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1. Podstawa prawna opracowania prognozy 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego są następujące akty prawne: 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 

1405, tekst jedn. z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1073- tekst jednolity ze zm.).  

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla potrzeb którego sporządzana jest niniejsza 

prognoza opracowany został w oparciu o uchwałę uchwały Nr XXV/215/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 

(Spółdzielnie mieszkaniowe). 

 

 

 

2. Cel i zakres prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego ma na celu uwzględnienie 

uwarunkowań istniejącego stanu środowiska przyrodniczego wraz z określeniem skutków oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze i kulturowe związanych z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zakres przestrzenny projektu planu obejmuje teren położony Nowym Targu, w południowej 

części miasta, na Równi Szaflarskiej. Od północy teren opracowania ogranicza Al. Tysiąclecia, od zachodu 

częściowo korytarz drogi krajowej Nr 47 Rabką - Nowy Targ – Zakopane, od wschodu granicę opracowania 

stanowi rzeka Biały Dunajec. 

Prognoza jest integralną częścią projektu miejscowego planu oraz stanowi element zapewniający utrzymanie 

równowagi przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

Zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405, tekst jedn. z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą prognoza powinna: 

• zawierać informacje o zawartości, głównych celach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

• zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

• określać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu planu i częstotliwości jej przeprowadzania, 

• określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 

przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, określać, analizować i oceniać stan środowiska 

na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

str. 4 

• określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, 

dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy, 

• przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w planie, mające na celu 

zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań ustaleń projektu 

planu na środowisko, 

• zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Prognoza oddziaływania na środowiska winna również zawierać w części końcowej streszczenie w języku 

niespecjalistycznym. 

 

 

 

3. Metody opracowania i materiały źródłowe 

Na etapie sporządzania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące materiały źródłowe: 

• Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie 

mieszkaniowe). 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, 

zatwierdzone Uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku; 

• Opracowanie ekofizjograficzne - aktualizacja - dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, Biuro Urbanistyczne – Maria Modzelewska, 

2007; 

• Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2016 roku, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, Kraków 2017; 

• Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2013-2015 roku, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, Kraków 2014 

• Ocena stanu wód województwa małopolskiego w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Kraków 2016; 

• Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Kraków 2017; 

• Pięcioletnia ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, benzenem, 

O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P w województwie małopolskim 

uwzględniająca wymogi dyrektyw: 2008/50/WE i 2004/107/WE oraz decyzji 2011/850/UE, 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kraków 2016; 

• Mapa hydrograficzna 1:50 000, 

• Mapa sozologiczna 1: 50 000, 

• Usługi sieciowe WMS Państwowego Instytutu Geologicznego, 

• Usługi sieciowe WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego poddanych oddziaływaniu. Niniejszy dokument został wykonany w 

oparciu o dostępne materiały tematyczne Urzędu Miasta Nowy Targ oraz dokumenty specjalistyczne i akty 

prawne z domeny publicznej. Na podstawie zebranych informacji oceniono potencjalne zagrożenie środowiska 

związane z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazano ewentualne 

negatywne i niepożądane konsekwencje z tego wynikające oraz zaproponowano sposoby i metody ich 

minimalizowania. 

 

Przewidywane oddziaływanie na środowisko ustaleń projektu planu określono według takich kryteriów, jak: 

• charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia), 

• intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

• bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

• okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe), 

• częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

• zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne), 

• trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do 

rewaloryzacji). 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana dla projektu MPZP dla terenów oznaczonych jako NOWY 

TARG 34 (w oparciu o uchwałę Nr XXV/215/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe). 

 

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali planu - 1:1000. 

 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na 

mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej 

prognozy oddziaływania na środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
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4. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze objętym projektem planu  

4.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego  

4.1.1. Położenie fizyczno - geograficzne 

Nowy Targ jest miastem w województwie małopolskim, siedzibą powiatu nowotarskiego. Jest głównym 

ośrodkiem handlowym, komunikacyjnym i przemysłowym Podhala. Według danych z roku 2012 w Nowym 

Targu mieszka 33 118 osób i jest to największe miasto Podhala. Nowy Targ zajmuje obszar o powierzchni 51,07 

km². Nowy Targ jest położony u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca, w środkowej części Kotliny Nowotarskiej, u 

podnóża Gorców. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w południowo-wschodniej części Nowego Targu - 

tzw. Równi Szaflarskiej. 

 

 
Rysunek 1. Lokalizacja obszarów planu na terenie miasta Nowy Targ (Źródło: GoogleMaps)  

 

Zgodnie z klasyfikacją J. Kondrackiego, obszar objęty opracowaniem położony jest na obszarze regionu 

fizycznogeograficznego 514.11 – Kotlina Orawsko – Nowotarska. Miasto leży w rozległym obniżeniu Kotliny 

Nowotarskiej, a jego północne dzielnice położone są na wzniesieniach Gorców. Kotlina Orawsko-Nowotarska to 

region stanowiący najniższą i równocześnie najdalej wysuniętą na północ część Kotliny Podhala. Płaskie dno 

kotliny wyścielone jest trzema poziomami stożków glacifluwialnych, powstałych z materiału wynoszonego z 

Tatr. Część dna kotliny zajmują torfowiska wysokie.  
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Rysunek 2. Mezoregiony wg. Kondrackiego. Nowy Targ. 

Według Mapy Geologicznej Polski (skala 1:500000) przypowierzchniową warstwę gruntu reprezentują 

czwartorzędowe piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Grunty utworzone z piasków żwirów są nośne i 

posiadają dobre parametry fizyko-mechaniczne. Miejsca występowania mad wskazuje się jako mniej korzystne. 

Mady tworzą grunty słabonośne i ściśliwe, dlatego w ich obrębie sytuowanie zabudowy jest utrudnione. Gleby 

te występują w najbliższym sąsiedztwie potoków i rzek. Teren gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 

rzeźby terenu, jednak obszar objęty opracowaniem jest płaski. Teren ten znajduje się na wysokości ok. 600 m 

npm. Obszar ten posiada niewielki spadek w stronę wschodnią, w kierunku Białego Dunajca. Rzeźba terenu w 

granicach badanego obszaru nie stwarza żadnych ograniczeń w jego zagospodarowaniu. 

 

 

Rysunek 3. Obszar objęty przedmiotową zmianą MPZP, dane katastralne (źródło podkładu:  Geoportal). 
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Przedmiotowy teren położony jest w południowej części Nowego Targu na Równi Szaflarskiej. Teren stanowi 

obszar w większości zabudowany zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Zabudowie tej towarzyszą tereny 

zielone (zieleń urządzona oraz nieurządzona - nad Białym Dunajcem) oraz tereny usług (edukacyjne, sportu i 

rekreacji, handlowe i inne) oraz tereny komunikacji. W bezpośrednim sąsiedztwie Polany Szaflarskiej położony 

jest Rezerwat Bór, lotnisko sportowe, biegowe trasy narciarskie, a także wyciągi narciarskie Zadział, Długa 

Polana. 

Centralną arterię komunikacyjną obszaru opracowania stanowi ulica Szaflarska. Od północy teren opracowania 

ogranicza Al. Tysiąclecia - w ciągu drogi krajowej Nr 49 Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska – Jurgów (granica ze 

Słowacją), od zachodu częściowo korytarz drogi krajowej Nr 47 Rabką - Nowy Targ – Zakopane. Od wschodu 

granicę opracowania stanowi rzeka Biały Dunajec. 

Teren jest uzbrojony w pełną infrastrukturę techniczną, również w C.O (ciepłownia znajduje się w granicach 

opracowania).  

 

 
Widok na obszar opracowania od strony północnej 

 

 
Widok na część obszaru opracowania od strony południowej 
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4.1.2. Budowa geologiczna i geomorfologia terenu 

Morfologia obszaru opracowania jest silnie zróżnicowana. Cześć praktycznie płaska to fragment Kotliny 

Orawsko – Nowotarskiej. W terenach użytkowanych ekstensywnie zachowały się pofalowania, niewielkie 

zagłębienia. Nie ma natomiast śladów po krawędziach teras zalewowych i nadzalewowych Dunajca. Partie 

stokowe charakteryzują się nachyleniem w granicach 5° - 9°. Jedynie punktowo może ono przekraczać 12° -15°. 

W dużej części są to stoki o ekspozycji południowej, o korzystnych warunkach insolacyjnych. Partie 

wierzchowinowo – grzbietowe są wypłaszczone. W terenach podgrzbietowych licznie występują nieckowate 

dolinki zboczowe, często płaskodenne, okresowo wilgotne, które są terenami źródliskowymi dla drobnych 

cieków stałych i okresowych (patrz załącznik kartograficzny). Większe potoki wyerodowały dość głębokie 

dolinki, w wyższych partiach obszaru mające charakter dolinek wciosowych, z licznymi skalnymi progami i 

wychodniami piaskowców. Antropogenicznymi elementami morfologicznymi są m.in. powierzchnie zrównane 

w wyniku plantowania terenu oraz liczne skarpy (w terenach zabudowanych i wzdłuż dróg). 

 

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 (w tym osuwiskowych) w obrębie 

nieckowatych dolinek zboczowych, obszarów źródliskowych oraz stromszych partii stoków. Na 

załączniku graficznym wykreślono tereny aktywnych osuwisk oraz tereny predysponowane do zjawisk 

osuwiskowych (zgodnie z: Mapą Geologiczną Polski; „Studium określającym granice obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do 

ujścia Popradu” sporządzonym przez dyrektora RZGW w Krakowie oraz opracowaniem „APOGEO” - 

Stanisława Apostoła dotyczącym stref potencjalnego zagrożenia osuwiskami); 

• mała stabilność naturalnych i antropogenicznych skarp, w obrębie których dochodzi do osypywania się 

warstw zwietrzelinowych, spełzywania, spłukiwania, powstawania zerw, a nawet skalnych obrywów. 

