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I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPRACOWANIA. 

 

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o art. 17 pkt  4 „Ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 z późn. zmianami) oraz art. 46 „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku, (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.1405). 

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano zgodnie z art. 51 „Ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku, 
(tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz.353) ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania, uzgodnionych z 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 08.09.2017r., znak: 
OO.411.3.86.2017.MaS i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym 
Targu z dnia 16.08.2017 r., znak: PSSE.NNZ.420-219-1/17. 
 Celem prognozy jest przedstawienie i ocenienie skutków wpływu realizacji ustaleń 
zawartych w zmianie planu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, elementy 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególności na ludzi, powietrze, 
powierzchnię ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, 
świat zwierzęcy i roślinny – we wzajemnym powiązaniu, ekosystemy oraz krajobraz, a także 
dobra materialne i dobra kultury. Prognoza powinna jednocześnie przedstawiać możliwości 
rozwiązań eliminujących lub ograniczających szkodliwe oddziaływanie na środowisko 
wynikające z realizacji ustaleń  projektowanej zmiany planu. 
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 25" zgodnie z Uchwałą 
Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany planu. 
 
 
II. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z 
INNYMI DOKUMENTAMI.  

  

Celem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 
25" jest uwzględnienie części wniosków mieszkańców miasta, dotyczących zmiany kategorii 
przeznaczenia terenów oraz zasad zagospodarowania, głównie w zakresie kształtowania 
zabudowy, a także  poszerzenia terenów przeznaczonych do zabudowy, wynikających ze 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 
Tereny objęte zmianą, dotyczą :  

• zmiany przeznaczenia części terenów zieleni urządzonej oznaczonej symbolem ZU.2 na 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN.46;   

• zmiany przeznaczenia części terenów usługi publicznych UPi na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN.17 (poszerzenie istniejących 
terenów oznaczonych ww. symbolem w planie obowiązującym);  
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• zmiany przeznaczenia części terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych symbolem MN.45 na tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami, oznaczone nowowprowadzonym symbolem MN/U.15. 
Ponieważ w ww. terenie zlokalizowane jest istniejące schronisko dla psów w ustaleniach 
szczegółowych zmiany planu, ustalono dodatkowo ograniczenia w zakresie jego 
rozbudowy, w wypadku jego utrzymania; 

• zmiany przeznaczenia części terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych symbolem MN.4 na tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami, oznaczone nowowprowadzonym symbolem MN/U.14; 

• zmiany przeznaczenia części terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych symbolem MN.3 na tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami, oznaczone nowowprowadzonym symbolem MN/U.16; 

• poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 
MNa.19 o fragment terenów rolnych oznaczonych symbolem RZ.1; 

• poszerzenia terenów rolnych  z dopuszczeniem ich użytkowania jako tereny sportów 
zimowych, oznaczonych  symbolem RZ/US.3, o fragment terenów leśnych oznaczonych 
symbolem ZL.1 w tym o fragment trenów leśnych na działce 9733/2 o powierzchni 
0,0705ha,  które zgodnie z aktualną klasyfikacja gruntów stanowią użytek rolny - PsV; 

• zmiany kwalifikacji części terenów rolnych oznaczonych symbolem RZ.1, na tereny rolne 
oznaczone symbolem RZ.2, w których dopuszcza się odbudowę, przebudowę, 
rozbudowę istniejących budynków oraz lokalizację parterowych budynków inwentarsko-
składowych o kubaturze do 800 m3; 

• zmiany przeznaczenia części terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U.2 
na tereny usług hotelarskich oznaczone symbolem Uh.5 oraz wprowadzenie w miejsce 
dotychczasowych usług hotelarskich oznaczonych ww. symbolem Uh.5, terenów 
zabudowy usługowej, oznaczonej nowowprowadzonym symbolem U.2a; 

• zmiany zasad kształtowania zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami MN/U.6 
oraz MN/U.8, polegających na dopuszczeniu dachów płaskich i jednospadowych oraz 
koloru szarego dla pokrycia połaci dachowych ; 

• zmiany zasad kształtowania zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem MNc.9 
polegającej na: zwiększeniu kubatury budynku, zmiany minimalnego kąta nachylenia 
połaci dachowych, dopuszczeniu dachów płaskich i jednospadowych oraz koloru 
szarego dla pokrycia połaci dachowych; 

• zmiany przebiegu fragmentu dróg: KDD.5 i KDW.5 w rejonie ich skrzyżowania w 
dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania w terenie MNa.7; 

• wyznaczenie nowych terenów zabudowy rekreacji indywidualnej oznaczonych 
nowowprowadzonym symbolem ML.3; 

• poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.5 o północną część 
działki 9254, oznaczoną w obowiązującym planie symbolem WS/ZI.2a (poszerzone w 
zmianie studium tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności 
i oznaczone na rys. jednolitym studium symbolem 1.MN.1);  

• wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych 
nowowprowadzonym symbolem MNa.17a (tereny wskazane w studium do zabudowy 
mieszkaniowej oznaczone symbolem 1.MN); 

• poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 
MNa.3, MNa.5, MNa.18 na tereny rolne oznaczone symbolem R1. (poszerzone w 
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zmianie studium tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności 
i oznaczone na rys. jednolitym studium symbolem 1.MN.1). W ww. terenach 
wprowadzono również nowe drogi dla obsługi komunikacyjnej obszaru, które oznaczono 
symbolami: KDD.15, KDW.28, KDW.29, KDW.30, KDW.31, KDW.32, KDW.33 oraz 
zmieniono kategorie fragmentów dróg wewnętrznych oznaczonych w obowiązującym 
planie symbolami KDW.8 i KDW.9 na drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone 
symbolami: KDD.15 i KDD.12 

  
W zmianie planu nie ulegają zmianie ustalenia ogólne planu zawarte w: § 5. Ustalenia 

w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, a w § 4. Ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska i kształtowania ładu przestrzennego korekcie ulegają wyłącznie zapisy ust. 4 
dotyczące odległości budynków od dróg, w zakresie ustalenia odległości budynków od 
projektowanych dróg publicznych oraz ust.1 i ust. 19 w zakresie uwzględniającym 
sporządzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej mapy zagrożenia powodziowego i 
ryzyka powodziowego. Ponadto na rysunku planu skorygowany granice obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią ( mapy ISOK)  oraz granice GZWP 440 i 439. 
 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Targ przyjętym Uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta 
Nowego Targu dnia 28 czerwca 2010 roku i zmienionym Uchwałą nr XVI/137/2015 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku, Uchwałą nr XXXI/278/2016 Rady Miasta 
Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta 
Nowego Targu dnia 29 maja 2017 r., dla obszarów objętych zmianą ustalono następujące 
kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

 
•  dla terenów oznaczonych w zmianie planu symbolami: UPi, MN.17, MN.46 i ZU.2, 

MNa.19, MN/U.6, MN/U.8, MN/U.14, MN/U.16, MNc.9, MNa.7, MNa.17a, MN.13, 
KDW.5, KDD.5, - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywności (oznaczone na rys. studium symbolem 1.MN). W terenie tym 
wskazane jest realizowanie budownictwa mieszkaniowego, z dopuszczeniem 
realizacji budownictwa rezydencjonalnego. Zgodnie z ustaleniami studium rozwój 
terenów zabudowanych polegać będzie na porządkowaniu i poprawie jego estetyki 
oraz wprowadzaniu rozwiązań niwelujących degradacje wywołane unifikacją form. 
Charakter zabudowy powinien być utrzymany, zabudowa może być uzupełniana, 
konieczna jest realizacja terenów zieleni urządzonej i parkingów; 
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Wyrys z obowiązującego Studium z oznaczonymi kolorem czerwonym granicami  

obszarów objętych zmianą planu 
 
 

• dla terenów oznaczonych w zmianie planu symbolami: U.2, U.2a, Uh.5, RZ/US.3  
tereny sportów zimowych (oznaczone na rys. studium symbolem UT). 
Zagospodarowanie wyznaczonych w studium terenów – tereny narciarskie z 
infrastrukturą narciarską, winno być realizowane zgodnie z planami 
zagospodarowania przestrzennego, w których należy określić lokalizację w/w usług. 
Możliwa jest realizacja parterowych obiektów kubaturowych nawiązujących do stylu 
podhalańskiego, związanych z obsługą sportów zimowych, takich jak zaplecze 
sanitarno - gastronomiczne i techniczne z częścią gastronomiczną, realizowanych w 
dostosowaniu do istniejących warunków środowiskowych i ekspozycji w krajobrazie 
oraz obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras 
narciarskich. Możliwa jest realizacja pensjonatów i hoteli. 
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Wyrys z obowiązującego Studium z oznaczonymi kolorem czerwonym granicami  

obszarów objętych zmianą planu 
 

• dla terenów oznaczonych w zmianie planu symbolami: MNa.3, MNa.5, MNa.18, 
MNa.18a MNa.18b, MNa.18c, KDD.12, KDD.15, KDW.28, KDW.29, KDW.30, 
KDW.31, KDW.32, KDW.33, MN.5 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o niskiej intensywności (oznaczone na rys. studium symbolem 
1.MN.1), w których możliwa jest realizacja  budownictwa rezydencjonalnego , a 
minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie powinna być 
mniejsza niż 1200 m2. W ww. terenie należy uwzględnić 30 metrową strefę 
ekotonową od terenów leśnych.  

