
Uchwała Nr 21/LVI/98 
Rady Miejskiej w Nowym Targu 

z dnia 26 marca 1998r., 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Nowy Targ 

 
Działając na podstawie art. 26. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.415 z 1996r. Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 111 poz.726, Nr 
133 poz.885 i Nr 141 poz. 943) i art.18. ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 zm. Dz. U. Nr 58, 
poz.261 i Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz. 43 Nr 106 poz. 679, Nr 107 
poz.686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz.775),  na wniosek Zarządu Miasta - Rada Miejska w 
Nowym Targu, w celu zapewnienia moŜliwości dalszego funkcjonowania obiektów 
uŜyteczności publicznej i ich prawidłowego zagospodarowania, uchwala co następuje: 
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE. 
 

§ 1. 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- NOWY TARG 3., 

określony w §1., Uchwały Nr 3/XLII/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 
stycznia 1997r., w sprawie przystąpienia do opracowania planu. 

2. Plan sporządzono jako zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Nowy Targ wprowadzonego Uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym 
Targu z dnia 26 marca 1993 r., /Dz.Urz.Woj.Nowosądeckiego Nr 14/93 poz.137. z dnia 22 
czerwca 1993r. (Dz.Urz.Woj.Nowosądeckiego Nr 14/93 poz.137. Nr 22/94 poz. 229. Nr 59 
poz.153 iNr 10/97 poz.40). 

 
§ 2. 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- NOWY TARG 3., 
oznaczony jest w załączniku Nr 1. w skali 1:1 000, stanowiącym integralną część uchwały 
jako rysunek planu. 

 
§ 3. 

Zakres ustaleń planu dotyczy: 
1. przeznaczenia terenów oraz ustalenia linii rozgraniczających tereny o róŜnych zasadach 

zagospodarowania; 
2. zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej 

infrastruktury; 
3. warunków i zasad kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym linii zabudowy 

i gabarytów obiektów; 
 

§  4. 
Dla całego obszaru objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - Nowy Targ 3., ustala się: 
1. Podstawowa funkcja terenu - mieszkalnictwo. 



2. Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej, produkcyjnej oraz usług uciąŜliwych dla 
środowiska i mieszkalnictwa. 

3. Ogrzewanie obiektów z lokalnych kotłowni gazowych lub olejowych. Sukcesywna 
eliminacji istniejących kotłowni na paliwo koksowe i węglowe. 

4. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. 
5. Obowiązek odprowadzenia ścieków do istniejących kolektorów sanitarnych; 
6. Zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych. Odpady z 

wyznaczonych miejsc na działkach, wywoŜone będą do unieszkodliwienia na wysypisku 
komunalnym w Nowym Targu. 

7. Zakaz wydzielania działek bez zapewnienia niezbędnego terenu dla  prawidłowego 
funkcjonowania obiektu kubaturowego. 

8. MoŜliwość lokalizacji ogrodzeń poza koroną ulic. 
9. MoŜliwość wymiany zniszczonego drzewostanu z jego uzupełnieniem. Preferowanymi 

gatunkami zieleni są drzewa liściaste zgodne z warunkami siedliskowymi, zapewniające 
odpowiednie nasłonecznienie w warunkach zimowych. 

 
 

II. PRZEPISY  SZCZEGÓŁOWE. 
 
Wydziela się grupy ustaleń, w sposób następujący: 
 
I. Tereny pozostające w dotychczasowym uŜytkowaniu takim jak : tereny zainwestowane, 

komunikacja, infrastruktura techniczna. 
 
II. Tereny pozostające w dotychczasowym uŜytkowaniu, z zasadami uŜytkowania 

określonymi w planie. 
 
III.Tereny przeznaczone do zmiany sposobu zagospodarowania, na cele: 

III.A .Zainwestowania kubaturowego; 
III.B. Komunikacji. 
 