Procesom tym sprzyja m.in. znaczny kąt nachylenia skarp, mała odporność skał na procesy 

denudacyjne wynikające z litologii podłoża, obecność wysięków wód gruntowych, pozbawianie skarp 

naturalnego zadarnienia i roślinności drzewiasto – krzewiastej; 

• zagrożenie nadmierną erozją gleby, na bardziej stromych odcinkach stoków. Według badań 

porównawczych (Barański 1990), w terenach pogórskich średnie roczne spływy gleb wynoszą: dla 

stoków ornych (niesterasowanych) – 2500 m³/km², dla pastwisk 3,3 m³/km², dla łąk 0,4 m³/km² oraz 

dla lasów 0,03 m³/km²; 

• denudacja zbocza skutkująca spełzywaniem i spłukiwaniem zwietrzeliny w kierunku den dolinek. 

Szczególnie zagrożone są tereny, w których płytkie podłoże geologiczne budują gliny, a powierzchnia 

pozbawiona została naturalnego zadarnienia. Również gęsta sieć dróg dojazdowych do pól i 

przysiółków (mechanizacja rolnictwa, intensyfikacja ruchu komunikacyjnego) zwiększa erozję liniową; 

• niska przepuszczalność i retencyjność podłoża na przeważającej części obszaru (za wyjątkiem doliny 

Czarnego Dunajca i Dunajca oraz miejsc, gdzie warstwy spękanego piaskowca zalegają stosunkowo 

płytko); 
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• niekorzystne warunki gruntowo – wodne w nieckowatych dolinkach, w dolinkach potoków i w strefach 

podstokowych wyścielonych materiałem nieprzepuszczalnym, które sprzyjają powstawaniu trwałych 

lub okresowych podmokłości. 

 

Głębsze podłoże geologiczne obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budują 

skały fliszowe – trzeciorzędowe. Tworzą je naprzemianległe warstwy piaskowca i łupka z wkładkami 

nieprzepuszczalnych iłów i glin. Na skutek pofałdowania warstwy geologiczne upadają pod różnym katem. 

Płytsze podłoże tworzą utwory mioceńskie reprezentowane przez gliny i pospółki gliniaste charakteryzujące się 

generalnie niskim wskaźnikiem infiltracji. W miejscach, gdzie warstwy spękanego piaskowca zalegają blisko 

powierzchni (lub występują wychodnie), możliwości przenikania wód opadowych i roztopowych są większe. W 

obrębie Kotliny Orawsko – Nowotarskiej (południowa część obszaru) oraz w niższych partiach dolinek potoków, 

zdecydowanie wzrasta udział utworów czwartorzędowych, które są wykształcone jako gliny, piaski, zaglinione 

żwiry i pospółki gliniaste (materiał: granity, kwarcyty, piaskowce) pochodzenia akumulacyjnego. Ich miąższość 

waha się od kilkudziesięciu cm do ok. 60 m w dolinie Dunajca. Charakteryzują się podwyższonym wskaźnikiem 

infiltracji. 

 

W rejonie obszaru objętego opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin. W obszarze tym nie 

znajdują się tereny i obszary górnicze. 

 

4.1.3. Warunki klimatyczne 

Wyniesienie nad poziom morza oraz śródkarpackie położenie warunkują podstawowe cechy klimatyczne 

obszaru objętego planem. Specyfika mezoklimatu charakteryzowanego terenu wynika głównie z uwarunkowań 

morfologicznych, ekspozycji stoku oraz wyniesienia nad dno Kotliny Orawsko - Nowotarskiej. Jego 

podstawowymi cechami są: 

• położenie w zasięgu silnych inwersji termicznych związanych z Kotliną Orawsko – Nowotarską. 

Orientacyjny zasięg występowania zastoisk chłodnego powietrza (do ok. 60 m nad dno kotliny) wykreślono 

na załączniku graficznym. Naturalnym kanałami adiabatycznego spływu zimnego powietrza ze stoków 

górskich są dolinki większych potoków. Zjawiska inwersyjne pojawiają się najczęściej w okresie jesienno – 

zimowym, towarzyszy im gwałtowny spadek temperatury, zwiększenie amplitud dobowych i rocznych 

temperatury, zwiększona wilgotność powietrza, dłuższe zaleganie mgieł; 

• niekorzystne warunki wentylacyjne w południowej części obszaru opracowania oraz w obrębie głęboko 

wciętych dolinek potoków, znaczny udział dni z ciszą (ok. 25%), co przyczynia się do koncentracji 

zanieczyszczeń atmosferycznych w najniższych partiach troposfery. Relatywnie najsilniej przewietrzane są 

partie najwyższe; 

• ilość dni ze średnią temperaturą powyżej +5°C, czyli okres wegetacyjny jest relatywnie krótki i wynosi od 

200 dni w części najniższej do ok.170 dni w części północnej. Niekorzystne dla upraw są silne spadki 

temperatur w porze zimowej sprzyjające przemarzaniu gruntu oraz występowanie późnowiosennych 

przymrozków; 
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• dominującym kierunkiem wiatrów są wiatry o przebiegu równoleżnikowym (zachodnie – ok. 22% i 

wschodnie – ok. 18%); 

• średnia roczna suma opadów – około 800 -850 mm jest wielkością optymalną i gwarantuje prawidłowe 

nawilgocenie gleby. Nierównomierny rozkład opadów w ciągu roku, a w szczególności opady o 

charakterze nawalnym występujące w okresie letnim mogą sprzyjać intensyfikacji zjawisk erozyjnych i 

morfodynamicznych. 

 

Obszar ten posiada swoiste cechy lokalne, między innymi skłonność do tworzenia się zastoiska zimnego 

powietrza zimą. Warunki topoklimatyczne nie wykazują tutaj istotnej zmienności, są mało zróżnicowane z 

uwagi na konfigurację terenu. Warunki bioklimatyczne można ocenić jako przeciętne. Większość wskaźników 

biometeorologicznych jest zbliżona do wartości średniej dla regionu. 

 

4.1.4. Hydrografia i warunki hydrogeologiczne  

Na obszarze objętym planem sieć hydrograficzną reprezentują potok Czarny Dunajec, który po połączeniu z 

Białym Dunajcem zmienia nazwę na Dunajec oraz większe potoki: Kowaniec (z potokiem Robów, Garby, 

Olesiów) oraz Kokoszków. Bardzo gęsta jest sieć drobnych, bezimiennych cieków (patrz załącznik 

kartograficzny). Dla Dunajca i Potoków Czarny Dunajec oraz Kowaniec na załączniku  graficznym wykreślono 

zasięg wód powodziowych wg „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 

dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu”, sporządzonym przez dyrektora 

RZGW w Krakowie.  

 

Wschodnia granicę obszaru opracowania stanowi Czarny Dunajec (częściowo objęty przedmiotowym MPZP). 

 

Na Dunajcu stany wysokie wód mogą utrzymywać się dłużej, co prowadzi do podtapiania terenów 

nadrzecznych (również na skutek podsiąkania wód – lokalny związek hydrauliczny wód gruntowych z wodami 

rzecznymi). W terenach zainwestowanych potoki ujęte zostały lokalnie w antropogeniczne koryta, wzmocniono 

brzegi obudową kamienną lub betonową. Punktowo, drobne cieki zostały przekryte. 

 

Na obszarze miasta występują dwa horyzonty wód podziemnych: czwartorzędowy i trzeciorzędowy. obszarze 

objętym opracowaniem zmiany planu, a zlokalizowanym w sąsiedztwie istniejącego cmentarza 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. Obszar objęty 

opracowaniem zmiany planu znajduje się w minimalnej odległości 400 m od północnej granicy Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 440 (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego). Główny Zbiornik Wód 
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Podziemnych nr 440 Dolina Kopalna Nowy Targ jest czwartorzędowym zbiornikiem porowym o powierzchni ok. 

280 km2 i zasobach dyspozycyjnych 86 000 m3/dobę. GZWP. Miąższość utworów wodonośnych waha się w nim 

od kilku do ponad 100 m, a wydajność pojedynczych studni może dochodzić do 70 m3/h. Specyficzna budowa 

geologiczna podłoża uniemożliwia przenikanie ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a tym 

samym skażenie wód tego zbiornika. 

 

Na obszarze opracowania znajduje się Jednolita Część Wód Podziemnych nr 165. Charakterystyka JCWPd 165 

poniżej: 

 

Rysunek 4. Lokalizacja JCWPd 165. 
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Rysunek 5. Charakterystyka JCWPd 165. 

 

Obszar objęty opracowaniem zmiany planu znajduje się w minimalnej odległości 400 m od północnej granicy 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 440 (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego). Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych nr 440 Dolina Kopalna Nowy Targ jest czwartorzędowym zbiornikiem porowym o powierzchni ok. 

280 km2 i zasobach dyspozycyjnych 86 000 m3/dobę. GZWP. Miąższość utworów wodonośnych waha się w nim 

od kilku do ponad 100 m, a wydajność pojedynczych studni może dochodzić do 70 m3/h. Specyficzna budowa 

geologiczna podłoża uniemożliwia przenikanie ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a tym 

samym skażenie wód tego zbiornika. 
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4.1.5. Warunki glebowe, szata roślinna i świat zwierzęcy 

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, często 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 rozwinęły się procesy zabagniania, prowadzące do powstania gleb 

glejowych oraz torfienia. Reprezentują one gleby o retencyjnym typie obiegu wody.  