 

 
Wyrys z obowiązującego Studium z oznaczonymi kolorem czerwonym granicami  

obszarów objętych zmianą planu 
 

• dla terenów oznaczonych w zmianie planu symbolem MN/U.15 - tereny przysiółków, 
w tym historycznych(oznaczone na rys. studium symbolem 3.MN), z zabudową 
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zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności i budownictwa 
rekreacji indywidualnej oraz tereny usług komercyjnych (oznaczone na rys. 
studium symbolem UC) w których  dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych 
oraz usługowo-mieszkaniowych, w tym obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2, z zakazem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2; 

 

 
Wyrys z obowiązującego Studium z oznaczonymi kolorem czerwonym granicami  

obszarów objętych zmianą planu 
 

• dla terenów oznaczonych w zmianie planu symbolami RZ.2 i ML.3 - tereny rolnicze 
(oznaczone na rys. studium symbolem RM) należące do systemu przyrodniczego, w 
tym o najwyższych walorach krajobrazowych, bez prawa nowej zabudowy, za 
wyjątkiem lokalizacji parterowych, drewnianych stodół i szałasów służących 
gospodarce pasterskiej oraz obiektów infrastruktury technicznej, za wyjątkiem farm 
wiatrowych i pojedynczych elektrowni wiatrowych oraz tereny sportów zimowych 
(oznaczone na rys. studium symbolem UT) w których możliwa jest realizacja 
parterowych obiektów kubaturowych nawiązujących do stylu podhalańskiego, 
związanych z obsługą sportów zimowych, takich jak zaplecze sanitarno - 
gastronomiczne i techniczne z częścią gastronomiczną, realizowanych w 
dostosowaniu do istniejących warunków środowiskowych i ekspozycji w krajobrazie 
oraz obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras 
narciarskich. Dopuszcza się wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego terenów dla lokalizacji zespołów budownictwa rekreacji indywidualnej 
nie wyznaczonych na rysunku studium, jednak nie większych niż dla 5 budynków. 
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Wyrys z obowiązującego Studium z oznaczonymi kolorem czerwonym granicami 

obszarów objętych zmianą planu 
 

Powiązania dokumentu z innymi dokumentami, z których wynikają bezpośrednie 
wytyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 
 

1. Strategia rozwoju Miasta Nowy Targ 2012-2020.  

 Stan docelowy zawarty w wizji rozwoju Miasta Nowy Targ przewiduje stworzenie 
warunków dla trwałego rozwoju funkcji gospodarczych, administracyjnych, naukowych i 
logistycznych Nowego Targu w zakresie całego subregionu Podhala. Rozwój ten odbędzie 
się poprzez osiągnięcie statusu rozpoznawalnego ośrodka handlowo-usługowego i 
naukowego dla subregionu oraz ważnego węzła logistycznego. W strategii wyodrębniono 
trzy priorytetowe kierunki rozwoju: gospodarkę lokalną , turystykę, rekreację i sport oraz 
kapitał społeczny a także sformułowano cele strategiczne, operacyjne oraz zadania służące 
ich realizacji. 
 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, przyjęty dnia 
26 marzec 2018 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego (Uchwałą Nr 
XLVII/732/18). 

 Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, w 
systemie osadniczym województwa Małopolskiego, Nowy Targ położony jest w  
wielkoprzestrzennym obszarze funkcjonalnym – Obszarze aktywizacji i promocji produktu 
turystycznego Małopolski Południowej. Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego  proponuje się poszerzenie istniejącego rezerwatu Bór na 
Czerwonym, w zakresie ochrony georóżnorodności objęcie ochroną: torfowiska Na Grelu, 
progu na wodospadzie na potoku Kowaniec . Obszary ww. zlokalizowane są poza obszarem 
objętym zmianą planu.  
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III. METODA OPRACOWANIA. 

Niniejszą prognozę opracowano na podstawie wizji terenowej oraz analizy materiałów 
dotyczących informacji o stanie środowiska przyrodniczego. Przy sporządzaniu prognozy 
zastosowano metody stacjonarno – analityczne oraz metody porównawcze prac. Do 
opracowania niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały: 

 

� „Opracowanie ekofizjograficzne miasta Nowego Targu” (Inżynieria Środowiska; mgr inż. 
Jacek Bonenberg, mgr inż. Ewa Laskosz – 2004r.); 

� Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany mpzp "Nowy Targ 25" – 
mgr Jadwiga Macek, Nowy Sącz 2017r.; 

� Prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp "Nowy Targ 25" - mgr inż. Małgorzata 
Gołaszewska, mgr inż. arch. Maria Modzelewska, mgr inż. arch.  Katarzyna Salabura - 
Nowy Sącz 2011r.; 

� www.natura2000.mos.gov.pl 
� www.wrotamalopolski.pl 
� www.przyroda.polska.pl 
� Kleczkowski A.S., Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych  

w Polsce wymagających ochrony 1: 500 000; 
� Liro A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA. Fundacja IUCN 

POLAND. Warszawa 1995; 
� Mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 – GUGIK – 2000; 
� Ochrona przyrody nieożywionej na obszarze woj. nowosądeckiego – PIG Kraków 1995; 
� Korytarze ekologiczne w Małopolsce Kraków 2005. 
� Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka – praca zbiorowa – PWN 1976r. 
� Szata roślinna Polski – praca zbiorowa – PWN. 1977 r.  
� Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2012 - WIOŚ Kraków. 
� Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2014, Kraków, 

2007r. 
 

Analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji poszczególnych ustaleń zmiany 
planu na takie elementy środowiska jak: wody powierzchniowe, podziemne, powierzchnię 
ziemi, krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny, zwierzęcy, we wzajemnym powiązaniu tych 
elementów środowiska. 
 Analiza skutków realizacji ustaleń zmiany planu na środowisko nie ograniczała się 
wyłącznie do obszaru obejmującego same ustalenia, ale wykraczała poza ich zasięg.  
Teren objęty opracowaniem nie jest monitorowany, w związku z czym, brak jest badań o 
stanie środowiska i identyfikacji jego zagrożeń.  
 W prognozie analizowano trafność doboru rozwiązań niektórych (znanych na etapie 
opracowania prognozy) systemów infrastruktury technicznej w aspekcie poziomu 
zabezpieczenia środowiska. 
 W prognozie uwzględniono skutki dotychczasowego zagospodarowania terenu jak i 
te wynikające z ustaleń dotychczas obowiązującego planu. 

Zakres oceny dostosowano do specyfiki działalności projektowanej na terenie 
będącym przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich. 
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IV. PROPOZYCJE METODY I CZĘSTOTLIWOŚCI MONITORINGU SKUTKÓW 
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY PLANU. 

 

W celu określenia skutków realizacji ustaleń zmiany planu, proponuje się dokonanie 
przez osobę wyznaczoną przez Burmistrza Miasta, wizji terenowej w rejonie objętym zmianą. 
Wskazane jest by wizja była prowadzona raz na cztery lata, zgodnie z zapisami ustawy o 
planowaniu przestrzennym, dotyczącymi sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym (co byłoby podstawą do sporządzenia analizy skutków realizacji planu na 
środowisko). Wizja powinna być przeprowadzona w celu określenia skutków wywołanych w 
środowisku w wyniku realizacji zmiany planu.   

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające ze środowiska są 
zobowiązane do prowadzenia automonitoringu w zakresie wytwarzanej emisji i poboru wody. 
Metodyka i częstotliwość monitoringu jest ściśle określona w Prawie Ochrony Środowiska, 
Prawie Wodnym i Ustawie o odpadach oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustaw. 
Dane te służą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Ww. dane mogą być wykorzystane w celu określenia skutków wywołanych w 
środowisku w wyniku powstania określonej działalności.  
 

V. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO. 

 

Tereny objęte  opracowaniem położone są w odległości ok. 18 km od granicy 
państwa ze Słowacją. Charakter i zasięg potencjalnych oddziaływań na środowisko będzie 
niewielki i ograniczony praktycznie do terenu opracowania. Dlatego też nie przewiduje się 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, projektowanej zmiany planu.   

 

VI. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIEM. 

 
 Obszary objęte zmianą planu, położone są w większości w terenach 
zainwestowanych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  
Tereny zainwestowane będące przedmiotem zmiany planu, obejmują obszary posiadające 
uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej i dostęp do dróg publicznych. Tereny ww. 
zlokalizowane są też  w obszarach o niewielkiej ekspozycji w krajobrazie miasta. Obejmują 
one: teren na osiedlu Willowa, zabudowaną działkę przy ulicy Kokoszków, zabudowane 
tereny przy ulicy Kowaniec i w jej niedalekim sąsiedztwie, zabudowaną działkę przy ulicy 
Zachemskiego . 
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Teren na osiedlu willowa w obow. MPZP -                     Teren przy ul. Kokoszków w obow. MPZP - symbol MN.4         
symbol ZU.2          

 

 
Tereny przy ulicy Kowaniec w obow. MPZP - symbol UPi 

 
 

 
Tereny w rejonie ulicy Kowaniec podlegające zmianom w części tekstowej  

oznaczone symbolami: MN/U.8, MN/U.6 i MNc.9 
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Tereny przy ulicy Zachemskiego w obow. MPZP - symbol MN.3 

 
Częściowo zabudowy jest teren zlokalizowany przy ulicy Willowej, w którym istniejące 
zagospodarowanie działki, koliduje z wyznaczonymi w planie liniami rozgraniczającymi dróg - 
publicznej  i wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ulicy Willowa.  
 

