realizacja w okresie 2007 - 2016 i latach następnych, pozostałych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
naleŜących do zadań własnych Gminy i ujętych w planie, nie wymaga zmiany niniejszego rozstrzygnięcia.

4. Wydatki na poszczególne zadania będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie Gminy
pochodzących z dochodów własnych Gminy i innych źródeł, w przybliŜonej wysokości:
- 755.400,00 zł dla realizacji zadania 1.a w latach 2007 - 2012, w tym:

- 127.900,00 zł przygotowanie inwestycji (podziały geodezyjne, wykup gruntów, dokumentacja techniczna),
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- 627.500,00 zł budowa drogi, chodnika, ścieŜki rowerowej i oświetlenia.
- 529.400,00 zł dla realizacji zadania 1.b w latach 2007 - 2012;

- 22.400,00 zł przygotowanie inwestycji (projekt techniczny),
- 507.000,00 zł budowa kanalizacji sanitarnej;

- 436.300,00 zł dla realizacji zadania 1.c w latach 2007 - 2012;
- 11.300,00 zł przygotowanie inwestycji (projekt techniczny),
- 425.000,00 zł budowa wodociągu;

- 453.900,00 zł dla realizacji zadania 1.d w latach 2010 - 2014;
- 171.500,00 zł przygotowanie inwestycji (podziały geodezyjne, wykup gruntów, dokumentacja techniczna);
- 282.400,00 zł budowa drogi.

5. Prognozowaną wysokość kosztów określono bez uwzględnienia zamian wartości nakładów inwestycyjnych w czasie.
6. Poszczególne zadania będą realizowane siłami własnymi Gminy, z dopuszczeniem realizacji siłami zewnętrznymi.

Wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień
publicznych.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale Ŝą do
zadań własnych Gminy, zgodnie z przepisami o finansach publiczny ch.

1. PowyŜsze zadania finansowane będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe częściowo pochodzić będą ze
środków własnych Gminy i budŜetu państwa, funduszy i dotacji celowych, poŜyczek i kredytów, środków instytucji
pozabudŜetowych. Środki unijne pochodzić będą z funduszy strukturalnych.

2. Dopuszcza się udział innych niŜ Gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleŜą do zadań własnych Gminy.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budŜetową w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, tylko propozycją do rozwaŜenia przy uchwalaniu w przyszłości budŜetu Gminy w tej części.

III. Sposób realizacji i zasady finansowania w/w inwestyc ji winny by ć uwzgl ędnione w Wieloletnim planie
finansowym i Wieloletnim programie inwestycyjnym.

IV. Zmiany ustalonych w pkt I i II, sposobów realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w planie Nowy Targ
20, Miasto Nowy Targ inwestycji z zakresu infrastruktury te chnicznej, które nale Ŝą do zadań własnych Gminy,
dokonane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie wymagaj ą zmiany niniejszego rozstrzygni ęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG, O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGL ĘDNIONYCH I
UWZGLĘDNIONYCH CZĘŚCIOWO UWAG, ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "NOWY TARG 20"

Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłoŜonego do wglądu publicznego 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 1/2 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 gastronomiczny.

Uwagę uwzgl ędniono cz ęściowo włączając do terenów oznaczonych symbolem U.1 część powierzchni 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 następującym brzmieniu: "usługi gastronomiczne typu: karczma
regionalna lub szałas gastronomiczny". Poszerzenie terenu oznaczonego symbolem U.1 na całą powierzchnię działki o nr
8820 nie jest moŜliwe, poniewaŜ zgodnie z klasyfikacja gruntów oraz uzyskaną na etapie uzgodnień zgodą Marszałka
Województwa, północno- zachodni fragment działki jest i pozostaje gruntem leśnym, na którym zgodnie 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 budownictwa rekreacji
indywidualnej oznaczone symbolem "ML":
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Uwagi nie uwzgl ędniono z uwagi na fakt, iŜ działka o nr 8668 będąca częściowo wyłączonym z zabudowy 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 związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeŜeli moŜe ono znacząco
oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej "decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach".
Uwaga nr 4 dotycząca sprzeciwu dla lokalizacji wyciągu narciarskiego na działkach będących własnością autorów uwagi o
nr: 8822, 8871, 8876, 8859:
Uwagi nie uwzgl ędniono z uwagi na fakt, iŜ lokalizacja na obszarze objętym planem terenów narciarskich wynika z
prowadzonej przez władze miasta polityki przestrzennej, zapisanej w studium uwarunkowań 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 "strefie wybitnie górskiej" i otulinie GPN-u, dla prawidłowego ich zagospodarowania wymagają
opracowania 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, związanych głównie z obsługą sportów zimowych, takich jak zaplecze sanitarno -
gastronomiczne i techniczne. Na terenie miasta przewidywana jest lokalizacja dolnej stacji kolei linowej pod Turbacz. W
terenach 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 oczyszczania ścieków, a woda w większości dostarczana będzie z
indywidualnych ujęć (studni). Podstawowymi 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 przepustowości 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 1990 r. o samorządzie 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 uprawianiem narciarstwa
zjazdowego mimo, iŜ miasto w części gorczańskiej posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju narciarstwa - długotrwały
okres zalegania pokrywy śnieŜnej, duŜe spadki terenu, większość terenów rolnych uŜytkowanych jako trwałe uŜytki zielone
- łąki i pastwiska. Dlatego juŜ na etapie 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 opracowania projektu planu "Nowy Targ 20". Przebieg tras wyciągów i tras zjazdowych szczegółowo
analizowano zwłaszcza pod kątem jak najmniejszej ich ingerencji w tereny leśne, rozwaŜając kilka moŜliwych wariantów
ich przebiegu. PoniewaŜ głównym celem projektu planu było stworzenie terenów dla uprawiania narciarstwa przy moŜliwie
najmniejszej ingerencji w cenne struktury przyrodnicze, ograniczono powierzchnie terenów moŜliwych dla lokalizowania
obiektów kubaturowych, związanych z funkcjonowanie 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.