 

W dolinie Dunajca oraz lokalnie w dolinkach większych potoków występują mady rzeczne. Są wytworzone z 

osadów aluwialnych, zwykle kamienistych i współcześnie nadbudowywanych (mady rzeczne właściwe). Są one 

wilgotne lub mokre, pod poziomem próchniczym wykazują często cechy procesów glejowych. Cechą 

charakterystyczną mad jest zróżnicowanie uziarnienia od utworów kamienisto –piaszczystych, żwirowo – 

piaszczystych do gliniasto – ilastych, w postaci warstw o różnej miąższości. Wskaźnik infiltracji wykazuje bardzo 

wysoką korelację ze zróżnicowaniem uziarnienia profilu glebowego. W najwyższych partiach obszaru 

opracowania występują gleby płytkie - litosole, których głębokość całkowitą i biologiczną ogranicza lita skała 

oraz rankery charakteryzujące się znaczną zawartością odłamków skalnych i brakiem wyraźnie wykształconych 

poziomów próchniczych. Na obszarze opracowania występują gleby o zróżnicowanych klasach bonitacyjnych. 

W części dolinnej i niższych, łagodnych partiach zboczy występują gleby wyższych klas bonitacyjnych (patrz zał. 

kartograficzny). W partiach wyższych przeważają gleby klas niższych – kl. V i VI. Pod względem przydatności 

rolniczej na charakteryzowanym terenie występują kompleksy: zbożowy górski i owsiano – ziemniaczany górski 

(łagodne stoki); użytki zielone średnie (wyższe partie wierzchowinowo – grzbietowe); użytki zielone słabe i 

bardzo słabe (partie najwyższe, górskie). Ogólnie, tereny rolne charakteryzują się niskim potencjałem 

agroekologicznym. 

 

W rejonie inwestycji nie stwierdzono objawów ruchów mas ziemnych. 

 

Pierwotna szata roślinna okolic Nowego Targu odznaczała się dużym zróżnicowaniem, spowodowanym znaczną 

zmiennością warunków naturalnych. Trwająca wiele wieków działalność człowieka spowodowała znaczne 

przekształcenie roślinności. Fragmenty biocenoz zbliżonych do naturalnych zachowały się jeszcze na peryferiach 

miasta. Struktura przyrodnicza obszaru objętego analizą jest słabo zróżnicowana, za to przekształcona 

antropogenicznie. Obszar ten obejmuje wyłącznie tereny niegdyś użytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska, 

obecnie odłogowane. Łąki mają duże znaczenie gospodarcze jako podstawa hodowli zwierząt. Są to zbiorowiska 

wtórne, zarastające tereny poleśne. Powstanie swe zawdzięczają człowiekowi i utrzymują się jedynie dzięki 

ciągłej jego ingerencji. Charakter gospodarki (koszenie, wypas, nawożenie) wpływa w zasadniczy sposób na 

skład florystyczny łąk. Roślinność łąkowa niekoszona ani też niepodlegająca wypasowi jest stopniowo 

zastępowana gatunkami bardziej ekspansywnymi.  
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W sąsiedztwie terenów zabudowanych występuje roślinność ruderalna, towarzysząca osiedlom ludzkim, liniom 

komunikacyjnym czy terenom usługowym. Obszar objęty prognozą podlega stałej antropopresji. 

 

Na większości terenów objętych planem nie występują sprzyjające warunki dla bytowania zwierząt, za 

wyjątkiem okresowo przebywających tu powszechnych gatunków ptaków, gryzoni, owadów związanych z 

siedliskami osadniczymi. Jedynie tereny nabrzeżne – pozostające w częściowo niezagospodarowanym stanie – 

pomimo iż stanowią stanowiska wtórne stanowią naturalne siedliska małych zwierząt należących do gatunków 

synantropijnych. Z gatunków zwierząt występujących na obszarze gminy wymienić można: popielice, jeże, 

krety, koszatki, orzesznice i myszy. W okolicach Nowego Targu występuje ponad 100 gatunków ptaków. Z 

ptaków drapieżnych występują: jastrzębie - gołębiarze, myszołowy zwyczajne i sokoły - pustułki, a rzadziej 

głuszce, cietrzewie, rude kanie oraz krogulce. W okolicach tych występują także kruki, sroki, sójki. Świat gadów 

reprezentują trzy gatunki jaszczurek: zwinka, żyworodna i padalec beznogi oraz dwa węże: żmija zygzakowata, 

spotykana na torfowiskach oraz zaskroniec. 

 

4.1.6. Zasoby krajobrazowe i kulturowe oraz obszary chronione 

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 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 z uwagi na położenie w 

podgórskiej części miasta eksponowane są w krajobrazie. Z uwagi jednak na sąsiedztwo wielokondygnacyjnego 

budynku Szpitala Powiatowego, ekspozycja terenu objętego zmianą przeznaczenia jest stosunkowo niewielka. 

 

Tereny objęte zmianą planu nie są objęte żądną formą ochrony przyrody. Najbliżej położone są : 

· Torfowiska Orawsko-Nowotarskie - PLB 120007 oraz PLH 120016 (ok. 8 km) 

· Górny Dunajec - PLH120086 (Dyrektywa Siedliskowa) (ok 2 km) 

· Ostoja Gorczańska - PLH120018 (ok. 4 km).  

 

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016 - obszar siedliskowy o pow. 8255,6 ha. Obszar jest fragmentem 

Kotliny Orawsko-Nowotarskiej zbudowanej ze skał fliszu karpackiego przykrytych żwirami, piaskami i iłami 
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czwartorzędowymi, o grubości do 1300m. Obejmuje jeden z największych w Polsce południowej, cenny 

kompleks torfowisk wysokich typu bałtyckiego i borów sosnowo-świerkowych. W najlepiej zachowanych 

fragmentach (m.in. w północnej części Puścizny Wielkiej) torfowiska mają wyraźnie zaznaczoną strukturę 

kępkowo-dolinkową. Na okrajki torfowisk wkraczają już gatunki łąkowe. Obszar poprzecinany jest licznymi 

potokami, fragmenty obszaru odwadniane są rowami melioracyjnymi. Wzdłuż potoków utrzymują się łąki 

ostrożeniowe, a gdzieniegdzie młaki. W skład obszaru wchodzi także fragment koryta Czarnego Dunajca o 

naturalnym charakterze. Związana z nim roślinność potoków i rzek górskich to zwłaszcza zarośla wierzbowe i 

wrześniowe na kamieńcach. Pozostała część terenu zajęta jest przez łąki kośne, głównie mieczykowo-mietlicowe, 

z których część nie jest użytkowana. Południową część obszaru pokrywają bory bagienne. Specyficzne, skrajne 

warunki środowiska powodują, iż ostoja jest obszarem bytowania borealnych gatunków roślin i zwierząt. 

Stwierdzono tu występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 12 gatunków z 

załącznika II tej Dyrektywy. 

 

Górny Dunajec PLH120086 - specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 150,2 ha. Ostoję Górny Dunajec z 

dopływami tworzą: rzeka Dunajec na odcinku od ujścia Białego Dunajca do mostu na trasie Harklowa-Knurów, 

potok Czarny Dunajec (od północnej granicy ostoi „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie” do ujścia do Dunajca) 

wraz z potokiem Lepietnica (od mostu na trasie Morawczyna - Nowy Targ w miejscowości Trute do ujścia). Są to 

prawie naturalne, małe rzeki fliszowe, o kamienistym dnie i słabo porośniętych brzegach. W dolinie Czarnego 

Dunajca i nad samym Dunajcem występują cenne siedliska kamieńcowe. Lasy liściaste zajmują 12% powierzchni 

terenu, łąki około - 21%, tereny uprawiane 57%, a zurbanizowane - 10%. Oba potoki stanowią ważną ostoję 

wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt związany ze środowiskiem wodnym - występują tu licznie 2 

gatunki ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (brzanka i głowacz białopłetwy). 

 

Ostoja Gorczańska” - PLH 120018. Za włączeniem tego obszaru do struktur ekologicznych NATURA 2000 

przemawiał duży udział siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej. Największy udział w 

siedliskach leśnych mają żyzne buczyny i górskie bory świerkowe. Z leśnych siedlisk przyrodniczych o znaczeniu 

priorytetowym występują nadrzeczna olszyna górska i podmokła świerczyna górska. Z siedlisk nieleśnych 

dominują górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Do siedlisk o znaczeniu priorytetowym należą murawy 

bliźniczkowe. Występują tu: 

• gatunki ssaków wymienione w Załączniku II: niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, wydra oraz ssaki inne (sarna 

europejska, jeleń szlachetny, popielica, koszatka, borsuk, rzęsorek mniejszy, ryjówka aksamitna, ryjówka 

malutka); 

• gatunki ptaków wymienione w Załączniku II: bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, orzeł przedni, 

jarząbek, głuszec, derkacz, puchacz, sóweczka, puszczyk uralski, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł 

czarny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójplaczasty, muchołówka mała, gąsiorek; 

• gatunki gadów i płazów, w tym: gniewosz plamisty, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, salamandra 

plamista, traszka górska, żmija zygzakowata;  

• różne gatunki ryb, w tym głowacz pręgopłetwy;  
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• cenne gatunki roślin, w tym m.in.: wiechlina fioletowa, podejźrzon lancetowaty, podejźrzon marunowy, 

turzyca skąpokwiatowa, ozorka zielona, zarzyczka górska, omieg górski, kruszczyk błotny, storzan bezlistny, 

wyblin jednolistny, zaraza wielka, gnidosz rozesłany, podkolan biały, gołek białawy, skalnica gronkowa. 

 

 

4.2. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 

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. 

 

4.2.1. Powietrze atmosferyczne 

Ocenę dla wszystkich zanieczyszczeń wykonano dla trzech stref:  

· Aglomeracji krakowskiej PL1201 

· Miasta Tarnów PL1202 

· Strefy małopolskiej PL1203, przy czym najbliższa automatyczna stacja pomiarowa znajduje się w 

Zakopanem [kod: MpZakopaSien]. 