 
Teren przy ul.Willowej w obow. MPZP symbole: 

KDD.5, KDw.5, MNa.17 i MN.13 

 
Wśród terenów zainwestowanych objętych zmianą planu znajduje się teren istniejącego 
schroniska dla psów na osiedlu Pawluśkiewiczów, które w obowiązującym planie znajduje 
sie w terenie oznaczonym symbolem MN.45,  przeznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.    

 
Teren na osiedlu Pawluśkiewiczów w obow. MPZP -  symbol MN.45 
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Tereny niezabudowane, przeznaczone w planie obowiązującym do zabudowy i 
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy, obejmują działki 
zlokalizowane przy ulicy Oleksówki, w sąsiedztwie stacji dolnej wyciągu narciarskiego na 
Długiej Polanie, które podlegają zmianie kategorii przeznaczenia terenów.  

 

   
Teren przy ul. Oleksówki w obow. MPZP symbole U.2 i Uh.5 

 
Z terenami zabudowanymi budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym sąsiadują  
bezpośrednio: 

• działki zlokalizowane w rejonie ulicy Smrekowej, pozostająca obecnie w użytkowaniu 
rolnym;  

• działka zlokalizowana w rejonie ulicy Kokoszków Boczna, pozostająca obecnie w 
użytkowaniu rolnym; 

• teren w rejonie ulic Kokoszków i Koszków Boczna, pozostający obecnie w 
użytkowaniu rolnym i sąsiadujący bezpośrednio od południa, północy i zachodu z 
terenami przeznaczonymi w obowiązującym planie do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Ww. teren charakteryzuje sie największą spośród wszystkich terenów 
objętych zmianą, ekspozycja w krajobrazie. Dlatego też w obowiązującym studium 
oraz planie "Nowy Targ 25" ww. tereny przeznaczone są dla zabudowy 
rezydencjonalnej o niskiej intensywności zabudowy realizowanej na dużych 
działkach.  

Poszerzenia terenów inwestycyjnych w ww. rejonach, wynikają z ustaleń obowiązującego 
studium w tym ostatniej  zmiany ww. dokumentu z 2017roku.  

 

     
Tereny w rejonie ulicy rejonie ulicy Smrekowej w obow.          Teren w rejonie ulicy Kowaniec w obow. MPZP - symbol RZ.1       
MPZP - symbol RZ.1   
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Tereny w rejonie ulic Kokoszków i Koszków Boczna w obow. MPZP - symbol R.1  oraz WS/ZI.2a     

 

W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy siedliskowej zlokalizowane są też tereny 
na osiedlu Szuflów i Oleksówki, które pozostają w użytkowaniu rolnym jako trwale użytki 
zielone. Działki sąsiadują bezpośrednio z terenami istniejących przysiołków i zabudowy 
zagrodowej. 
 

      
Teren przy na osiedlu Oleksówki w obow. MPZP symbol RZ.1              Teren na osiedlu Szuflów w obow. MPZP symbol RZ.1 
 

 Tereny leśne przeznaczone w planie na cele nieleśne obejmują powierzchnię  0,5986 
ha, którą stanowią części działek nr ewid. 9729/1, 9729/3, 9717 i 9739, sąsiadujące 
bezpośrednio z istniejącym wyciągiem oraz narciarską trasą zjazdową na Długiej Polanie. 
Położone są one w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, które uzyskały już w 2014 roku 
zgodę Marszalka Województwa Małopolskiego na zmianę ich leśnego przeznaczenia i które 
w części faktycznie pozbawione są drzewostanu. Ponadto w zmianie planu uwzględniono 
zmianę klasyfikacji gruntów na części działki o nr 9733/2 o pow. 0,0705ha, która stanowi 
grunt rolny - PsV.  Tereny ww. mimo, iż przeznaczone były w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego  z 1980 roku dla lokalizacji wyciągu orczykowego, zgodę 
właściwego organu uzyskały dopiero w 2014 roku na etapie prac na mpzp „Nowy Targ 25 
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(KOWANIEC - KOKOSZKÓW)”. W terenach tych dominuje jodła w wieku od 30  do 90 lat. W 
części teren pozbawiony jest drzewostanu . 
 

 
 

Tereny na Długiej Polanie w obow. MPZP symbol ZL.1 
w projekcie zmiany planu teren RZ/US.3 

                                      

Budowa geologiczna, geomorfologiczna  i warunki glebowe 

  
 Głębsze podłoże geologiczne obszarów objętych opracowaniem budują skały 
fliszowe – trzeciorzędowe. Tworzą je naprzemianległe warstwy piaskowca i łupka z 
wkładkami nieprzepuszczalnych iłów i glin. Płytsze podłoże tworzą utwory mioceńskie 
reprezentowane przez gliny i pospółki gliniaste oraz materiał fluwioglacjalny, 
charakteryzujący się generalnie niskim wskaźnikiem infiltracji. Skutkami specyficznej budowy 
geologicznej oraz morfologii obszaru objętego planem, a mającymi wpływ na jego dalsze 
użytkowanie i zagospodarowanie są m.in. predyspozycje do inicjowania zjawisk 
morfodynamicznych oraz mała stabilność naturalnych i antropogenicznych skarp, w obrębie 
których dochodzi do osypywania się warstw zwietrzelinowych, spełzywania, spłukiwania, 
powstawania zerw. 
Obszary objęte opracowaniem zmiany planu nie wykazuje tendencji osuwiskowych i 
zlokalizowane są poza obszarami osuwiskowymi wskazanymi na Mapie Osuwisk i Terenów 
Zagrożonych (MOTZ) dla Nowego Targu, opracowanej w ramach projektu SOPO przez PIG.  
Na obszarze opracowania warunki glebowe są wypadkową budowy geologicznej podłoża, 
uwarunkowań morfologicznych oraz kierunków dotychczasowego użytkowania i 
zagospodarowania. 
Dominują gleby brunatne kwaśne i pyłowe, oglejone, pseudoglejowe słabo przepuszczalne, 
o składzie mechanicznym glin średnich i ciężkich pylastych, najczęściej barwy żółtej i 
ciemnożółtej, powstałe z utworów warstw podmagurskich, inoceramowych i pyłów wodnego 
pochodzenia (utwory lessopodobne).  
 Sporadycznie, w nieckowatych obniżeniach i wypłaszczeniach dolinnych występują 
gleby semihydrogeniczne, w których, w wyniku wysięku wód gruntowych i ich stagnowania 
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rozwinęły się procesy zabagniania, prowadzące do powstania gleb glejowych oraz torfienia. 
Reprezentują one gleby o retencyjnym typie obiegu wody. 
Ze względu na wysokość n.p.m. należą do kompleksu owsiano – ziemniaczanego i owsiano 
– pastewnego górskiego. Tereny rolne charakteryzują się niskim potencjałem 
agroekologicznym, dominują niskie klasy bonitacyjne gruntów – głównie klasy IV, V i VI. 
Obszar opracowania w większości jest zainwestowany i nie jest użytkowany rolniczo. 
 

Warunki klimatyczne 

 Specyfika klimatyczna obszaru opracowania wynika głównie z uwarunkowań 
morfologicznych terenów sąsiadujących, śródkarpackiego położenia oraz wyniesienia nad 
poziom morza. Dno Kotliny Orawsko – Nowotarskiej, z uwagi na wyniesienie nad poziom 
morza, znajduje się w umiarkowanie ciepłym piętrze klimatycznym (klasyfikacja wg M. 
Hessa). Jego podstawowymi cechami są:  
1. Kontrastowe warunki termiczne. Średnia roczna temperatura waha się w granicach 

+6°C, zaś temperatura najcieplejszego miesiąca – lipca nie przekracza +15°C. 
Niekorzystnymi zjawiskami termicznymi są silne spadki temperatur w sezonie zimowym 
poniżej -30°C  oraz stosunkowo duża częstotliwość występowania przymrozków w 
okresie późnowiosennym. 
Położenie w zasięgu silnych inwersji termicznych związanych z Kotliną Orawsko – 
Nowotarską (do ok. 60 m nad dno Kotliny). Zjawiska inwersyjne pojawiają się najczęściej 
w okresie jesienno – zimowym, towarzyszy im gwałtowny spadek temperatury w 
godzinach porannych, zwiększenie amplitud dobowych temperatury, zwiększenie 
wilgotności powietrza oraz dłuższe i częstsze występowanie mgieł radiacyjnych. 
Ilość dni ze średnią temperaturą powyżej +5°C, czyli okres wegetacyjny jest relatywnie 
krótki i wynosi ok. 200 dni. Niekorzystne dla upraw są silne spadki temperatur w porze 
zimowej sprzyjające przemarzaniu gruntu oraz późnowiosenne przymrozki. 

