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Uzasadnienie 
 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

przedstawiono poniżej sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy, 

zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta wraz z datą 

uchwały Rady Miasta w sprawie aktualności studium i planów miejscowych oraz wpływ 

planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2: 

 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: 
Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, rozumianego jako 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania (funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne), odbywa 

się w planie miejscowym przede wszystkim poprzez odpowiednie przeznaczanie terenów dla 

różnych funkcji oraz prawidłowe dobranie parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Właściwe kształtowanie parametrów i wskaźników 

zabudowy jest podstawowym narzędziem tworzenia urbanistycznego i architektonicznego 

ładu przestrzennego.  

Zmiana planu miejscowego Nowy Targ 22 (Centrum) dla terenu UP1 – usługi 

publiczne, polegająca na zwiększeniu pow. zabudowy do 60% oraz zmniejszeniu pow. 

biologicznie czynnej do 20% daje możliwość rozbudowy istniejącego budynku Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu o salę gimnastyczną. Zmiana planu pozwoli 

na realizację obiektu, który w możliwie najmniejszym stopniu będzie ingerował w otoczenie 

Parku Miejskiego oraz istniejących obiektów posiadających walory zabytkowe.  

Zmiana planu miejscowego Nowy Targ 22 (Centrum) dla terenu UK1 – usługi 

sakralne polegająca na dopuszczeniu usług publicznych ma umożliwić realizację zamierzenia 

inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie oraz modernizacji zabudowań 

zlokalizowanych wzdłuż ul. Kościelnej celem dostosowania ich do wymogów warunków 

technicznych oraz obowiązujących przepisów dla planowanego budynku usługowego 

(budynek socjalno - opiekuńczy). Obowiązujące zapisy planu miejscowego uniemożliwiają 

zagospodarowanie terenu pod inne usługi niż sakralne.  

Tereny w granicach zmiany planu miejscowego można uznać za położone w pełni 

wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta Nowy Targ, a ustalenia 

zmiany planu dążą do jak najlepszego wykorzystania przestrzeni oraz realizacji nowych 

obiektów wpisujących się w istniejącą zabudowę.  

 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe: 
Zmiana planu miejscowego ustala ramowe wytyczne dla planowanej zabudowy w taki 

sposób, aby kontynuować  walory architektoniczne sąsiednich terenów zabudowanych. 

Ustalenia zmiany planu Nowy Targ 22 (Centrum) nie wpłyną negatywnie na lokalny 

krajobraz, mogą natomiast wpłynąć pozytywnie na walory architektoniczne, zwiększając 

szansę na budowę obiektów lepiej wpisujących się w lokalną przestrzeń. 

 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych: 
Zmiana planu miejscowego nie zmienia ustaleń dotyczących tych wymagań. 
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4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 
Zmiana planu miejscowego nie zmienia ustaleń dotyczących tych wymagań. 

 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 

osób niepełnosprawnych: 
Zmiana planu miejscowego nie zmienia ustaleń dotyczących tych wymagań. 

 

6) walory ekonomiczne przestrzeni: 
Walorami ekonomicznymi przestrzeni są te cechy przestrzeni, które można określić 

w kategoriach ekonomicznych. 

Zmiana planu miejscowego w terenach UP1 i UK1 zwiększy walory ekonomiczne 

przestrzeni poprzez możliwość realizacji nowej zabudowy dostosowanej do potrzeb oraz 

wpisującej się w istniejące zagospodarowanie. 

 

7) prawo własności: 
Zmiana planu miejscowego w sposób racjonalny i nie nadmiernie obciążający 

kształtuje prawo wykonywania własności, tj. ustala ograniczania w jego wykonywaniu tam 

gdzie jest to niezbędne do zapewnienia ładu przestrzennego. Zmiana parametrów w terenie 

UP1 oraz dopuszczenie usług publicznych w terenie UK1 zwiększa możliwości 

wykorzystania prawa własności. 