§  5. 
Tereny oznaczone cyfrą I., pozostają w dotychczasowym uŜytkowaniu: 
I.1. -pow. 1,56 ha 
 Tereny budownictwa wielorodzinnego, do utrzymania. 
1. MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej. 
2. Utrzymuje się zagospodarowanie rekreacyjne skarpy i jej otoczenia. 
3. Utrzymuje się jako ogólnodostępny, istniejący ciąg pieszo-jezdny, z moŜliwością 

modernizacji. 
 
I.2. - pow. 0,16 ha 
 Tereny garaŜy, do utrzymania. 
1. MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej. 
2. MoŜliwe wydzielenie jako odrębnych terenów, stacji trafo i dróg komunikacji ogólno - 

    dostępnej. 
 
I.3. - pow. 0,04 ha  
 Tereny ujęcia wody (do zasilania zbiorczych wodociągów komunalnych) wraz ze strefą 

bezpośrednią, do utrzymania. 



I.4. - pow. 0,75 ha 
 Tereny dróg publicznych, do utrzymania. 
1. Utrzymuje się przebieg ulic,  z zachowaniem szerokości jezdni 6m wraz z chodnikami                    

i placami postojowymi. 
2. MoŜliwa realizacja miejsc postojowych dla obsługi przyległych terenów, lokalizowanych 

częściowo w pasach drogowych, z wjazdami bezpośrednio z jezdni, pod warunkiem 
wykonania nowych chodników jako obejść placów parkingowych. 

4. W pasach drogowych moŜliwa realizacja ciągów infrastruktury komunalnej, na warunkach 
podanych przez administratora drogi. 

 
I.5. 
1. Tereny dróg publicznych (droga krajowa), do utrzymania. 
 Utrzymuje się przebieg ulicy Ludźmierskiej o funkcji ulicy głównej, w ciągu drogi 

krajowej nr 957 Białka - Jabłonka - Nowy Targ, wraz z urządzeniami o szerokości w 
liniach rozgraniczających 45 m. 

2. MoŜliwa realizacja drugiej jezdni. 
 

§  6. 
Tereny oznaczone cyfrą II., pozostają w dotychczasowym uŜytkowaniu, z zasadami 

uŜytkowania ustalonymi w planie: 
 
II.1. - pow. 0,27 ha - 
Tereny zainwestowane (budownictwo jednorodzinne), do utrzymania na następujących 

warunkach: 
1. Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów mieszkalnych, pod warunkiem nie 

przekraczania  3 kondygnacji i stosowania dachów dwuspadowych o kącie nachylenia  45°, 
a towarzyszących budownictwu - 1 kondygnacji i zblokowania jej z zabudową mieszkalną. 

2. Zmiana sposobu uŜytkowania na cele mieszkaniowe i usług podstawowych nieuciąŜliwych, 
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na zmianę uŜytkowania obiektów; 

3. Obowiązek utrzymania istniejącej zieleni i uzupełnienia gatunkami ozdobnymi; 
4. Obowiązek realizacji co najmniej 1 miejsca postojowego na działce na 1 lokal mieszkalny,  

dla usług moŜliwa realizacja miejsc postojowych po północno - zachodniej stronie 
istniejącego ciągu pieszo - jezdnego. 

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ciągu pieszo - jezdnego 2,5m. 
6. Istniejąca droga do utrzymania jako ciąg pieszo - jezdny ogólnodostępny, z moŜliwością  

modernizacji i poszerzenia w kierunku północno - zachodnim. 
7. Dopuszcza się do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków 

bytowych, korzystanie z indywidualnych urządzeń do ich gromadzenia,  z zapewnieniem 
ich usuwania i oczyszczania. Zakaz lokalizacji urządzeń gromadzenia ścieków 
przemysłowych i technologicznych. 

 
II.2. - pow. 0,46 ha 
Tereny zainwestowane (usługowo - mieszkalne), do utrzymania na następujących warunkach: 
1. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego obiektu usługowego, pod warunkiem 

nie przekraczania wysokości sąsiedniego i likwidacji elewacji z blachy falistej. 
3. Zmiana sposobu uŜytkowania, pod warunkiem zachowania funkcji usługowej w parterze 

budynku i uzyskania pozwolenia na zmianę uŜytkowania obiektów; 
   4. Obowiązek utrzymania istniejącej zieleni i uzupełnienia gatunkami ozdobnymi; 



5. MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej i realizacja 
miejsc parkingowych w ilości 1 m.p. na 1 lokal. 