2. Stosunki anemometryczne uwarunkowane są ogólną cyrkulacją atmosfery oraz 
ukształtowaniem terenu.  Dominującym kierunkiem wiatrów są wiatry o przebiegu 
równoleżnikowym – 60% dni z wiatrem (zachodnie – ok. 22% i wschodnie – ok. 18%). 
Dominują wiatry słabe, o prędkościach 1-2 m/s. Rolę kanałów wentylacyjnych pełnią 
szerokie łożyska Czarnego i Białego Dunajca. Średni udział dni z ciszą w ciągu roku 
dochodzi do 25%, co zdecydowanie pogarsza ogólne warunki wentylacyjne 
charakteryzowanego obszaru. Pośrednio sytuacja ta sprzyja koncentracji 
zanieczyszczeń atmosferycznych w przypowierzchniowych warstwach troposfery. 
Otoczenie obszaru opracowania z trzech stron terenami zadrzewionymi, dodatkowo 
pogarsza lokalne warunki mikrowentylacyjne. 

3. Niekorzystnym czynnikiem anemologicznym jest występowanie wiatru fenowego 
(halnego) z kierunku południowego, którego prędkość w porywach może przekraczać 
25m/s. Najczęściej pojawia się w okresie jesienno – zimowym, jest suchy i ciepły, 
przyczynia się m.in. do gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej, w konsekwencji do 
przemarzania gruntu. Pogarsza również zdecydowanie warunki bioklimatyczne. Średnia 
roczna suma opadów – wynosi około 800 mm, co jest wartością lekko zaniżoną z uwagi 
na położenie w cieniu opadowym. Gwarantuje jednak prawidłowe nawilgocenie gleby. 
Rozkład opadów w ciągu roku jest nierównomierny. Opady o charakterze nawalnym 
występują głównie w okresie letnim ( czerwiec – lipiec), co spowodowane jest adwekcją 
deszczonośnych mas powietrza z północy. Sprzyjają one intensyfikacji zjawisk 
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erozyjnych i morfodynamicznych.  Średnia liczba dni w roku z pokrywą śnieżną wynosi 
110. 

 

Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne 

  
 Obszar objęty planem "Nowy Targ 25" położony jest w zlewni Dunajca (zlewnia II 
rzędu), a odwadniany jest bezpośrednio przez potok Kowaniec (będącym lewym dopływem 
dopływem Czarnego Dunajca) oraz drobne potoki (w tym potok Kokoszków) uchodzące 
bezpośrednio do Dunajca. Przeważającą część obszaru stanowi fragment JCWP PLRW 
200014214119 (Czarny Dunajec od Dzianińskiego Potoku do Białego Dunajca). Niewielka 
część w południowo – wschodniej części obszaru  to fragment JCWP PLRW 
2000142141399 (Dunajec od Białego Dunajca do zb. Czorsztyn). 
 Na obszarze miasta występują dwa horyzonty wód podziemnych: czwartorzędowy i 
trzeciorzędowy. Na obszarach objętych opracowaniem zmiany planu zwierciadło 
czwartorzędowych wód gruntowych, nie występuje. Wody podziemne funkcjonują jako wody 
wgłębne. Są nimi trzeciorzędowe wody szczelinowe, o charakterze nieciągłym i reżimie 
naporowym, zalegające w obrębie masywu skalnego fliszu magurskiego, na zróżnicowanych 
głębokościach. Wodonośne są zasadniczo piaskowce, spękane na skutek działalności 
tektonicznej bądź wietrzenia. Wodonośność fliszu uzależniona jest od gęstości spękań oraz 
rodzaju ich wzajemnego kontaktu. Zasilanie odbywa się w drodze bezpośredniej infiltracji w 
górotwór fliszowy oraz poprzez przepuszczalne fragmenty pokrywy zwietrzelinowej. 
Wszystkie obszary objęte zmianą planu znajdują się w obrębie GZWP 439 – Magura-Gorce 
(wody trzeciorzędowe o zasobach dyspozycyjnych 23 tys.m3/d i średniej głębokości ujęć 80 
m). Z uwagi na litologię skał zalegających powyżej warstw wodonośnych oraz ich 
niskie wskaźniki infiltracyjne, wody te można uznać za skutecznie izolowane przed 
przenikaniem ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Obszar objęty 
opracowaniem stanowi fragment JCWPd -154. 
  

Sieć hydrograficzną w sąsiedztwie obszarów objętych opracowaniem reprezentują 
potoki: Kowaniec (z potokiem Robów, Garby, Olesiów, Zadział) i Kokoszków. W terenach 
silnie zurbanizowanych potok Kowaniec płynie w zantropogenizowanym korycie. 
Zrealizowano tu też niewielkie betonowo – kamienne zapory (głównie p/rumoszowe), dzięki 
którym powstały niewielkie zbiorniki wodne (w części są już zamulone).  Reżim 
hydrologiczny potoków płynących na obszarze opracowania ma typowy górski charakter. 
Gwałtowne zwiększenie się wielkości przepływów występuje już w kilka godzin po 
wystąpieniu opadów i równie szybko, po ich zakończeniu, maleje. Wynika to również z małej 
retencyjności podłoża i wysokiego wskaźnika spływu powierzchniowego oraz z kształtu 
zlewni (zlewnie koncentryczne). Wody powodziowe potoków zasadniczo powinno mieścić się 
w korytach. Zwiększone przepływy oraz zwiększona prędkość płynących wód intensyfikują 
procesy erozji dennej oraz erozji bocznej, przyczyniając się do modelowania profilu koryt. 

Obszary podlegające zmianie przeznaczenie i zasad zagospodarowania 
znajdują sie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią określonymi na 
mapach ISOK sporządzonych przez  KZGW. 
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Świat biotyczny 

 

Szata roślinna 

Dotychczasowe sposób zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w 
znacznym stopniu naruszył naturalne struktury środowiska biotycznego. Większość terenów 
objętych zmiana planu jest zainwestowana i pozbawiona naturalnej roślinności. W terenach 
zainwestowanych większość drzew i krzewów pochodzi z nasadzeń. Wśród drzew 
dominują modrzewie, jesiony, jawory, świerki, lipy, brzozy, kasztanowce, a wśród krzewów – 
głównie egzotyki. W terenach które w chwili obecnej  użytkowane są rolniczo, dominują 
agrocenozy łąkowe i pastwiskowe o niewysokiej wartości biotycznej.  

Lasy na obszarze opracowania nie stanowią zwartych kompleksów, uległy 
fragmentacji, co wynika pośrednio ze struktury własnościowej gruntu, morfologii terenu oraz 
jego dostępności komunikacyjnej. W strukturze gatunkowej drzewostanu dominują 
świerczyny, a domieszkowo (miejscami dość licznie) pojawia się: brzoza brodawkowata, 
jarzębina, jesion, jawor, olsza szara, jodła, modrzew, sosna, wiąz górski. W części są to lasy 
przerzedzone. Na obszarach monokulturowych świerka widoczne są liczne uszkodzenia 
drzewostanu, które świadczą o jego niezadawalającym stanie zdrowotnym. Płaski system 
korzeniowy świerka sprawia, że jest on mało odporny na niszczące działanie huraganowych 
wiatrów i długotrwałej suszy. Uszkodzone i osłabione drzewa są też masowo atakowane 
przez owady, głównie żerującego pod korą kornika drukarza. W terenach leśnych objętych 
zmianą przeznaczenia na cele nieleśne, związanych z rozwojem terenów narciarskich 
istniejącej stacji narciarskiej na Długiej Polanie, dominuje jodła w wieku drzewostanu  od 30  
do 90 lat. W części teren ten pozbawiony jest drzewostanu .     
 

Fauna 

Na części z obszarów objętych zmianą planu, obejmujących tereny zainwestowane  
nie występują sprzyjające warunki dla bytowania zwierząt, za wyjątkiem okresowo 
przebywających tu powszechnych gatunków ptaków, gryzoni, owadów związanych z 
siedliskami osadniczymi. Tereny rolne, w których dominują użytki zielone ( łąki i pastwiska)  
stanowią naturalne obszary żerowiskowe dla gatunków związanych z siedliskami 
przyleśnymi oraz dla ptaków, w tym licznie tu występujących ptaków drapieżnych. Zalatywać 
tu mogą m.in:  bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, orzeł przedni, jastrząb, myszołów, 
pustułka, krogulec, kobuz, głuszec, derkacz, puchacz, sóweczka, puszczyk uralski, 
włochatka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójplaczasty, 
muchołówka mała, gąsiorek, świergotek łąkowy, białorzytka, orzechówka, drozd obrożny. 
 