Wyniki badań przedstawiają tabele poniżej: 

 

Tabela 1. Klasyfikacja stref SO2  

 

 

Tabela 2. Klasyfikacja stref NO2  
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Tabela 3. Klasyfikacja stref CO  

 

 

Tabela 4. Klasyfikacja stref C6H6  

 

 

Tabela 5. Klasyfikacja stref O3  

 

 

Tabela 6. Klasyfikacja stref PM10 

 

 

Tabela 7. Klasyfikacja stref PM10 

 

 

Tabela 8. Klasyfikacja stref Pb 
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Tabela 9. Klasyfikacja stref PM2.5 

 
 

Tabela 10. Klasyfikacja stref Cd 

 

 

Tabela 11. Klasyfikacja stref benzo(a)piren 

 

 

Wykonana klasyfikacja stref za 2015 rok potwierdziła występujące w poprzednich latach przekroczenia 

dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle 

zawieszonym PM10 na terenie województwa małopolskiego, a także dwutlenku azotu w Aglomeracji 

Krakowskiej. 

 

Tereny objęte przedmiotowym MPZP znajdują się w obszarze zurbanizowanym miasta. Większość zabudowy 

stanowi zabudowa wielorodzinna usługi edukacyjne i komercyjne oraz tereny przemysłowe (użytkowane 

ekstensywnie, jako parkingi i magazyny oraz biura). 

 

4.2.2. Wody powierzchniowe 

Ocena stanu wód województwa małopolskiego dokonana w 2015 roku objęła łącznie 113 jednolitych części 

wód: 

· dla 107 jcwp należących do Dorzecza Wisły (w tym 26 naturalnych, 78 silnie zmienionych i 3 sztucznie 

zmienionych jcwp), 

· oraz dla 6 jcwp należących do Dorzecza Dunaju (4 naturalne i 2 silnie zmienione jcwp). 

 

Stan jcwp oceniono poprzez porównanie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego na 

podstawie badań prowadzonych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym, a określa go gorszy ze 

stanów. Jeżeli jcwp występuje na obszarze chronionym ocena stanu wód uwzględnia także spełnianie 

wymogów dodatkowych określonych dla tego obszaru. Wody są w dobrym stanie, jeżeli mają dobry lub 

powyżej dobrego stan/potencjał ekologiczny i równocześnie dobry stan chemiczny oraz w przypadku 

występowania na obszarze chronionym spełnione są wymogi dodatkowe określone dla tego obszaru. Do stanu 
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złego zakwalifikowane są wody, które mają stan/potencjał ekologiczny umiarkowany, słaby i zły, stan 

chemiczny poniżej dobrego lub nie spełnienie wymogów dodatkowych określonych dla obszarów chronionych. 

 

Tabela 12. Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcwp - ocena za 2015 rok 

 

 
 

 

 

Rysunek 6. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w województwie 
małopolskim w 2015 roku. 

 

Stan i potencjał ekologiczny jcwp w obszarze opracowania określono jako dobry. 

 

Na terenie opracowania potencjalne zanieczyszczenie wód powierzchniowych może pochodzić z 

ropopochodnych przedostających się do wód opadowych i wraz z nimi spływających do Dunajca. Tereny 

zajezdni – obecnie nie wykorzystywane na intensywna działalność produkcyjną czy usługową – nie stanowią 

dodatkowego czynnika ryzyka. Droga krajowa 957 może stanowić potencjalne źródło skażeń, w związku z 

możliwą katastrofą w ruchu drogowym (pojazdy przewożące chemiczne środki przemysłowe). 
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4.2.3. Wody podziemne 

Na terenie województwa małopolskiego wydzielono 22 jednolite części wód podziemnych, z czego 5 (JCWPd 

119,120,134,142, 146) w północno-zachodniej części województwa jedynie w niewielkiej części obejmują wody 

na obszarze województwa. 

 

Dobry stan wód podziemnych oznacza taki stan osiągnięty przez JCWPd, w którym zarówno stan ilościowy, jak i 

jakościowy (chemiczny) jest określony jako co najmniej „dobry”. Oznacza to, że: 

· zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zostały osiągnięte możliwe do uzyskania cele 

środowiskowe ustalone dla ekosystemów zależnych od wód podziemnych i cele w zakresie 

zaspokajania racjonalnie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności, 

· dostępne zasoby wodne JCWPd przekraczają długoterminowę średnioroczne wielkości poboru, 

· stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają standardów jakości, zgodnych z odpowiednimi przepisami 

Wspólnoty Europejskiej, nie wykazują dopływu naturalnych wód słonych lub wód z wysokimi 

zawartościami niepożądanych innych szkodliwych składników. 

 

W roku 2014 badania stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych prowadzono łącznie w 18 spośród 22 

jednolitych części wód wyznaczonych w województwie, w 83 punktach tworzących sieci monitoringu krajowego 

i regionalnego. Badania stanu chemicznego prowadzono w 61 punktach zlokalizowanych w 16 jednolitych 

częściach. 

 

Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją jakość wód podziemnych w województwie w roku 2014 przedstawiała 

się następująco: 

· wody bardzo dobrej jakości - klasy I stanowiły 6,6%, 

· wody dobrej jakości - klasy II –31,1%, 

· wody zadowalającej jakości - klasy III – 39,3%, 

· wody niezadowalającej jakości - klasy IV - 16,4% 

· wody złej jakości - klasy V - 6,6 % 

co oznacza, że: 

· dobry stan chemiczny (klasa I, II, III) stwierdzono w 77,0% badanych wód, 

· słaby stan chemiczny (klasa IV, V) – w 23,0% % badanych wód. 

 

Tabela 13. Klasyfikacja wód podziemnych w 2014 roku w województwie małopolskim 
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Stan jcwpd w najbliższym punkcie pomiarowym względem obszaru opracowania – Dębno gm. Nowy Targ – 

określono jako dobry (klasa II). Woda spełnia również kryteria jakości wód podziemnych przeznaczonych do 

spożycia (dane za 2014 rok, WIOŚ). 

 

Obecne zagospodarowanie terenów objętych opracowaniem nie wskazuje na podwyższone ryzyko 

zanieczyszczenia wód podziemnych. Ryzyka dla wód podskórnych można utożsamiać z ryzykami opisanymi 

wyżej dla wód powierzchniowych. 

 
4.2.4. Hałas 

Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 

2013–2015, w roku 2014 przeprowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa 

małopolskiego, na które składały się pomiary akustyczne obejmujące drogi, kolej oraz lotnisko. Głównym 

założeniem wykonanych pomiarów było określenie warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras 

komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości akustycznej analizowanych miejsc. Najbliższa lokalizacja 

punktu pomiarowego natężenia hałasu drogowego względem obszaru opracowania zlokalizowana była w 

Waksmundzie. 

 

Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2014 roku na terenie województwa małopolskiego wykazały 

przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu w wielu badanych punktach, zarówno w porze dnia jak i nocy. 

Poniżej przedstawione zostały wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego, lotniczego): 

 

 

Rysunek 7. Monitoring hałasu drogowego z wyznaczeniem poziomów równoważnych (LAeq,D oraz LAeq,N) w województwie 
małopolskim w roku 2014. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w przekrojach pomiarowych wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 

 

Brak danych na temat poziomu hałasu komunikacyjnego (kolejowego i lotniczego) oraz przemysłowego  dla 

obszaru opracowania lub nieodległego. 
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Na podstawie oględzin terenu opracowania można przewidywać iż potencjalnymi źródłami 

ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego mogą być droga DK 49 (Nowy Targ - Jurgów). Ze względu na 

ukształtowanie terenu należy uznać obszar oddziaływania czynnika hałasu na teren opracowania jako 

ograniczony (lokalny). 

 

4.2.5. Pole elektromagnetyczne 

W 2014 roku przeprowadzono badania okresowe pól elektromagnetycznych w 45 punktach według zasad 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu 

prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645). 

Punkt pomiarowy nr 23 zlokalizowany był w Nowym Targu. Badanie wykonano 08.09.2014. 

 

Wartość średnia [składowa elektryczna w przedziale częstotliwości 3 MNz – 3 GJHz] wynosiła 0,30 V/m +/- 0,10 

V/m – przy poziomie dopuszczalnym 7 V/m. Oznacza to, że stan środowiska pod względem poziomu pola 

magnetycznego należy uznać za dobry. 

 

W obszarze opracowania nie występują sieci energetyczne o wysokim napięciu. Potencjalne zwiększone 

poziomy emisji pola elektromagnetycznego mogą pochodzić od linii średniego napięcia (15kV) bądź z linii 

energetycznej zasilających trakcję na odcinku linii kolejowej Nowy Targ – Lasek (i dalej Chabówka). 

 

4.3. Uwarunkowania ekofizjograficzne 

Kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego obszaru powinno uwzględniać stan istniejącego 

środowiska przyrodniczego i kulturowego. Sformułowano następujące wnioski: 

• Wyznaczenie trenów zabudowy jest uzasadniona dobrą dostępnością komunikacyjną dla zabudowy 

mieszkaniowej, niewielkimi fragmentami pomiędzy terenami już zainwestowanymi lub 

przeznaczonymi pod zabudowę oraz zaspokojeniem potrzeb mieszkańców oraz inwestorów, w tym 

zakresie; 

• Właściwy klimat akustyczny obszaru opracowania należy zapewnić poprzez zachowanie odpowiednich 

stref ochronnych (zgodnie z przepisami odrębnymi) z uwzględnieniem potencjalnych stref uciążliwości 

od szlaków komunikacyjnych; 

• Należy zapewnić ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

• Zaleca się rozwój zieleni wysokiej i niskiej na terenach potencjalnego zainwestowania, pełniącej rolę 

zieleni izolacyjnej, wprowadzenie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  

• Należy określić minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy, również 

usługowej i produkcyjnej;  

• Rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami powinno być oparte o 

kompleksowe rozwiązania zgodne z istniejącą polityką miasta;  

• W projektowanych działaniach inwestycyjnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, 

której nadrzędnym celem jest zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
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procesów przyrodniczych. 