 
II.3. - pow. 0,50 ha 
 Tereny zainwestowane (usługowe), do utrzymania na następujących warunkach: 
1. MoŜliwa przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku pod warunkiem 

zachowania dotychczasowej linii zabudowy od strony ul. Ludźmierskiej, dostosowania 
architektury do regionu i nie przekraczania wysokości 3 kondygnacji zabudowy, w tym 1 
realizowana w poddaszu; 

2. Obowiązuje zachowanie dotychczasowej funkcji gastronomicznej budynku z moŜliwością 
uzupełnienia o towarzyszące: hotelowe, handlowe itp. 

3. Linia zabudowy od strony drogi I.4. dla istniejącej zabudowy utrzymana, dla rozbudowy - 
min. 6 m. od krawędzi jezdni. 

4. Zieleń wysoka znajdująca się bezpośrednio przy budynku moŜe ulec przebudowie i 
uzupełnieniu gatunkami ozdobnymi, pozostała do utrzymania. 

5. MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej. 
 
II.4. - pow. 0,74 ha 
Tereny zainwestowane (usługi oświaty), do utrzymania na następujących warunkach: 
1. Istniejące szkoły - ponadpodstawowa i podstawowa do utrzymania, w dotychczasowych 

gabarytach wysokościowych. 
2.  Utrzymuje się istniejące linie zabudowy w granicach działek oraz od strony drogi I.4. 
3. MoŜliwa rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów związana z poprawą ich 

funkcjonowania. 
4.  MoŜliwe zblokowanie zabudowy z obiektem basenu, pod warunkiem przebudowy 

kolidującej infrastruktury, w tym wykonanie dojazdu do zaplecza od strony terenu I.2. 
5. Ogólna powierzchnia przeznaczona na zieleń i rekreację min. 25% terenu. 
6. MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej. 
 
II.5. - pow. 0,28 ha 
Tereny zainwestowane (usługowo - sportowe), do utrzymania na następujących warunkach 
1.  Istniejąca kryta pływalnia ogólnodostępna do utrzymania, z zakazem zmiany 

przeznaczenia. 
2. MoŜliwa przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektu oraz uzupełnienie o usługi 

związane z funkcją podstawową. 
3. MoŜliwość nadbudowy obiektu o 1 kondygnację, uzaleŜniona od ekspertyzy konstrukcyjnej 

oraz rozbudowy od strony północnej, pod warunkiem zachowania istniejących odległości 
od granic działki 10029/7 i min. 6 m. od krawędzi jezdni ulicy I.4. 

6. MoŜliwe zblokowanie zabudowy z obiektami szkoły, pod warunkiem przebudowy 
systemów infrastruktury technicznej, o ile zajdzie taka potrzeba.  

7. MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej. 
 
II.6. - pow. 0,31 ha  
Tereny usługowe, do utrzymania. 
1. Istniejąca zabudowa do utrzymania w dotychczasowych gabarytach wysokościowych z 

utrzymaniem linii zabudowy od strony ul.Ludźmierskiej. 
2.  MoŜliwa przebudowa związana z poprawą funkcjonalności i estetyki budynku. 
3.  MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej. 



4.  Dopuszczalna zmiana przeznaczenia lokali na funkcje mieszkalne, z wyjątkiem parteru, 
pod warunkiem zapewnienia miejsc postojowych w ilości min.  1m.p. na 1 lokal oraz dla 
funkcji usługowej. 