Walory krajobrazowe 

W krajobrazie miasta Nowy Targ ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu wyróżnić 
można część gorczańską (zajmującą około 45% powierzchni miasta), związaną z masywem 
górskim Gorców oraz część kotlinną (zajmującą około 55% powierzchni miasta – centralna i 
południową część miasta) związaną z warunkami przyrodniczymi rozległej kotliny 
śródgórskiej, będącej pod wpływem otaczających masywów górskich. 
Część gorczańska obejmuje północną część miasta (ok. 45% powierzchni miasta), w której 
należy wyróżnić część niższą, typowo podgórską (ok. 15% powierzchni miasta) obejmującą 
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występujące głównie na północ od Dunajca pogórze średnie i niskie oraz część wyższą 
typowo górską (ok. 30% powierzchni miasta) położoną na północ od osiedla Zadział i os. 
Oleksówki.  
Część kotlinna obejmuje centralną i południową część miasta (ok. 55 %). Znajduje się w 
centralnej części Kotliny Nowotarskiej na wysokości w granicach 570-640 m npm.  

Obszary objęte opracowaniem zmiany planu jedynie w części charakteryzuje się 
wysokimi walorami krajobrazowymi, co wynika z wyniesienia nad dno Kotliny Orawsko – 
Nowotarskiej oraz kierunku ekspozycji partii stokowych. Dotyczy to terenów oznaczonych w 
zmianie planu symbolami:  MNa.3, MNa.5, MNa.18, KDW.28, które wcześniej w zmianie 
studium wskazane zostały dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywności -  budownictwo rezydencjonalne (oznaczone na rys. studium symbolem 
1.MN.1).  

Wszystkie obszary objęte zmianą planu zlokalizowane są poza 
Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.  W otulinie GPN-u 
zlokalizowanych jest natomiast pięć obszarów objętych opracowaniem zmiany planu 
w tym : tereny objęte zmiana w części tekstowej  - MNc.9 i MN/U.6, dwa tereny rolne 
oznaczone w zmianie planu symbolami RZ.2 oraz teren stanowiący poszerzenie 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MNa.19.  

 

VII. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA TERENIE OPRACOWANIA I 
CELE ICH OCHRONY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE ZMIANY PLANU. 
 

Tereny objęte zmianą planu zlokalizowane są poza obszarami Natura 2000. Obszar 
Natura 2000 PLH Górny Dunajec - PLH120086 (Dyrektywa Siedliskowa)  położony jest w 
odległości minimum 230 metrów na południe od terenów objętych zmianą planu (teren 
MN/U.14).  Obszar Natura 2000 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  PLH 120018 „Ostoja 
Gorczańska” znajduje się min. 750 metrów na północ od terenów objętych zmianą planu 
(teren RZ.2 zlokalizowany na Oleksówkach ) 
W zmianie planu nie ulegają modyfikacjom ustalenia planu obowiązującego  w 
zakresie ochrony środowiska zawarte w § 4 (za wyjątkiem korekt wynikających z 
opracowania map ISOK). Nie zmienia się również ustaleń zawartych w ww. § 4, 
dotyczących ochrony dóbr kultury (ust .7 i 8 dotyczący obiektów znajdujących się w 
Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stref ochrony konserwatorskiej).  
W otulinie GPN zlokalizowanych jest sześć obszarów objętych zmianą planu. Jeden teren 
obejmuje wyznaczone w planie obowiązującym tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ( MNc.9), drugi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ( 
MN/U.8), a zmiany dla ww. dotyczą jedynie zmiany zasad kształtowania zabudowy ( kąty 
nachylenia połaci dachowych, kolorystyka połaci dachowych). Trzeci i czwarty teren 
obejmuje wynikające z ustaleń studium poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MNa.19 i MNa.17a, a pozostałe dwa dotyczą 
zmiany kwalifikacji terenów rolnych z terenów RZ. 1 Na tereny RZ.2, w których dopuszcza 
sie rozbudowę przebudowę  istniejących budynków zlokalizowanych w istniejącej zabudowie 
siedliskowej oraz lokalizację parterowych obiektów inwentarsko składowych o kubaturze do 
800m3. 
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Lokalizacja obszarów objętych zmianą planu położonych w otulinie GPN 

 
W zmianie planu uwzględnione zostały  wymienione niżej wytyczne w zakresie 
zagospodarowania terenów położonych w otulinie GPN, zamieszczone w projekcie Planu 
Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego na lata 2015-2034: 
 1. W zakresie ochrony stylu budownictwa i architektury charakterystycznego dla 

regionu Gorców rekomenduje się w otulinie Parku nawiązywanie do form regionalnych 

oraz zwracanie uwagi na wkomponowywanie budynków w otoczenie. 

 2. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz 

ograniczania ich użytkowania proponuje się:  

 a) dopuszczenie przeznaczenia terenów pod zabudowę tylko w ramach uzupełnień 

istniejących układów przestrzennych;   

 b) ograniczanie rozpraszania zabudowy na terenach otwartych, dopuszcza się rozbudowę 

istniejących osiedli;   

 c) ograniczanie zabudowy kubaturowej na terenach podmokłych, zalewowych oraz w 

strefie ekotonowej (min. 20 m) wzdłuż cieków wodnych;  

 d) ograniczanie lokalizacji nowych obiektów infrastruktury narciarskiej w odległości do 200 

m w linii prostej od granic Parku; dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę 

istniejącej infrastruktury narciarskiej; ograniczenie działań, które mogłyby doprowadzić 
do uruchomienia procesów morfologicznych, w szczególności erozji na stromych 

stokach oraz w obrębie dolin rzecznych;  

 e) promowanie rozwiązań grzewczych opartych o paliwa niskoemisyjne oraz odnawialne 

źródła energii nie mające negatywnego wpływu na przyrodę lub krajobraz Parku;   

 f) sukcesywne wyposażanie wszystkich terenów zabudowanych w zbiorcze, grupowe lub 

indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych;  

 g) ograniczenie lokalizacji inwestycji wpływających na wzrost zanieczyszczeń powietrza 

Parku;  
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 h) planowanie infrastruktury komunikacyjnej w sposób ograniczający fragmentację siedlisk 

naturalnych i półnaturalnych oraz uwzględniający konieczność utrzymania 

funkcjonalności korytarzy ekologicznych;  

 i) ograniczenie lokalizacji reklam i urządzeń reklamowych poza terenami zabudowanymi; 

 j) wykluczanie realizacji wież widokowych znacząco wyróżniających się w otoczeniu i wież 
elektrowni wiatrowych o charakterze dominant krajobrazowych.  

 

Obszary podlegające zmianie przeznaczenie i zasad zagospodarowania znajdują się 
poza terenami  korytarzy ekologicznych które : 

• według opracowania „Korytarze ekologiczne w Małopolsce” (Kraków 2005 r.), 
obejmują północną i północno – wschodnia część obszaru objętego planem "Miasto 
Nowy Targ 25"  - Korytarz Południowy łączący najważniejsze ostoje dużych ssaków 
kopytnych oraz dużych drapieżników, umożliwiając im migrację i wymianę osobników 
między poszczególnymi subpopulacjami (biegnie od Bieszczadów poprzez Góry 
Słonne, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, parki krajobrazowe: 
Czarnorzecko-Strzyżowski, Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowski i Wiśnicko-
Lipnicki, następnie przechodzi przez Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Makowski, 
Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Pogórze Śląskie, lasami w pobliżu zbiornika 
Goczałkowickiego, Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie, aż do Lasów Rudzkich);  

•  według Planu Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego, przebiegają poza 
obszarem opracowania.  

                          

Na obszarze opracowania ochronie prawnej podlegają ponadto: 

� gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska, z dnia 9 października 2014 r. - Dz. U. z dnia 16.10.2014, poz.1409); 

� gatunki dziko występujących grzybów objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska, z dnia 9 października 2014 r. - Dz. U. z dnia 16.10.2014, poz.1408); 

� gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska, z dnia 6 października 2014 r.. - Dz. U. z dnia 7.10.2014, poz.1348). 
   

VIII. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM. 

 
 Na obszarze opracowania nie prowadzi się stałego monitoringu jakości wód 
powierzchniowych (potok Kowaniec) ani też powietrza atmosferycznego. 
Prezentowane poniżej  dane dla powiatu nowotarskiego i miasta Nowy Targ pochodzą z 
„Raportów o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2012 oraz latach 2013-

2015” - WIOŚ Kraków. 
Dla powietrza atmosferycznego: 

• emisja pyłów ze źródeł punktowych: poniżej 50 Mg/rok; 
• emisja gazów ze źródeł punktowych: poniżej 50 tys. Mg/rok; 
• emisja tlenku węgla ze źródeł punktowych:50-100  Mg/rok; 
• emisja CO2 ze źródeł punktowych: 10-100  tys. Mg/rok; 
• emisja Nox:: poniżej 100 Mg/rok; 
• emisja SO2 ze źródeł punktowych: poniżej 100 Mg/rok; 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, dla projektu 

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 25 
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – BIURO URBANISTYCZNE MARIA MODZELEWSKA 

 

• średnie roczne stężenie NO2: 20,01-25,00  µg/m3;  
• maksymalne stężenia dobowe PM10: powyżej 50,50  µg/m3; 
• średnie roczne stężenie PM10: powyżej 40,49 µg/m3; 
• średnie roczne stężenie PM2,5: powyżej 35,00 µg/m3; 
• średnie roczne stężenie benzo(α)pirenu: powyżej 8 ng/m3: 

 

Wyższe, niż średnie wartości w województwie małopolskim, stężenia pyłu zawieszonego 
PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(α)pirenu, to głównie efekt koncentracji zanieczyszczeń 
napływających znad centrum Kotliny Orawsko – Nowotarskiej.  
 