• Działalność przedsięwzięć lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie może powodować 

ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor 

posiada tytuł prawny. 

• Zaopatrzenie w energię cieplną powinno odbywać się z urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i 

niskim stopniu emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystaniem paliw ekologicznych . 

 

 

4.4. Odporność środowiska na degradację 

W obrębie oddziaływań destrukcyjnych człowieka na system przyrodniczy wyróżnić można
1
:  

• Degradację, czyli przesunięcie systemu na niższy poziom termodynamiczno-informacyjny,  

• Degenerację, czyli rozpad zależności wewnętrznych między składnikami systemu, co powoduje zanik 

mechanizmów stabilizujących,  

• Dysfunkcję, czyli zmianę (najczęściej uproszczenie) sposobu przepływu materii i energii bez wyraźnych 

zmian struktury,  

• Dekompozycję, czyli zmianę struktury, składu i relacji ilościowych między składowymi systemu.  

 

Skutki działań człowieka w środowisku można klasyfikować
2
 () ze względu na:  

• Ich zasięg przestrzenny (punktowy, liniowy i powierzchniowy),  

• Czas ich trwania (długo- i krótkoterminowe),  

• Częstotliwość (powtarzalne, ciągłe, cykliczne, zanikające),  

• Skalę (lokalne, regionalne, globalne),  

• Charakter (skumulowane, synergiczne, przypadkowe, odwracalne lub nieodwracalne),  

• Skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych.  

 

Pod pojęciem odporności rozumie się najczęściej taką progową wartość parametrów otoczenia systemu 

przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są odwracalne po ustaniu zakłócenia.  

 

W ujęciu historycznym proces destrukcji przyrody przez człowieka zapoczątkowany został różnymi formami 

eksploatacji zasobów przyrody, w efekcie których postępowało przekształcanie jej struktury. Następnym 

czynnikiem przekształceń była urbanizacja obszaru, w wyniku której następowała całkowita eliminacja dzikiej 

przyrody z miejsc zasiedlanych przez człowieka oraz jej fragmentacja. Najpóźniej pojawiają się różnego rodzaju 

zanieczyszczenia, których emisja ma współcześnie zasięg transgraniczny.  

 

Wymienione czynniki antropopresji oddziałują negatywnie na komponenty abiotyczne (litosferę, hydrosferę, 

powierzchnię ziemi i klimat) i biotyczne (wszystkich poziomów organizacji przyrody) oraz strukturę i 

funkcjonowanie systemu przyrodniczego.  

                                                      
1
 Kostrowicki, 1979 

2
 Richling, Solon 1996 
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W przypadku analizowanego terenu do elementów mało odpornych na degradację zaliczono przede 

wszystkim: 

• Wody podziemne, 

• Klimat akustyczny, 

• Warunki mezoklimatyczne, 

• Zbiorowiska roślinne i fauna:  

o Zwierzęta objęte ochroną gatunkową, 

o Otoczenie gniazd ptaków chronionych, 

 

Elementy średnio odporne to: 

• Podłoże gruntowe: 

o Gleby klas bonitacyjnych III – IV,  

• Zbiorowiska roślinne i fauna: 

o Zieleń nieurządzona, 

o Zbiorowiska segetalne (upraw rolnych). 

 

Do elementów odpornych zalicza się: 

• Podłoże gruntowe: 

o Grunty antropogeniczne przekształcone mechaniczne i/lub chemicznie, 

• Tereny o nachyleniu 0-5°, 

• Zbiorowiska roślinne i fauna: 

o Pastwiska, 

o Zieleń urządzona, 

o Fauna i flora synantropijna. 

 

4.5. Ocena zdolności środowiska do regeneracji 

System przyrodniczy, posiada zdolność utrzymywania lub odtwarzania swej struktury i funkcji w warunkach 

zmian zewnętrznych, czyli powracania do stanu normalnego po jego naruszeniu. Lecz w przypadku 

wprowadzenia czynników degradujących, zdolnych do naruszenia mechanizmów homeostatycznych, następuje 

załamanie równowagi ekologicznej. Człowiek zazwyczaj nie jest w stanie określić poziomu natężenia sił 

niszczących, przy których załamanie to następuje. Stwierdza się to dopiero po reakcji przyrody na wprowadzony 

czynnik.  

 

Zdolność do regeneracji posiadają przede wszystkim komponenty biotyczne, a spośród abiotycznych – 

hydrosfera i klimat (a pozostałe są nieodnawialne). Regeneracja przyrody odbywa się dzięki procesowi sukcesji i 

rozprzestrzeniania się gatunków. Rozpatrując analizowany obszar należy stwierdzić, że środowisko przyrodnicze 

nadal odznacza się zdolnością do regeneracji.  
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Zdolność do regeneracji najczęściej wyrażana jest długością czasu, jaki upływa między momentem ustania 

działania czynników odkształcających środowisko, a powrotem środowiska do stanu, który występował przed 

rozpoczęciem działania tych czynników. 

 

Ocena zdolności środowiska do regeneracji należy do zadań najtrudniejszych, gdyż: 

• Środowisko bardzo rzadko wraca do takiego samego stanu, jaki istniał przed wystąpieniem 

oddziaływań, 

• Degradacja środowiska często następuje pod wpływem synergicznego oddziaływania kilku czynników i 

nie można stwierdzić, który z nich odgrywa ważniejszą rolę, a wstrzymanie ich oddziaływania nie 

następuje jednocześnie, 

• Regeneracja przebiegająca pod wpływem czynników naturalnych (po zaniechaniu antropopresji) 

często wspomagana jest celowymi działaniami człowieka (np. Rekultywacja) i wówczas jej tempo jest 

zróżnicowane, 

• Wiele procesów regeneracyjnych (odnoszących się np. Do roślinności lub zasobów wód podziemnych) 

trwa długo i może przekraczać długość życia jednego pokolenia ludzi. 

 

Ogólnie przyjmuje się, że regeneracja w środowisku następuje wyłącznie pod wpływem procesów naturalnych. 

W przypadkach, gdy przyroda „nie poradzi sobie sama”, celowe działania człowieka mogą znacznie przyspieszyć 

regenerację środowiska. Skala czasu niezbędnego dla osiągnięcia oczekiwanego efektu regeneracji stanu 

danego elementu środowiska przyrodniczego, jest wyraźnie zróżnicowana. 

 

Regeneracja krótkoterminowa – do 50 lat na uzyskanie spodziewanych efektów – dotyczy: 

• Wód powierzchniowych, 

• Jakości stanu atmosfery, 

• Roślinności spontanicznej i synantropijnej w obszarach osiedlowych, 

• Roślinności pól uprawnych i łąk. 

 

Regeneracja długoterminowa – powyżej 50 lat – dotyczy: 

• Rekultywacji gleb, 

• Naturalnej sukcesji roślinnej. 

 

Regeneracja w skali historycznej – powyżej 100 lat – dotyczy: 

• Samooczyszczania wód podziemnych, 

• Detoksykacji gleb. 

 

W procesach regeneracji przyrodniczej, podstawowe znaczenie posiadają procesy przyrodnicze naturalne, 

jednakże w przypadku większości analizowanych elementów środowiska, niezbędne jest wykorzystanie także 

technicznych działań człowieka. Działania takie mogą znacząco wpływać na przyspieszenie przebiegu procesów 
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regeneracji środowiska. Regeneracja przyrodniczych elementów środowiska, rzadko pozwala osiągnąć stan 

w pełni identyczny z naturalnym, początkowym.

 

 

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rysunek 

Ustalenia planu znajdują się w 14 rozdziałach zawierających:

W Rozdziale 1 w ramach przepisów ogólnych zawarto informacje o granicach i celu planu miejscowego. 

Następnie opisano oznaczenia graficzne, które stanowią 

symbole: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo 

3) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) U/MN – teren usług i zabudowy mieszkaniowej 

5) U – tereny usług; 
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neracji środowiska. Regeneracja przyrodniczych elementów środowiska, rzadko pozwala osiągnąć stan 

pełni identyczny z naturalnym, początkowym. 

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Rysunek 8. Ustalenia MPZP obszaru NOWY TARG 34. 

 
rozdziałach zawierających: 

 
w ramach przepisów ogólnych zawarto informacje o granicach i celu planu miejscowego. 

nie opisano oznaczenia graficzne, które stanowią ustalenia planu. Wskazano przeznaczenie terenów i ich 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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neracji środowiska. Regeneracja przyrodniczych elementów środowiska, rzadko pozwala osiągnąć stan 

 

w ramach przepisów ogólnych zawarto informacje o granicach i celu planu miejscowego. 

. Wskazano przeznaczenie terenów i ich 
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6) UC – tereny usług, w tym obiektów handlowych o powierzchni pow. 2000 m
2
; 

7) UP – tereny usług publicznych; 

8) UKS – tereny usług obsługi komunikacji; 

9) US/U – tereny usług sportu i rekreacji oraz usług; 

10) US – tereny usług sportu i rekreacji; 

11) ZP - tereny zieleni urządzonej; 

12) ZL – lasy; 

13) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

14) IT-C – tereny infrastruktury technicznej - ciepłownictwo; 

15) IT-E – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

16) KS – tereny komunikacji; 

17) KDGP – tereny drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego; 

18) KDG – tereny drogi publicznej klasy głównej; 

19) KDZ – tereny drogi publicznej klasy zbiorczej; 

20) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

21) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

22) KDW – tereny dróg wewnętrznych; 

23) KX – tereny ciągów pieszych i rowerowych. 

Ponadto w rozdziale 1 wprowadzono słownik. 