 
II. 7. - pow. 2,30 ha 
Tereny zainwestowane (budownictwo wielorodzinne), do utrzymania na następujących 

warunkach: 
1. Istniejąca zabudowa wielorodzinna i garaŜowa do utrzymania w dotychczasowych 

gabarytach. 
2. Istniejąca komunikacja wewnętrzna do utrzymania z moŜliwością jej modernizacji i 

rozbudowy dla poprawy funkcjonowania. 
3. MoŜliwe uzupełnienie zabudowy o usługowe obiekty parterowe niepodpiwniczone, o 

powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25m2, stałe lub tymczasowe z dachami 
dwuspadowymi o nachyleniu 30 - 45%, realizowane w formie wolnostojącej lub w zespole 
obiektów usługowych, pod warunkiem nie naruszania prawidłowego funkcjonowania 
komunikacji wewnętrznej terenu oraz zachowania istniejącej zieleni wysokiej lub 
dokonania jej przebudowy z obowiązkiem nowych nasadzeń. 

4.  MoŜliwe uzupełnienie, modernizacja lub przebudowa infrastruktury komunalnej. 
6. Istniejąca stacja trafo i obiekt wymiennikowni do utrzymania, z moŜliwością wydzielenia 

działek. 
 

§  7. 
Tereny oznaczone cyfrą III., przeznaczone są do zmiany dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania i uŜytkowania, na cele: 
 

III.A. ZAINWESTOWANIA. 
 
III.A.1. - pow. 0,17 ha  
1.Tereny do zainwestowania (zabudowa jednorodzinna), na następujących warunkach: 
a) realizacja budynków mieszkalnych, w formie zblokowanej, z poddaszem uŜytkowym; 
b) linie zabudowy - od strony południowej 15 m od linii rozgraniczającej terenu III.B.1., od 

strony ciągu pieszo - jezdnego 4m, od pozostałych linii rozgraniczających 5m. MoŜliwa 
realizacja garaŜy w odległości min 5 m od linii rozgraniczającej ulicy III.B.1. 

c) obiekty zlokalizowane kalenicowo do drogi III.B.1. 
d) wysokość zabudowy moŜe być zróŜnicowana, pod warunkiem nie przekraczania 3 

kondygnacji, 
e) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu 45° z tolerancją 5°, 
f) lukarny w dachach nakryte daszkami dwuspadowymi o nachyleniu 45°. 
g) obowiązek realizacji trwałej zieleni drzewiasto - krzewiastej, na ok.30% pow. kaŜdej    

działki; 
 
2.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) w terenach poza wyznaczonymi liniami zabudowy moŜliwe prowadzenie ciągów 

infrastruktury komunalnej. 
b) doprowadzenie wody i energii elektrycznej z istniejących sieci, na warunkach określonych 

przez zarządzającego; 
c) ogrzewanie z indywidualnych urządzeń; 
d) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do istniejących sieci kanalizacji miejskiej na 

terenach sąsiednich, w uzgodnieniu z ich zarządzającymi.; 



e) zorganizowana zbiórka odpadów, z unieszkodliwieniem na wysypisku w Nowym Targu; 
f) dojazd z projektowanej ulicy III.B.1 oraz ciągu pieszo-jezdnego. 
 
 

III.B. KOMUNIKACJI. 
 
III.B.1. - pow. 0,09 ha  
Tereny dla realizacji drogi dojazdowej, dla obsługi terenów mieszkalnictwa, na następujących 

warunkach:  
1.  szerokość w liniach rozgraniczających - 10 m; 
2.  szerokość jezdni - 6 m; 
3. w wyznaczonym terenie moŜliwa realizacja infrastruktury komunalnej związanej z obsługą 

terenów sąsiednich. 
 

§  8. 
Dla naliczania opłat związanych ze zmianą planu miejscowego, ustala się stawki z tytułu 

wzrostu wartości w wysokości 30%, dla terenów wydzielonych w planie 
 
 

III. PRZEPISY PRZEJ ŚCIOWE I KO ŃCOWE. 
 

§  9. 
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ , zatwierdzony Uchwałą Nr 
XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26 marca 1993 r., 
(Dz.Urz.Woj.Nowosądeckiego Nr 14/93 poz.137, Nr 22/94 poz. 229, Nr 59/96 poz. 153 i 
Nr 10/97 poz. 40) w części objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętego niniejszą uchwałą. 