 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: 
Zmiana planu miejscowego nie wpłynie na zagadnienia związane z potrzebami 

obronności i bezpieczeństwa państwa. 

 

9) potrzeby interesu publicznego: 
Niniejsza uchwała, w zakresie terenu UP1, daje możliwość rozbudowy istniejącego 

budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu o salę gimnastyczną, 

a dopuszczenie usług publicznych w terenie UK1, daje możliwość przebudowy, rozbudowy 

oraz modernizacji zabudowań zlokalizowanych wzdłuż ul. Kościelnej celem realizacji 

planowanego budynku usługowego (budynek socjalno - opiekuńczy) i tym samym 

uwzględniono potrzeby interesu publicznego. 

 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych: 

Zmiana planu miejscowego Nowy Targ 22 (Centrum) nie wpłynie na zmianę w tym 

aspekcie. 

 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej: 
Udział społeczeństwa w pracach nad zmianą planu miejscowego został zapewniony 

przede wszystkim poprzez możliwość udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w planie 

rozwiązaniami, a także dzięki możliwości składania wniosków i uwag do projektu zmiany 

planu miejscowego (również w formie elektronicznej). Zmiana planu miejscowego wraz 

z wzorami wniosków i uwag dostępna była na stronie internetowej miasta.  

 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych: 
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Wszelkie ogłoszenia i obwieszczenia związane z procedurą sporządzania zmiany 

planu miejscowego Nowy Targ 22 (Centrum) były publikowane w prasie lokalnej, na 

tablicach ogłoszeń, w Radiu ALEX, na portalu www.podhaleregion.pl oraz na oficjalnej 

stronie internetowej miasta www.nowytarg.pl. Ponadto każdy zainteresowany miał 

możliwość zapoznania się z dokumentacją planistyczną na zasadach określonych w ustawie 

o dostępie do informacji publicznej. 

 

13) potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 

ludności: 
Zmiana planu miejscowego nie będzie miała wpływu na zapewnienie potrzeb 

odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 

 

W odniesieniu do Art. 1 ust. 3. 
 

Wyważenie interesu publicznego i interesów prywatnych, w tym zgłaszanych w postaci 

wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, 

jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analiz ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych przy ustalaniu przeznaczenie terenu lub określając 

potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu: 
W niniejszej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 

Targ 22 (Centrum) wnioski składane były wyłącznie przez osoby, których życzeniem była 

zmiana ustaleń planu miejscowego. W trakcie procedury planistycznej nie ujawnił się żaden 

konflikt społeczny. Jednocześnie niniejsza zmiana planu miejscowego uwzględnia analizy 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

 

W odniesieniu do Art. 1 ust. 4. 
W zakresie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 22 (Centrum) nie zostały wyznaczone żadne nowe tereny pod zabudowę. 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) 

a jej zgodność z wynikami analizy, przyjętej uchwałą nr XLVII/422/2014 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 13 października 2014 r.: 
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowy Targ i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

nie wskazywała na potrzebę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 22 (Centrum). Niemniej jednak ze względu na potrzeby, które ujawniły się po 

przyjęciu analizy przez Radę Miasta Nowy Targ, konieczna była zmiana ustaleń planu 

miejscowego. 

 

Wpływ zmiany planu miejscowego na finanse publiczne, w tym budżet gminy: 
Niniejsza zmiana planu miejscowego nie wpłynie negatywnie na finanse publiczne, 

w tym na budżet gminy. Uchwalenie zmiany planu nie pociąga za sobą żadnej inwestycji 

realizującej zadania publiczne. Budowa nowej sali gimnastycznej oraz przebudowa 

istniejących obiektów przy ul. Kościelnej nie są bezpośrednim wynikiem uchwalenia zmiany 

planu miejscowego. Zwiększają się jedynie możliwości inwestycyjne na tych terenach. 

 