 
W Rozdziale 2 dokonano ustaleń zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

• Dopuszczalności rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy i zmiany sposobu użytkowania 

istniejących budynków; 

• Zakazu powiększania istniejących wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów; 

• Ustalenia nieprzekraczalnych lub obowiązujących linii zabudowy. 

 
W Rozdziale 3 dokonano ustaleń zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania 

krajobrazu: 

§ 6. 1. W celu spełnienia wymagań ochrony środowiska ustala się: 

1) zachowanie wskaźników powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego określonych dla 

poszczególnych terenów; 

2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) zakaz, o którym mowa w pkt. 2 nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

komunikacji, centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz z grupy przedsięwzięć 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko tych, dla których przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania na środowisko w trakcie, której sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko, 

wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko, lub przedsięwzięcie zostało zwolnione z 

obowiązku sporządzenia raportu;  
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4) zapewnienie ciągłości wód płynących, w tym wód okresowych (wskazanych i niewskazanych na 

rysunku planu) i prawidłowego ich utrzymania; dopuszcza się konserwację i utrzymanie koryt cieków 

w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przeciwerozyjną;  

5) budowa obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przebudowa 

i remonty nie może doprowadzić do przerwania drenażu i zniszczenia urządzeń melioracyjnych oraz 

powinna zapewniać zachowanie ciągłości systemu melioracyjnego; 

6) w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 440 – Nowy Targ należy zachować zasady 

zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych. 

2. W zakresie postępowania z odpadami ustala się: 

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie 

środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku obowiązującymi w gminie; 

2) zakaz magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności 

prowadzonej na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie, z 

zastrzeżeniem, że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy, niż wynika to z 

obowiązujących przepisów odrębnych, z zakresu gospodarki odpadami, 

3) zakaz lokalizacji składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów. 

3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala się zakaz stosowania źródeł ciepła, nie spełniających 

warunków określonych w §14 ust. 8. 

4. Ustala się: 

1) zakaz prowadzenia działalności powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, 

w szczególności: zakaz wprowadzania do gruntu i wód powierzchniowych ścieków bez ich oczyszczenia 

2) nakaz uszczelnienia nawierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w 

tym nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych.  

5. Ustala się kwalifikację terenów oznaczonych symbolami: 

1) MN - do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2) MW - do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 

3) M/U, U/MN - do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 

4) UP - do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów pod 

budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 

5) US i US/U - do rodzaju terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 

W rozdziale 4 ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 

oraz dóbr kultury współczesnej. Wskazano 22 obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków oraz 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

str. 30 

ustalono zasady ochrony. Wskazano granice i zasady ochrony w strefach konserwatorskich. 

 

W rozdziale 5 przedstawiono wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. W 

obszarze planu przestrzeń publiczną stanowią tereny: 

1) dróg publicznych (KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD); 

2) ciągów pieszych i rowerowych (KX); 

3) tereny zieleni urządzonej (ZP). 

Ustalono granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

1) tereny usług publicznych (UP); 

2) tereny usług sportu i rekreacji (US/U i US); 

3) tereny powiatowych i gminnych dróg publicznych (KDZ, KDL, KDD); 

4) tereny zieleni urządzonej – parku (1ZP). 

 

W rozdziale 6 przedstawiono granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 

krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. 

§ 9. 1. Cały obszar planu znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 440 „Dolina 

Kopalna Nowy Targ”. 

2. Wskazuje się granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i Q10%), zgodnie z rysunkiem planu. 

W granicach obszaru ustala się konieczność zachowania warunków wynikających z położenia w granicach 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w tym zakazów i dopuszczeń wynikających z przepisów odrębnych 

- Prawo wodne. Ponadto w obszarach zagrożenia powodziowego nie należy planować robót i czynności, 

powodujących zagrożenie dla jakości wód w okresie powodzi, utrudniających ochronę przed powodzią lub 

zwiększających zagrożenie powodziowe. 

 

W rozdziale 7 przedstawiono szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym:  

• Nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości. 

• Ustalono parametry (szerokość frontu działek, powierzchnia działek, kąt położenia granicy działki) dla 

terenów: MN, M/U, U/MN, MW, U, UKS, UP, UC, US, US/U, KS, 

 

W rozdziale 8 przedstawiono szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, i tak: 

§ 11. Na obszarze planu, w zakresie realizacji obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenów w 

zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska 

Nowy Targ obowiązują parametry i wskaźniki określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz 

ograniczenia, określone w przepisach odrębnych dotyczących lotnictwa cywilnego. 
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UZASADNIENIE 
do uchwały Nr ……/…. /2018 

Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia ………. 2018 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe). 

 

Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34
(Spółdzielnie mieszkaniowe) przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXV/215/2016 z dnia 27 czerwca 
2016 r. Na podstawie tej uchwały w dniu 14 września 2016 roku zawiadomiono przez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszono w miejscowej 
prasie o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu. 

Dla obszaru objętego przedmiotowym projektem planu nie obowiązuje aktualnie żaden plan 
miejscowy.  

Na obszarze obowiązywał miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 
wprowadzony Uchwałą Nr XLIV716/93 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.) oraz Uchwałą Nr 
28/VII/94 z dnia 9 listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 22/94 poz.229. z dnia 2 grudnia 
1994 r.). 31 grudnia 2002 roku wygasła ważność planów miejscowych, uchwalonych na podstawie 
ustawy o planowaniu przestrzennym z 12 lipca 1984 roku, obowiązujących dotychczas na terenach, dla 
których nie uchwalono miejscowego planu sporządzonego po 1 stycznia 1995 roku lub nie przystąpiono 
do jego sporządzenia. 

Z wszystkich stron, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania obowiązują następujące 
plany: 

− od północy – mpzp Nowy Targ 22 Centrum, 
− od wchodu – mpzp Nowy Targ 16 Nowy cmentarz – targowica oraz mpzp Nowy Targ 21 Lotnisko 

wraz z otoczeniem, 
− od południa – mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), 
− od wschodu – mpzp Nowy Targ 27 (Gliniki) oraz mpzp Nowy Targ12 Obszar pomiędzy ul. 

Krakowską, Podtatrzańską, al. Solidarności oraz projektowanym przedłużeniem ul. Józefczaka. 
 

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego wyżej 
obszaru jest dostosowanie zapisów do aktualnych potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz 
uporządkowanie zapisów dotyczących istniejącej zabudowy, a także uczytelnienie i ustalenie hierarchii 
istniejącego układu komunikacyjnego. Plan określa zasady i warunki zagospodarowania, których 
realizacja przyczyni się do zachowania ładu przestrzennego. 
  
Ustalenia przedmiotowej uchwały w odniesieniu do sposobu realizacji wymogów wynikających
z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 
1. Wymogi art. 1 ust. 2 w niniejszej uchwale uwzględniono w następujący sposób: 

a. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i 
krajobrazowe – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów oraz zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, a także zasad lokalizacji obiektów, w tym wyznaczenie nieprzekraczalnych 
i obowiązujących linii zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
(kształtów i wysokości obiektów, kolorystyka dachów oraz elewacji), ustalenie wskaźników 
zagospodarowania terenów, w sposób harmonizujący ze stanem faktycznym obszaru planu oraz 
obszarów sąsiednich, zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi, funkcjonalnymi i 
ekonomicznymi;  

b. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 
leśnych poprzez: 
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UCHWAŁA NR ..../…./…. 
RADY MIASTA NOWY TARG 

z dnia ………….. r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1875 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz w 
nawiązaniu do uchwały Nr XXV/215/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe), 
Rada Miasta Nowy Targ, po stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, zmienionego uchwałą Nr 
XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2017 r., uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie 
mieszkaniowe), zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Załącznikami do uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, 
stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 

 
§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) obowiązujące linie zabudowy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) obiekty chronione prawem miejscowym; 
6) granica strefy ochrony konserwatorskiej dawnego przedmieścia; 
7) obszar zagospodarowania zielenią; 
8) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (Q10%); 
9) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%); 
10) numery i symbole identyfikacyjne terenu, o których mowa w §3; 
11) przeznaczenia terenu. 

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są 
ustaleniami planu. 
 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole: 

1) MN  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) M/U  – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
3) MW  – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
4) U/MN – teren usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej; 
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N O W Y   T A R G

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 34 [

 

 

Opracowanie: 

dr inż. Jarosław Osiadacz 

 

 

■

 

 

 

  

Rozdział 9 zawiera ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów obsługi 

komunikacyjnej: 
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W rozdziale 10 ustalono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz 

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

§ 14. 1. Dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i budowa urządzeń infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg i ulic lub innymi trasami, pod warunkiem, że nie będą 

naruszać pozostałych ustaleń planu. 

2. Dopuszcza się remonty, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury technicznej, w sposób 

zapewniający ciągłość systemów zaopatrzenia w media. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem pkt. 3; 

2) ustala się rozbudowę sieci w granicach opracowania przyjmując zasadę dwustronnego zasilania w 

systemie pierścieniowym; 

3) ustala się zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszcza się rozwiązania indywidualne w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami 

odrębnymi 

4. W zakresie odprowadzania ścieków: 

1) ustala się realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym ze sprowadzaniem ścieków do miejskiej 

oczyszczalni ścieków w Nowym Targu; 

2) ustala się nakaz podczyszczenia i neutralizowanie odprowadzanych ścieków przemysłowych;  

3) ustala się zakaz realizacji dołów chłonnych i osadników gnilnych mających odpływ do gruntu. 