 
§  10. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi miasta  Nowy Targ. 
 

§  11. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Nowosądeckiego. 
 
Z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej: Wiesław Korczak 
 
 



OPINIE DO WNIOSKÓW O ZMIAN Ę PLANU,  

zgłoszonych w trakcie opracowywania  

STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG. 

 

 

 

1. Watychowicz Jan i Maria - Nowy Targ, ul.Św.Anny 36. 

2. Pcion Stanisława - Nowy Targ, Długa 1a. 

 Przedmiotowe działki - znajdują się w terenach korzystnych do zainwestowania, 

zgodnie z opracowanym Studium. Jednak ich zabudowa musi być poprzedzona  

z uwagi na istniejące uwarunkowania /tereny nieuzbrojone/, miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

3. Trzciński Józef - Nowy Targ, Waksmundzka 2. 

 Przedmiotowe działki - znajdują się w terenach do przekształceń - główny kanał 

wentylacyjny miasta - dno doliny Czarnego Dunajca tj. koryto rzeki, terasy zalewowe i 

nadzalewowe.  

PoniewaŜ są to tereny naturalnego przewietrzania miasta i spływu inwersyjnych mas 

powietrza, co w warunkach mikroklimatycznych Nowego Targu ma fundamentalne znaczenie, 

zakłada się pozostawienie otwartych przestrzeni i ochronę przed nową, trwałą zabudową 

kubaturową, jak równieŜ tworzeniem poprzecznych pasów zadrzewień i zapór. Bezwzględny 

zakaz realizacji nowych obiektów powinien dotyczyć zabudowy mieszkaniowej, natomiast 

moŜna dopuścić powstawanie pojedynczych, parterowych obiektów  kubaturowych, 

wiąŜących się z obowiązkiem realizacji celów publicznych i zaspokojeniem potrzeb w tym 

zakresie, szczególnie tych związanych z zapewnieniem ładu ekologicznego, czyli urzązeń 

infrastruktury technicznej. 

 Funkcjonowanie tych obszarów wiąŜe się z moŜliwością utrzymania istniejącego 

zainwestowania na określonych w planach zagospodarowania przestrzennego warunkach, jak 

równieŜ lokalizacją urządzeń nie wymagających w zasadzie zabudowy kubaturowej - boisk 

sportowych, pól namiotowych, placów targowych, parkingów itp., ale poza strefą obudowy 

biologicznej koryt rzecznych.  



 Reasumując, istnieje  moŜliwość realizacji kortów tenisowych i tras biegowych, jednak 

bez obiektów kubaturowych. 

OPINIE DO WNIOSKÓW O ZMIAN Ę PLANU,  

zgłoszonych w trakcie opracowywania  

STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG. 

 

 

 

1. Stanisław Jąpoł - Nowy Targ - Kilińskiego 4. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach korzystnych do zainwestowania, 

zgodnie z opracowanym Studium. Jednak jej zabudowa powinna być poprzedzona, z uwagi na 

istniejące uwarunkowania /tereny nieuzbrojone/, miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

2. Jan Rokicki - Nowy Targ, Ogrodowa 98. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się częściowo w terenach zainwestowanych, zgodnie 

z opracowanym Studium. Dlatego moŜliwa jest jej zabudowa, która powinna być 

poprzedzona, z uwagi na istniejące uwarunkowania /tereny nieuzbrojone/, miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

3. Roman i Bernadeta Fasiczka - Nowy Targ, Oleksówki 38. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach rolnych, jako działka zainwestowana, 

zgodnie z opracowanym Studium. PoniewaŜ moŜliwe jest utrzymanie istniejących obiektów i 

ich modernizacja, szczególnie pod kątem ochrony środowiska,  

z dopuszczeniem rozbudowy w granicach siedliska, dlatego moŜliwa jest jej zabudowa, która 

powinna być poprzedzona, z uwagi na istniejące uwarunkowania /tereny nieuzbrojone/, 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

4. Grzegorz Kaczmarek - Kłobuck, Andersa 50. 

5. Mirosław Zbro Ŝek - Kłobuck, Wieluńska 14a. 



 Przedmiotowe działki - znajdują się w terenach rolnych, bardzo eksponowanych i 

cennych krajobrazowo, a częściowo w terenach leśnych, zgodnie z opracowanym Studium. 