 Wraz z opadami atmosferycznymi, na obszar powiatu nowotarskiego wnoszone są 
ładunki zanieczyszczeń (2015):   

• azot amonowy: 4,14 – 4,73 kg/ha; 
• jon wodorowy: 0,0201 – 0,0335 kg/ha; 
• kadm: 0,00122 – 0,00182 kg/ha; 
• ołów: 0,0105 – 0,0187 kg/ha. 

 
Według oceny stanu wód podziemnych (WIOŚ 2012) dla JCWPd 154, w obrębie którego 
znajduje się obszar opracowania, jakość wód przedstawia się następująco: 

• Dębno; klasa jakości w punkcie – I; 

• Waksmund; wskaźniki w klasie III – temp., Ca; wskaźniki w klasie IV – wskaźnik w 
klasie IV – NO3; wskaźnik w klasie V – K; klasa jakości w punkcie – V; 

• Poręba Wielka; wskaźnik w klasie III – HCO3;  klasa jakości w punkcie – III; 

• Ochotnica Dolna; klasa jakości w punkcie – II; 

• Stary Sącz; wskaźnik w klasie IV – temp. ; klasa jakości w punkcie – III; 

• Rytro;  klasa jakości w punkcie – II; 

• Nowy Sącz; wskaźniki w klasie III – HCO3, Ca; klasa jakości w punkcie – III; 

• Wierchomla Wielka; klasa jakości w punkcie – II; 
Leluchów; wskaźniki w klasie III - HCO3, Ca, temp.; klasa jakości w punkcie – III. 

 
Dla jcwp PLRW 200014214119 „Czarny Dunajec (Dunajec) od Dzianiskiego Potoku do 
Białego Dunajca”, w punkcie pomiarowo – kontrolnym „Nowy Targ” klasyfikacja stanu 
ekologicznego i chemicznego za rok 2015 przedstawia się następująco: 

- silnie zmieniona jcw – tak; 
- klasa elementów biologicznych – klasa I; 
- klasa elementów hydromorfologicznych – klasa II; 
- klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) – klasa I; 
- klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i 

niesyntetyczne – bd; 
- stan/potencjał ekologiczny – dobry;  
- stan chemiczny – bd; 
- stan – bd. 

Zakładany cel środowiskowy to dobry potencjał wód. Istnieje zagrożenie nieosiągnięciem 
celu środowiskowego.  
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Dla jcwp PLRW2000142141399 „Dunajec od Białego Dunajca do Zb. Czorsztyn” w punkcie 
kontrolno – pomiarowym Dunajec – Harklowa: 

- silnie zmieniona jcw – tak; 
- klasa elementów biologicznych – klasa II; 
- klasa elementów hydromorfologicznych – klasa II; 
- klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) – klasa I; 
- klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i 

niesyntetyczne – II; 
- stan/potencjał ekologiczny – dobry;  
- stan chemiczny – dobry 
- stan – dobry. 

Zakładany cel środowiskowy to dobry potencjał wód. Istnieje zagrożenie nieosiągnięciem 
celu środowiskowego.  
 

Na obszarze objętym opracowaniem nie przeprowadzano w ostatnich latach badań 
natężenia hałasu. Położenie obszaru w pewnym oddaleniu od linii kolejowych oraz dróg o 
wysokim natężeniu ruchu komunikacyjnego może powodować, że nie powinny być tu 
przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 
 
Promieniowanie elektromagnetyczne w punktach pomiarowych położonych najbliżej 
obszaru opracowania (Nowy Targ, Szczawnica, Rabka, Maniowy, Jabłonka) przyjmuje ono 
wartości nie przekraczające dopuszczalnych norm. 
 
 

IX. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU. 
 
 Głównym problemem ochrony środowiska na terenie miasta jest emisja 
zanieczyszczeń atmosferycznych związana z ogrzewaniem obiektów kubaturowych System 
grzewczy jest wyjątkowo uciążliwy dla środowiska, oparty głównie na paleniskach domowych 
ogrzewanych paliwem stałym (węgiel, koks, zbędne odpady gospodarcze), co powoduje 
okresowy wzrost stężeń zanieczyszczeń powstających ze spalania jak: pyły, SO2, NO2, CO2 
w okresie grzewczym i stagnację zanieczyszczeń w obszarach inwersyjnych jakim jest 
Kotlina Nowotarska.   
 
 

X. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ORAZ SPOSOBY W 
JAKICH TE CELE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE PLANU. 

 

Ze względu na położenie większości terenów objętych opracowaniem zmiany planu 
poza obszarami objętymi ochroną prawną do głównych celów ochrony środowiska należy: 
� zachowanie środowiska i poprawa jego stanu,  
� ochrona zdrowia ludzkiego,  
� rozważne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. 
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Cele te zostały uwzględnione w ustaleniach zmiany planu.  

  
W zmianie planu dla terenów położonych w granicach otuliny GPN -u uwzględniono również 
wytyczne w zakresie zagospodarowania terenów, zamieszczone w projekcie Planu 
Ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego na lata 2015-2034. Wszystkie tereny 
położone w otulinie ( MN/U.8, MNc.9, MNa.19, MNa.17a, RZ.2) i objęte zmianą planu; 

• nie wpływają na rozpraszanie zabudowy na tereny otwarte, gdyż obejmują tereny już 
zabudowane ( MN/U.8, MNc.9) lub stanowią uzupełnienia istniejącej zabudowy 
(MNa.19, MNa.17a, RZ.2); 

• nie  obejmują terenów; osuwiskowych, podmokłych, zalewowych oraz w stref 
kotonowych cieków wodnych; 

• nie mają wpływu na drożność lokalnych korytarzy ekologicznych; 
• nie wpływają na wzrost zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych i 

podziemnych; 
 

XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000. 

 

Obszary objęte zmianą planu, położone są poza istniejącymi i potencjalnymi 
obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to zlokalizowana minimum 
750 metrów  na północ od obszarów objętych zmianą  Ostoja Gorczańska -  Specjalny 
Obszar Ochrony Siedlisk  PLH 120018 oraz Obszar Natura 2000 PLH Górny Dunajec - 
PLH120086 (Dyrektywa Siedliskowa)  położony jest w odległości minimum 230 metrów na 
południe od terenów objętych zmianą planu (teren MN/U.14). 
 

XII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA. 

 

Zmiany w planie polegające na zmianie kategorii przeznaczenia terenów oraz części 
zasad zagospodarowania, spowodują pewne zmiany w środowisku, nieuniknione przy tego 
rodzaju inwestycjach: 
 

Krajobraz. 

Tereny objęte opracowaniem zmiany planu w większości obejmują tereny 
zabudowane o niewielkiej ekspozycji w krajobrazie lub położone w miejscach, które 
widoczne są tylko z najbliższego sąsiedztwa.  Największą ekspozycja w krajobrazie 
charakteryzuje sie teren w rejonie ulic: Kokoszków i Kokoszków Boczna. Ponieważ jednak 
ww. teren sąsiaduje od północy, południa i zachodu z terenami przeznaczonymi do 
zabudowy, a w zmianie planu nie wprowadza sie dla ww. terenu zmian w zakresie zasad 
kształtowania architektury budynków oraz wskaźników urbanistycznych (budownictwo 
rezydnecjonalne o niskiej intensywności zabudowy), wpływ zabudowy realizowanej na ww. 
terenie na krajobraz będzie zminimalizowany.     
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Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania należy określić jako: bezpośrednie, 
długoterminowe i stałe. 
 

Wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowane zagospodarowanie nie powinno mieć wpływu na zmianę przepływu 
wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego, spowodowane odwodnieniem obszarowym 
wokół terenów, na których zlokalizowane będą nowe budynki powstające w wyniku 
poszerzenia terenów budowlanych. W zmianie planu nie wprowadza się zmian w ustalonych 
w planie obowiązującym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
mieszkaniowo- usługowej  i usługowej,  wskaźnikach maksymalnej powierzchni zabudowy 
oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.  

Ponadto w zmianie planu nie ingeruje się w zapisy planu obowiązującego w zakresie 
zaopatrzenia terenów w wodę oraz odprowadzenie ścieków, zawartych w § 5 ust. 3 i 4. o 
treści : 

• Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zlokalizowanej głównie w 
liniach rozgraniczających ulic oraz wodociągów lokalnych i indywidualnych ujęć wód; 

• Do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć; 
• Odprowadzenie ścieków komunalnych z całego obszaru objętego planem, który 

znajduje się w obszarze tworzącym aglomerację (miasto Nowy Targ) na komunalną 
oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu, siecią kanalizacji sanitarnej połączoną z 
istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną głównie w liniach 
rozgraniczających ulic; 

• Docelowo realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach 
przeznaczonych pod zainwestowanie w obszarze aglomeracji. Do czasu 
zrealizowania kanalizacji sanitarnej w ww. terenach ,dopuszcza się realizację 
szczelnych zbiorników; 

• W terenach położonych poza obszarem tworzącym aglomerację, dopuszcza się 
realizację indywidualnych i grupowych rozwiązań w zakresie utylizacji ścieków 
realizowanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

• Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

• Obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i ich oczyszczanie, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

• Obowiązek uwzględnienia przy zagospodarowaniu działek max retencji wód 
opadowych, poprzez ograniczenie powierzchni szczelnych oraz magazynowanie wód 
opadowych w obrębie działki, w tym realizację systemu wtórnego wykorzystania wód 
opadowych do celów bytowo – gospodarczych, obiektów małej architektury 
umożliwiających magazynowanie wód opadowych np. oczka wodne, studnie chłonne 

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na  wody powierzchniowe i 
podziemne należy określić jako: neutralne, bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe. 
 