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

1) ustala się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; 

2) dopuszcza się: 

a)retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji 

(poprzez rozsączanie w gruncie), w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach 

sąsiednich, lub  

b)odprowadzenie do rowów lub cieków wodnych, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych;  

3) ustala się objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z terenów o trwałej 

nawierzchni, w tym dróg, ulic, placów i parkingów oraz innych powierzchni narażonych na 

zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi; 

4) ustala się nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (np. dróg, 

placów, parkingów) z zawiesin i substancji ropopochodnych, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji 

deszczowej lub do odbiornika. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych niskiego (0,4 kV) i 

średniego (15kV) napięcia; 

2) ustala się, że sieci średniego napięcia realizowane będą jako kablowe; 
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3) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, w tym również na wydzielonych działkach;  

4) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100kW, takich jak kolektory 

słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej średniego ciśnienia 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:  

1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

3) ustala się stosowanie proekologicznych systemów grzewczych - realizacja źródeł ciepła na paliwo 

ekologiczne (np. gaz, lekki olej opałowy, elektryczność); 

4) w nowoprojektowanych budynkach zaopatrzonych w ciepło z indywidualnych urządzeń grzewczych, 

zakazuje się stosowania paliw stałych (np. węgiel, ekogroszek, biomasa, koks, miał); 

5) dopuszcza się: 

a) stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100kW, takich jak kolektory słoneczne, 

ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, 

b) stosowanie ciepła powstałego w wyniku kogeneracji; 

6) na terenie 1IT-C dopuszcza się stosowanie paliw stałych, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

9. W zakresie telekomunikacji:  

1) ustala się realizację sieci i urządzeń zapewniających dostęp do sieci telefonicznej, internetu 

szerokopasmowego a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu; 

2) dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń radiowych telefonii 

bezprzewodowej. 

 

W rozdziale 11 ustalono sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów  

 

W rozdziale 12 dokonano ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów: 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 

1MN-11MN 23MN-26MN, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe; 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,5; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30%; 

(…) 
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 

12MN - 22MN, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe 
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3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,4; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40%; 

(…) 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 

1M/U - 10M/U, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 

2) zabudowa mieszkaniowa; 

3) usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

4) intensywność zabudowy:  

c) minimalna – 0,05, 

d) maksymalna – 0,8; 

5) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 80% powierzchni działki budowlanej; 

6) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10%; 

(…) 

§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo - usługowy oznaczony na rysunku planu symbolem 

11M/U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 

2) zabudowa mieszkaniowa; 

3) usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,8; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 80% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10%; 

(…) 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 

1MW - 12MW, 14MW-17MW, 24MW-26MW, 28MW-33MW, 35MW, 38MW-48MW, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające – 

usługi nieuciążliwe; 

3. Na terenach o których mowa w ust.1, we wskazanych na rysunku planu obszarach zagospodarowania 

zielenią, ustala się nakaz zagospodarowania zielenią, z uwzględnieniem stopniowania zieleni oraz użyciem 

zieleni zimozielonej. 
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4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,3; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50%; 

(…) 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

13MW, 27MW, 32MW, 34MW, 36MW, 40MW, 49MW, 50MW, dla których ustala się przeznaczenie 

podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające – usługi 

nieuciążliwe; 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,4; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimalnie 40%; 

(…) 

§ 21. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 

18MW, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe; 

3. Na terenie o którym mowa w ust.1, we wskazanym na rysunku planu obszarze zagospodarowania zielenią, 

ustala się nakaz zagospodarowania zielenią, z uwzględnieniem stopniowania zieleni oraz użyciem zieleni 

zimozielonej. W obszarze zagospodarowania zielenią dopuszcza się ciągi piesze lub rowerowe, obiekty małej 

architektury oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,4; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40%; 

(…) 

§ 22. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 

19MW-23MW, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe; 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 
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b) maksymalna – 0,3; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50%; 

(…) 

§ 23. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1U/MN, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: 

1) usługi nieuciążliwe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,4; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40%; 

(…) 

§ 24. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2U/MN, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: 

1) usługi nieuciążliwe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,5; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20%; 

(…) 

§ 25. 1. Wyznacza się teren usług publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem 1UP, dla którego ustala 

się:  

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,3; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 26. 1. Wyznacza się teren usług publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem 2UP, dla którego ustala 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

str. 41 

się:  

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,40; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 27. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem 3UP, 7UP, 8UP, dla 

których ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

c) minimalna – 0,05, 

d) maksymalna – 0,30; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 28. 1. Wyznacza się tereny usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem 4UP, 9UP, dla których 

ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,30; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 29. 1. Wyznacza się teren usług publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem 5UP, dla którego ustala 

się:  

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  
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e) minimalna – 0,05, 

f) maksymalna – 0,40; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 30. 1. Wyznacza się teren usług publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem 6UP, dla którego ustala 

się:  

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

g) minimalna – 0,05, 

h) maksymalna – 0,40; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 31. 1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,4; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 32. 1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 2U, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,6; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 33. 1. Wyznacza się tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 3U -12 i 14U, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
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1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,7; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 34. 1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 13U, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,5; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 35. 1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 15U, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,7; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 36. 1. Wyznacza się tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 16U, 17U, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe – usługi turystyczne. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,5; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 37. 1. Wyznacza się teren usług, w tym obiektów handlowych o powierzchni pow. 2000 m
2
, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1UC, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: 

1) usługi; 

2) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
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1) intensywność zabudowy:  

a) minimalna – 0,05, 

b) maksymalna – 0,6; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej; 

(…)  

§ 38. 1. Wyznacza się teren usług obsługi komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UKS, dla 

którego ustala się przeznaczenie podstawowe: 

1) usługi obsługi komunikacji; 

2) usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy: 

a) minimalny – 0,05, 

b) maksymalna – 0,6; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 39. 1. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji oraz usług nieuciążliwych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1US/U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji; przeznaczenie 

dopuszczalne - usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy: 

a) minimalny – 0,1, 

b) maksymalna – 0,7; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 40. 1. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji oraz usług nieuciążliwych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1US, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji; przeznaczenie 

dopuszczalne - usługi nieuciążliwe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy: 

a) minimalny – 0,1, 

b) maksymalna – 0,7; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 41. 1. Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 2US i 3US, dla 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

str. 45 

których ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji. 

2. Na terenach o których mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów sportu i rekreacji - wyłącznie jako urządzeń terenowych; 

(…) 

§ 42. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP - 16ZP, dla których 

ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

2) w liniach rozgraniczających terenów dopuszcza się lokalizację: 

a) boisk, placów zabaw; 

b) urządzeń budowlanych, w tym urządzeń turystycznych; 

c) obiektów małej architektury; 

d) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe; 

e) infrastruktury technicznej; 

f) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, dojazdów i dojść. 

§ 43.1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 11ZP, dla którego ustala 

się przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

2) w liniach rozgraniczających terenów dopuszcza się lokalizację: 

a) maksymalnie 25 miejsc postojowych, 

b) urządzeń budowlanych, 

c) obiektów małej architektury, 

d) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, 

e) infrastruktury technicznej; 

f) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, dojazdów i dojść. 

§ 44. 1. Wyznacza się tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL - 5ZL, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe lasy. 

2. Zasady zagospodarowania terenu - ustala się zakaz zabudowy, z wyjątkiem dopuszczonej na podstawie 

przepisów odrębnych, w zakresie lasów. 

§ 45. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych, śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1WS, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe - teren wód powierzchniowych śródlądowych. 

2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) w liniach rozgraniczających terenów dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących zamierzeniu 

inwestycyjnemu, w tym: 

a) infrastruktury technicznej, 
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b) obiektów budowlanych niezbędnych dla realizacji statutowych działań administratora cieku, 

związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przed powodzią, 

c) urządzeń wodnych i hydrotechnicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) ustala się zakaz budowy budynków, z wyjątkiem dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

w zakresie wód; 

3) ochronie podlegają istniejące urządzenia wodne i hydrotechniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 46. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej - wodociągowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1IT-C, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – 

ciepłownictwo. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy: 

a) minimalny – 0,1, 

b) maksymalna – 0,7; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 47. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej - wodociągowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1IT-E, 2IT-E, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – 

elektroenergetycznej. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy: 

a) minimalny – 0,1, 

b) maksymalna – 0,9; 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 90% powierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 5% powierzchni działki budowlanej; 

(…) 

§ 48. 1. Wyznacza się teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS - 7KS, 10KS - 12KS, 14KS - 

29KS, 31KS - 35KS, 36KS, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – garaży. 

(…) 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) intensywność zabudowy: 

a) minimalny – 0,01, 

b) maksymalna w zależności od terenu – od 1,0 do 0,5 

2) powierzchnia zabudowy w zależności od terenu – od 100% do 50% 

3) powierzchnia biologicznie czynna - w zależności od terenu – od 0% do 10% 

(…) 

§ 49. 1. Wyznacza się teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 8KS, 9KS, 13KS, 30KS, 34KS, dla 

których ustala się przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji – parkingów. 
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(…) 

§ 50 - § 54 Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy: 

- głównej ruchu przyśpieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDGP, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy głównej, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 957 Białka - 

Jabłonka - Nowy Targ.  

- klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDG, dla którego ustala się przeznaczenie 

podstawowe - droga publiczna klasy głównej, fragment Alei Tysiąclecia – w ciągu drogi krajowej Nr 49 Nowy 

Targ – Bukowina Tatrzańska – Jurgów (granica ze Słowacją) 

- klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ, dla którego ustala się przeznaczenie 

podstawowe - droga publiczna klasy zbiorczej – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 

klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe - 

droga publiczna klasy lokalnej, fragment ul. Szaflarska 

klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD-13KDD, dla których ustala się przeznaczenie 

podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej. 

 

§ 55. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW-49KDW, dla 

których ustala się przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej. 

(…) 

§ 56 1. Wyznacza się tereny ciągów pieszych i rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KX - 7KX, 

dla których ustala się przeznaczenie podstawowe - ciągi piesze i rowerowe. 

(…) 

 

Rozdział 13 zawiera stawki procentowe na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości. 