Dlatego nie powinny być zabudowane. 

 

 

6. Marta i Monika  Janiec - Nowy Targ, Podhalańska 8/72. 

Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach rolnych, zgodnie z opracowanym Studium. 

PoniewaŜ połoŜona jest w rejonie terenów osuwiskowych, o bardzo duŜych spadkach, bez 

dojazdu, dlatego nie moŜe być zabudowana. 

 

 

7. Tadeusz Klocek - Nowy Targ, Ogrodowa 37. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach do przekształceń - główny kanał 

wentylacyjny miasta - dno doliny Białego Dunajca tj. koryto rzeki, terasy zalewowe i 

nadzalewowe.  

PoniewaŜ są to tereny naturalnego przewietrzania miasta i spływu inwersyjnych mas 

powietrza, co w warunkach mikroklimatycznych Nowego Targu ma fundamentalne znaczenie, 

zakłada się pozostawienie otwartych przestrzeni i ochronę przed nową, trwałą zabudową 

kubaturową, jak równieŜ tworzeniem poprzecznych pasów zadrzewień i zapór. Bezwzględny 

zakaz realizacji nowych obiektów powinien dotyczyć zabudowy mieszkaniowej, natomiast 

moŜna dopuścić powstawanie pojedynczych, parterowych obiektów  kubaturowych, 

wiąŜących się z obowiązkiem realizacji celów publicznych i zaspokojeniem potrzeb w tym 

zakresie, szczególnie tych związanych  

z zapewnieniem ładu ekologicznego, czyli urządzeń infrastruktury technicznej. 

 Reasumując, nie ma moŜliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej  

w przedmiotowym terenie. 

 

8. Józef Fryźlewicz - Nowy Targ, Grel 78. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach korzystnych do zainwestowania, 

zgodnie z opracowanym Studium. Jednak jej zabudowa musi być poprzedzona, z uwagi na 

istniejące uwarunkowania /tereny nieuzbrojone/, miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 



9. Władysław Klocek - Nowy Targ, Waksmundzka 63. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach do przekształceń - główny kanał 

wentylacyjny miasta - dno doliny Białego Dunajca tj. koryto rzeki, terasy zalewowe i 

nadzalewowe.  

PoniewaŜ są to tereny naturalnego przewietrzania miasta i spływu inwersyjnych mas 

powietrza, co w warunkach mikroklimatycznych Nowego Targu ma fundamentalne znaczenie, 

zakłada się pozostawienie otwartych przestrzeni i ochronę przed nową, trwałą zabudową 

kubaturową, jak równieŜ tworzeniem poprzecznych pasów zadrzewień i zapór. Bezwzględny 

zakaz realizacji nowych obiektów powinien dotyczyć zabudowy mieszkaniowej, natomiast 

moŜna dopuścić powstawanie pojedynczych, parterowych obiektów  kubaturowych, 

wiąŜących się z obowiązkiem realizacji celów publicznych i zaspokojeniem potrzeb w tym 

zakresie, szczególnie tych związanych  

z zapewnieniem ładu ekologicznego, czyli urządzeń infrastruktury technicznej. 

 Funkcjonowanie tych obszarów wiąŜe się z moŜliwością utrzymania istniejącego 

zainwestowania na określonych w planach zagospodarowania przestrzennego warunkach, jak 

równieŜ lokalizacją urządzeń nie wymagających w zasadzie zabudowy kubaturowej - boisk 

sportowych, pól namiotowych, placów targowych, parkingów itp., ale poza strefą obudowy 

biologicznej koryt rzecznych.  

 Reasumując, istnieje  moŜliwość realizacji w przedmiotowym terenie kortów 

tenisowych i tras biegowych, jednak bez obiektów kubaturowych i zabudowy mieszkaniowej. 