Szata roślinna i zwierzęca. 

Realizacja zmiany planu spowoduje likwidację roślinności na części terenu gdzie 
będą realizowany obiekty budowlane. Część z obszarów objętych opracowaniem obejmuje 
tereny już  zabudowane i pozbawione roślinności naturalnej lub przeznaczone do zabudowy 
w planie obowiązującym. Poszerzenia terenów budowlanych obejmują tereny użytkowane 
rolniczo - głównie użytki zielone, które nie odznaczają się większymi wartościami 
przyrodniczymi. W terenach oznaczonych symbolami MN.18a, MN.18b, MN.18c ( wydzielone 
z terenu MN.18 po wprowadzeniu dróg dojazdowych), wprowadzono nieprzekraczalną linię 
zabudowy wzdłuż granicy z terenami leśnymi. 
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Główne przeobrażenia istniejącej na ww. terenach szaty roślinnej związane będą z 
częściową wycinką drzew w terenach leśnych, które w zmianie planu przeznacza się dla 
poszerzenia terenów rolnych użytkowanych sezonowo jako tereny sportów zimowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. W terenach leśnych objętych zmianą przeznaczenia na cele 
nieleśne, o całkowitej powierzchni 0,5986 ha, zlokalizowanych w rejonie istniejącej stacji 
narciarskiej na Długiej Polanie, dominuje jodła w wieku drzewostanu  od 30  do 90 lat. W 
części teren pozbawiony jest drzewostanu. Z ww. powierzchni leśnej 0,5986 ha faktycznemu 
wyłączaniu z użytkowania leśnego ulegnie jedynie część terenów, niezbędnych dla realizacji 
tras narciarskich. Faza realizacji inwestycji skutkować będzie zwiększonym okresowo 
poziomem hałasu wynikającym ze wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu. Może to skutkować 
płoszeniem zwierząt, z których część, na ten okres, przeniesie się najprawdopodobniej w 
dalsze tereny. Z uwagi na istniejące turystyczne zagospodarowanie terenów , część zwierząt 
przystosowała się już do podwyższonego poziomu hałasu, stąd nie przewiduje się, aby 
generowany w trakcie realizacji planowanej inwestycji hałas, w sposób  szczególnie 
negatywny wpływał na cykl życiowy zwierząt zamieszkujących rejon inwestycji.   
Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta można określić jako bezpośrednie i pośrednie, 
długoterminowe i stałe. 
 
Powietrze atmosferyczne. 

Ze względu na charakter wprowadzonych zmian nie przewiduje się wystąpienia 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych. Ponadto w zmianie planu nie 
ingeruje się w zapisy planu obowiązującego w zakresie zaopatrzenia w ciepły, zawartych w § 
5 ust. 7. o treści : 

• nowe obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną 
w oparciu o zasilanie: 

o gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na gaz płynny, 
o energią elektryczną, 
o odnawialnymi źródłami ciepła ( energia słoneczna, pompy cieplne itp), 
o paliwami płynnymi, 
o biomasą; 

• w terenach objętych siecią gazową w noworealizowanych budynkach jako 
podstawowe źródło ciepła obowiązek stosowania gazu ziemnego, z dopuszczeniem 
stosowania oleju opałowego, prądu elektrycznego, odnawialnych źródeł ciepła; 

• Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie rozwiązań indywidualnych lub 
scentralizowanych źródeł ciepła; 

• Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń. 

 

Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na  powietrze atmosferyczne  
należy określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe. 
 

Klimat akustyczny. 

 Przewidywana zmiana planu nie będzie stanowiła uciążliwości akustycznej dla 
środowiska. W zmianie planu nie ingeruje się w zapisy planu obowiązującego w zakresie 
ochrony przed hałasem zawartych w § 4 ust. 9. o treści :  
w zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości 

hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem: 
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• MN, MNa, MN.b, MN.c, MNd - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową; 

• MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych; 

• UPo - jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 

• Uh, ML - jak dla terenów na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; 

 
Oddziaływanie projektowanego zagospodarowania na klimat akustyczny należy  
określić jako: bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe. 
 

Zdrowie ludzi. 

Zmiana planu, nie będzie miała wpływu na  zdrowie ludzi,  nie spowoduje bowiem 
wzrostu hałasu, zanieczyszczenie wód i powietrza. W zmianie planu nie przeznacza się do 
zabudowy nowych terenów, położonych w terenach narażonych na osuwanie sie mas 
ziemnych ani tez narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

XIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.  

 

W zmianie planu nie wprowadzono żadnych zmian w ustaleniach ogólnych tekstu 
planu, dotyczących zasad ochrony środowiska, kształtowania  ładu przestrzennego oraz 
zasad obsługi w infrastrukturę techniczną i komunikację za wyjątkiem: 
• korekty ustaleń dla terenów szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającej z 

opracowania przez KZGW map zgorzenia i ryzyka powodziowego dla rzeki Dunajec,  
• korekty ustaleń w zakresie odległości budynków od dróg publicznych, 

uszczegóławiającej ww. odległość budynków od projektowanych dróg publicznych. 
 

Na rysunku zmiany planu skorygowano ww. obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz przebieg granic GZWP Nr 440 i 439. 
 
Zmiany w ustaleniach szczegółowych planu nie wprowadzają zasadniczych zmian w 
ustaleniach planu obowiązującego dotyczących zasad zagospodarowania terenów.  W 
zmianie planu wprowadza się przede wszystkim:  

• zmiany w powierzchniach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(poszerzenie terenów: MNa.19, MN.5, MNa.5, MNa.18 ( w tym tereny: MN.18a, 
MN.18b, MN.18c - wydzielone z terenu MN.18 w związku z wprowadzeniem dróg 
wewnętrznych), MNa.3, MN.17,   

• zmiany w powierzchniach terenów zabudowy usługowej (UPi, Uh.5, U.2) 
• zmiany w powierzchniach terenów rolnych (RZ.2 RZ.1, R.1); 
• zmiany w powierzchni terenów rolnych z dopuszczeniem ich wykorzystania dla 

sportów zimowych (RZ/US.3); 
• zmiany w powierzchni terenów leśnych ( ZL.1); 
• zmiany w powierzchni terenów zieleni urządzonej ZU.2; 
• zmiany w powierzchni terenów komunikacji( KDD.2, KDD.12, KDW.8, KDW.9); 
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• nowe symbole wynikające ze zmiany kategorii przeznaczenia terenów (MN.46 w 
miejsce części terenów ZU.2, MN/U.14 w miejsce części terenów MN.4, MN/U.15 w 
miejsce części terenów MN.45,  MN/U.16 w miejsce części terenów MN.3, U.2a ,  
ML.3  i MNa.17a w miejsce części terenów RZ.1, KDD.15, KDW.28, KDW.29, 
KDW.30, KDW.31, KDW.32, KDW.33,) 

 
Wprowadzone zmiany mające na celu zmianę części zasad zagospodarowania terenów 
MN/U.8, MN/U.9, MNc.9, dotyczą jedynie części ustalonych w planie obowiązującym ustaleń 
w zakresie kształtowania architektury budynków, które nie będą miały wpływu na środowisko 
oraz otaczający krajobraz. Ww. zmiany dotyczą bowiem jedynie kształtu dachu oraz jego 
kolorystyki, a w terenie MNc.9 dodatkowo kubatury budynku mieszkalnego (zwiększenie z 
1500m3 do 2000m3) i obejmują tereny o niewielkich powierzchniach (0,19ha, 0,21ha i 0.81ha  
) i niewielkiej ekspozycji w krajobrazie. Zmiana wprowadzona dla terenu MN/U. 15 w związku 
z funkcjonowaniem na ww. terenie schroniska dla psów i dopuszczonym w zmianie planu 
większym udziałem usług komercyjnych niż w terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ( teren przed zmiana oznaczony był symbolem MN.45 ),  ma na celu jedynie 
ograniczenie dotychczasowej działalności schroniska. W związku z powyższym dla ww. 
terenu wprowadzono  w zmianie planu następujące ustanie: " w wypadku utrzymania 

istniejącego schroniska dla psów obowiązuje zakaz jego rozbudowy do obiektu w którym  

przebywa  więcej niż 450 psów jednocześnie lub 22,5 DJP w rozumieniu przepisów 

odrębnych". 

 
W terenach oznaczonych symbolami MN.18a, MN.18b, MN.18c ( wydzielone z terenu MN.18 
po wprowadzeniu dróg dojazdowych), dla ochrony strefy ekotonowej, wprowadzono 
nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż granicy z terenami leśnymi. 
 
W terenach rolnych oznaczonych symbolem RZ/US.3, które poszerza sie kosztem terenów 
leśnych oznaczonych symbolem ZL.1, zgodnie z ustaleniami planu obowiązującego 
przeznaczeniem podstawowym terenu są łąki i pastwiska z dopuszczeniem ich użytkowania 
jako tereny sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ww. terenach: 
  
• obowiązuje zabezpieczenie terenu przed erozją z zastosowaniem środków technicznych 

i biologicznych; 

• obowiązuje prowadzenie tras zjazdowych z maksymalnym wykorzystaniem naturalnej 
konfiguracji terenu dla zminimalizowania robót ziemnych, zmierzających do sztucznego 
kształtowania podłużnego i poprzecznego profilu trasy; 

• obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja muraw trawiastych, z możliwością wykorzystania 
rolniczego(wypas owiec i bydła); 

•  obowiązuje niwelacja i zadarnienie terenów zdegradowanych w wyniku prac ziemnych. 
Zakres niwelacji terenu i sposób zabezpieczenia stoku przed erozją oraz zasady 
realizacji kolei linowych, wyciągów narciarskich i tras zjazdowych na podstawie 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

 

W zmianie planu w ww. terenach nie zmienia się zakresu dopuszczonych inwestycji, w tym 
budynków o funkcji usługowej dopuszczonych jedynie w terenie oznaczonym w 
obowiązującym planie szrafami.  
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XIV. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 
PROJEKCIE PLANU LUB WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAN 
ALTERNATYWNYCH. 

 

W projekcie zmiany planu nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych, ponieważ 
ww. zmiany wynikają z polityki przestrzennej prowadzonej przez miasto ustalonej w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

XV. STRESZCZENIE. 

  

 Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 

25" wynikają z uwzględnienia części wniosków mieszkańców miasta, dotyczących 

zmiany kategorii przeznaczenia terenów oraz zasad zagospodarowania, głównie w 

zakresie kształtowania zabudowy, a także  poszerzenia terenów przeznaczonych do 

zabudowy wynikających ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. W zmianie planu wprowadza się:  

• zmiany w powierzchniach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(poszerzenie terenów: MNa.19, MN.5, MNa.5, MNa.18 - w tym symbole MNa.18a 

MNa.18b MNa.18c wprowadzone w związku z wyznaczonym układem 

komunikacyjnym osiedla, MNa.3, MN.17);   

• zmiany w powierzchniach terenów zabudowy usługowej (UPi, Uh.5, U.2); 

• zmiany w powierzchniach terenów rolnych (RZ.2, RZ.1, R.1); 

• zmiany w powierzchni terenów rolnych z dopuszczeniem ich wykorzystania dla 

sportów zimowych (RZ/US.3); 

• zmiany w powierzchni terenów leśnych ( ZL.1); 

• zmiany w powierzchni terenów zieleni urządzonej (ZU.2); 

• zmiany w powierzchni terenów komunikacji( KDD.2, KDD.12, KDW.8, KDW.9); 

• nowe symbole wynikające ze zmiany kategorii przeznaczenia terenów (MN.46, 

MN/U.14, MN/U.15,  MN/U.16,  ML.3, MNa.17a, KDD.15, KDW.28, KDW.29, KDW.30, 

KDW.31, KDW.32, KDW.33); 

• zmiany kątów nachylenia połaci dachowych i ich kolorystyki w terenach  MN/U.8, 

MN/U.9 i MNc.9 oraz dopuszcza zwiększenie kubatury budynków mieszkalnych w 

terenie MNc.9 z 1500 m3 na 2000m3; 

• ograniczenia dla terenu MN/U.15, w związku z funkcjonowaniem na ww. terenie 

schroniska dla psów i dopuszczonym w zmianie planu większym udziałem usług 

komercyjnych niż w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( teren 

przed zmiana oznaczony był symbolem MN.45 ). 

 

W zmianie planu nie wprowadza się zmian w ustaleniach ogólnych tekstu planu, 

dotyczących zasad ochrony środowiska, kształtowania  ładu przestrzennego oraz 

zasad obsługi w infrastrukturę techniczną i komunikację za wyjątkiem: 

• korekty ustaleń dla terenów szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającej z 

opracowania przez KZGW map zgorzenia i ryzyka powodziowego dla rzeki Dunajec,  
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• korekty ustaleń w zakresie odległości budynków od dróg publicznych, 

uszczegóławiającej ww. odległość budynków od projektowanych dróg publicznych. 

Dodatkowo na rysunku zmiany planu skorygowano ww. obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz przebieg granic GZWP Nr 440 i 439.  
 

 Wszystkie wprowadzone zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Nowy Targ 25"  są niesprzeczne z kierunkami zagospodarowania 

zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i 

uwzględniają wytyczne zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym. 

 

 Sześć  obszarów objętych zmianą planu zlokalizowanych jest w otulinie GPN-u  

- tereny objęte zmianą w części tekstowej  - MNc.9 i MN/U.6, dwa tereny rolne 

oznaczone w zmianie planu symbolami RZ.2 oraz tereny stanowiące poszerzenie 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MNa.19 i 

MNa.17a. Zmiana planu dla ww. terenów uwzględnia wytyczne w zakresie 

zagospodarowania terenów, zamieszczone w projekcie Planu Ochrony Gorczańskiego 

Parku Narodowego na lata 2015-2034.    

 

 Wszystkie tereny objęte zmianą planu zlokalizowane są poza: obszarami Natura 

2000, granicą Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i nie 

powodują transgranicznego oddziaływania na środowisko.   

 

Projektowane zagospodarowanie terenu spowoduje pewne zmiany w środowisku 

przyrodniczym. Wystąpią zmiany w krajobrazie związane z budową nowych budynków 

w terenach stanowiących poszerzenia terenów budowlanych wyznaczonych w planie 

obowiązującym. W zmianie planu nie wprowadza się zmian w ustalonych w planie 

obowiązującym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej  i usługowej,  wskaźnikach urbanistycznych (maksymalna 

powierzchnia zabudowy,   minimalna powierzchnia biologicznie czynna, intensywność 

zabudowy), a zmiany w zakresie kształtowania architektury budynków wprowadzone w 

terenach MN/U.6, MN/U.8 i MNc.9 nie będą miały negatywnego wpływu na krajobraz.  

 

Nie powinno nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego  

w przypadku prowadzenie gospodarki wodno - ściekowej zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego planu miejscowego i odprowadzeniem ścieków komunalnych do 

kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz 

podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem ich do wód 

lub ziemi. 

 

Nie nastąpi też znaczące zniszczenie roślinności. Wprowadzone zmiany nie 

zmniejszają  ustalonych w planie dla terenów budowlanych wskaźników powierzchni 

biologicznie czynnej, a poszerzenia terenów budowlanych obejmują tereny o 

niewielkiej wartości przyrodniczej.  W nowowprowadzonych terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN.18a, MN.18b, MN.18c, 

wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż granicy z terenami leśnymi. 
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Główne przeobrażenia istniejącej szaty roślinnej związane będą z częściową 

wycinką drzew w terenach leśnych, które w zmianie planu przeznacza się dla 

poszerzenia terenów rolnych użytkowanych sezonowo jako tereny sportów zimowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W terenach leśnych objętych zmianą 

przeznaczenia na cele nieleśne o całkowitej powierzchni  0,5986 ha, zlokalizowanych 

w rejonie istniejącej stacji narciarskiej na Długiej Polanie, dominuje jodła w wieku 

drzewostanu  od 30  do 90 lat. W części teren pozbawiony jest drzewostanu. Z ww. 

powierzchni leśnej 0,5986 ha faktycznemu wyłączaniu z użytkowania leśnego ulegnie 

jedynie część terenów, niezbędnych dla realizacji tras narciarskich. 

 

 Wzrost  emisji zanieczyszczeń atmosferycznych związany z ogrzewaniem 

obiektów będzie niewielki, przy zachowaniu ustalonych w planie zasad w zakresie 

ogrzewania budynków. 

 

Niewielki wzrost  emisji  hałasu nastąpi jedynie na etapie realizacji inwestycji, a  

w zmianie planu nie ingeruje się w zapisy planu obowiązującego w zakresie ochrony 

przed hałasem zawartych w § 4 ust. 9.  

 

Zmiany w planie nie będą miały wpływu na  zdrowie ludzi,  nie spowodują 

bowiem wzrostu hałasu, zanieczyszczenie wód i powietrza. W zmianie planu nie 

przeznacza się do zabudowy nowych terenów, położonych w terenach narażonych na 

osuwanie sie mas ziemnych ani tez narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.   

 

Przepisy ogólne i szczegółowe zawarte w ustaleniach planu obowiązującego 

oraz obecnej jego zmiany, zabezpieczają środowisko naturalne przed niekorzystnym 

wpływem jego ustaleń na środowisko.  

 

 