Temat moŜna przeanalizować powtórnie, po wykonaniu projektu budowy przebiegającej w 

tym terenie drogi - przedłuŜenie ul.Sikorskiego. 

 

10.Tadeusz Klocek - Nowy Targ, Ogrodowa 37 /Podmieścisko/. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach rolnych, bardzo eksponowanych i 

cennych krajobrazowo, a częściowo w terenach leśnych, zgodnie z opracowanym Studium. Dlatego nie powinny 

być zabudowane. 

 



OPINIE DO WNIOSKÓW O ZMIANĘ PLANU,  

zgłoszonych w trakcie opracowywania  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA NOWY TARG. 

 

 

1. Wacław Zborowski - Nowy Targ, oś.Nowe 1. 

 Przedmio                                                                                                                                                                                                                                           

 Wniosek prawdopodobnie jest bezprzedmiotowy, poniewaŜ działka znajduje się na terenie wsi 

Waksmund. Z uwagi na brak mapki sytuacyjnej, nie moŜna jej umiejscowić. 

 

2. Bolesław Niemiec - Waksmund, Nowotarska 141. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach otwartych, rolnych, wpływających na funkcjonowanie 

struktury przyrodniczej miasta zgodnie z opracowanym Studium. Wraz z lasami i strefami ekologicznymi 

rzek tereny te stanowią fragment ciągów ekologicznych rangi ogólnokarpackiej i zarazem europejskiej.  

 Tereny te pozostawia się w dotychczasowym uŜytkowaniu rolno - leśno-zadrzewieniowym, zapewniając 

wewnętrzną spójność przestrzenną i rozległość terytorialną, niezbędną dla swobodnego przemieszczania się 

gatunków roślin i zwierząt w ich biotopach. Obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych, 

równieŜ tworzenia nowych siedlisk związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnictwa 

oraz ograniczenie uciąŜliwości istniejących obiektów, co wymaga ustaleń w planach zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

 

4. Komitet osiedlowy - Nowy Targ, Nadmłynówka 78. 

 Przedmiotowa działka - znajduje się w terenach zainwestowanych, zabudowy małomiasteczkowej, zgodnie z 

opracowanym Studium.  

Są to tereny wykształcone na bazie dawnych przedmieść, niejednorodne stylowo,  

z zabudową często przemieszaną, stwarzające wraŜenie niekonsekwencji w prowadzeniu działań 

inwestycyjnych 

 Przekształcenia na tym obszarze powinny prowadzić do porządkowania przestrzeni z utrzymaniem skali i 

charakteru dawnych zespołów, kompozycji wnętrz urbanistycznych, przebiegu ulic. 

Charakter zabudowy, mieszkalno - usługowy, powinien być tu utrzymany. 

  PoniewaŜ obszary te będą obsługiwane przez miejską sieć wodociągową  

i kanalizacyjną, konieczna jest jej rozbudowa i uzupełnienie. Wskazanym jest zmiana czynnika grzewczego 

na gaz, energię elektryczną lub olej opałowy. 

Niezbędna jest tu dalsza realizacja sieci gazowej oraz wzmocnienie zasilania elektroenergetycznego, 

wyłącznie jako sieci kablowej i rozbudowa telekomunikacji. 

 Obszar obsługiwany będzie istniejącą siecią ulic. Wskazana jest modernizacja ulic dla poprawy parametrów 

technicznych i stanu nawierzchni oraz realizacja parkingów i miejsc postojowych. 



Realizacja w/w zasad sformułowanych w Studium, wymaga opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

  

5. Leszek Tętnowski - Nowy Targ, oś Niwa 104. 

6. Andrzej Bednarski - Nowy Targ, Ogrodowa 11. 

 Z uwagi na brak mapek sytuacyjnych, tereny niemoŜliwe do zidentyfikowania i dlatego nie moŜna 

stwierdzić jakie są szanse w świetle ustaleń Studiu, uwzględnienia wniosków. 