 

Rozdział 14 zawiera przepisy końcowe, dotyczące wykonania uchwały i wejścia w życie. 

 

 

6. Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

6.1. Analiza pod kątem zgodności projektu planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

Obszar objęty planem to tereny zainwestowane, bez wybitnych walorów środowiskowych i krajobrazowych. 

Ustalenia projektu zmiany MPZP nie będą prowadzić do zasadniczej zmiany charakteru zabudowy. Dla 

wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę wprowadza się zapisy o udziale powierzchni biologicznie 

czynnej, nie wskazując jednak, jakie formy zieleni są preferowane lub zalecane. W obszarach zabudowy 

wielorodzinnej wskazano natomiast obszary zagospodarowania zielenią. 
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6.4. Analiza pod kątem wpływu ustaleń planu na elementy środowiska oraz obszary Natura 2000 

we wzajemnym powiązaniu 

Wpływ ustaleń zapisanych w miejscowym planie będzie wpływał pozostanie neutralny/ wpłynie pozytywnie/ 

wpłynie negatywnie) na stan środowiska przyrodniczego na tym obszarze. Tabela 14 przedstawia 

prognozowane oddziaływanie wyznaczonych w planie przeznaczeń terenów na takie elementy środowiska, 

jak: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.  

 

6.4.1. Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Tereny objęte planem są w zróżnicowanym stopniu zainwestowane. Celem sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego wyżej obszaru jest dostosowanie zapisów do aktualnych 

potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz uporządkowanie zapisów dotyczących istniejącej 

zabudowy, a także uczytelnienie i ustalenie hierarchii istniejącego układu komunikacyjnego. Plan określa zasady 

i warunki zagospodarowania, których realizacja przyczyni się do zachowania ładu przestrzennego.  

 

6.4.2. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe stanowią fragment obszaru opracowania, teren inwestycji znajduje się częściowo w 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Nie dopuszcza się celowego wprowadzania wód opadowych do 

rzeki (Dunajec), choć bezpośrednie sąsiedztwo może powodować niekontrolowane spływy, zwłaszcza w okresie 

intensywnych opadów.  

 

6.4.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na obszarze planu ilość obiektów emitujących substancje do powietrza będzie ograniczona do urządzeń 

grzewczych w zabudowie jednorodzinnej i częściowo usługowej. Ponadto źródłem emisji będą pojazdy 

obsługujące tereny mieszkaniowe oraz usługowe. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest 

okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie warunków 

inwersyjnych, mgły. Nie przewiduje się jednak przekroczenia dopuszczalnych norm. 

 

6.4.4. Wpływ na klimat akustyczny 

Realizacja ustaleń planu, wiązać się będzie z intensywnym ruchem pojazdów, na którego intensyfikację wpłynie 

obsługa istniejącej zabudowy. Największym źródłem hałasu komunikacyjnego są drogi główne (w tym drogi o 

ruchu przyśpieszonym) oraz drogi klasy zbiorczej. Obsługę komunikacyjną uzupełniają drogi klasy dojazdowej i 

lokalnej. Pomimo spodziewanego zwiększenia ruchu pojazdów, na terenie planu nie prognozuje się jednak 

przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu komunikacyjnego. Na terenie opracowania nie ma obiektów o 

funkcji przemysłowej a jedynie planowana jest zabudowa usługowa, w zasadzie przewiduje się utrzymanie 

obecnego stanu zagospodarowania. Ustalenia planu wykorzystują instrumenty planistyczne do ochrony 

terenów wrażliwych (standardy akustyczne, linie zabudowy, zieleń). Dotrzymanie standardów akustycznych dla 

terenów mieszkaniowych będzie zależało od działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach pasów 

drogowych ulic. 
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6.4.5. Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy 

Aktualnie obszar objęty planem jest zagospodarowany w stopniu zróżnicowanym, zapisy planu w większości 

konserwują istniejący stan zagospodarowania oraz przeznaczenie poszczególnych terenów. Wizja lokalna 

wykazała, że na terenie przedsięwzięcia nie ma potrzeby wycinki drzew i krzewów. Na analizowanym obszarze 

nie występują gatunki chronione. Nie stwierdzono również, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej 

potencjalnego zasięgu oddziaływania znajdowały się jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu 

widzenia. Jednocześnie na terenach zalewowych, dla których ustalono przeznaczenie ZL, ZN i 2US, które 

posiadają najwyższe walory środowiskowe (w stosunku do pozostałej części obszaru opracowania) nie 

przewiduje się ingerencji w stan środowiska. W związku z powyższym realizacja inwestycji w ramach 

przedmiotowego MPZP nie będzie miała negatywnego wpływu na powyższe elementy środowiska oraz 

bioróżnorodność.  

 

6.4.6. Wpływ na klimat lokalny 

Zabudowa nie będzie miała wpływ na modyfikację klimatu lokalnego, także w odniesieniu do zaburzeń pola 

wiatru oraz emisji ciepła. Sąsiedztwo terenów otwartych – od strony rzeki Dunajca - będzie korzystnie wpływać 

na warunki bioklimatyczne. Nie prognozuje się znacząco negatywnych oddziaływań na klimat lokalny. 
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Tabela 14.Prognozowane oddziaływanie ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska: 

(0) brak oddziaływania, (+) pozytywne oddziaływanie, (-) negatywne oddziaływanie 

Ustalenia 
dla 

terenów 

Prognozowane wpływy na elementy środowiska 
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MN - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej jest nieznacznie 
uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata 
przyrody ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem 
dla obszarów ochrony środowiska (potencjalne 
negatywne oddziaływanie może być kompensowane 
zachowaniem zaleceń z przepisów odrębnych. [klasa 
B] 

B 

M/U - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej jest nieznacznie uciążliwe 
dla elementów krajobrazu i świata przyrody 
ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem dla 
obszarów ochrony środowiska (potencjalne 
negatywne oddziaływanie może być kompensowane 
zachowaniem zaleceń z przepisów odrębnych. [klasa 
B] 

B 

MW - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej jest nieznacznie 
uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata 
przyrody ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem 
dla obszarów ochrony środowiska (potencjalne 
negatywne oddziaływanie może być kompensowane 
zachowaniem zaleceń z przepisów odrębnych. [klasa 
B] 

B 

U/MN - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów usług i 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest 
nieznacznie uciążliwe dla elementów krajobrazu i 
świata przyrody ożywionej. Może wiązać się z 
zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska 

B 
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(potencjalne negatywne oddziaływanie może być 
kompensowane zachowaniem zaleceń z przepisów 
odrębnych. [klasa B] 

UP - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy 
usług publicznych jest nieznacznie uciążliwe dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów 
ochrony środowiska (potencjalne negatywne 
oddziaływanie może być kompensowane 
zachowaniem zaleceń z przepisów odrębnych. [klasa 
B] 

B 

U - - - - - - - - - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów usług jest 
nieznacznie uciążliwe dla elementów krajobrazu i 
świata przyrody ożywionej. Może wiązać się z 
zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska 
(potencjalne negatywne oddziaływanie może być 
kompensowane zachowaniem zaleceń z przepisów 
odrębnych dla danych form ochrony) [klasa B] 

B 

UC - - - - - - - - - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów usług (w tym 
obiektów handlowych pow. 2000 m2) jest 
nieznacznie uciążliwe dla elementów krajobrazu i 
świata przyrody ożywionej. Może wiązać się z 
zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska 
(potencjalne negatywne oddziaływanie może być 
kompensowane zachowaniem zaleceń z przepisów 
odrębnych) [klasa B] 

B 

UKS - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów obsługi 
komunikacji jest nieznacznie uciążliwe dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów 
ochrony środowiska (potencjalne negatywne 
oddziaływanie może być kompensowane 
zachowaniem zaleceń z przepisów odrębnych. [klasa 
B] 

B 

US/U - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy 
usług sportu i rekreacji oraz usług jest nieznacznie 
uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata 
przyrody ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem 
dla obszarów ochrony środowiska (potencjalne 

B 
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negatywne oddziaływanie może być kompensowane 
zachowaniem zaleceń z przepisów odrębnych. [klasa 
B] 

1US - + - - - - - 0 - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy 
usług sportu i rekreacji jest nieznacznie uciążliwe dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów 
ochrony środowiska (potencjalne negatywne 
oddziaływanie może być kompensowane 
zachowaniem zaleceń z przepisów odrębnych. [klasa 
B] 

B 

2-3US + + + + + + + + + 0 0 0 + 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy 
usług sportu i rekreacji bez możliwości zabudowy 
jest pozytywne dla elementów krajobrazu i świata 
przyrody ożywionej w tym dla form ochrony 
środowiska. [klasa A] 

A 

ZP + + + + + + + + + 0 0 0 + 

Prognozowane oddziaływanie terenów zieleni 
urządzonej jest pozytywne dla elementów 
krajobrazu i świata przyrody ożywionej w tym dla 
form ochrony środowiska. [klasa A] 

A 

ZL + + + + + + + + + 0 0 0 + 

Prognozowane oddziaływanie terenów lasów jest 
pozytywne dla elementów krajobrazu i świata 
przyrody ożywionej w tym dla form ochrony 
środowiska. [klasa A] 

A 

WS + 0 + + + + + + + 0 0 0 0 

Prognozowane oddziaływanie terenów wód 
powierzchniowych śródlądowych jest pozytywne dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Oddziaływanie na ludzi, zasoby naturalne i 
materialne oraz na formy ochrony środowiska – 
neutralne. [klasa A] 

A 

IT-C - 0 - - + - - - - + 0 + 0 

Teren wyznaczony pod tereny infrastruktury 
technicznej - ciepłowniczej może potencjalnie 
oddziaływać na środowisko w zakresie zaburzenia 
jakości powietrza i wód [klasa B] 

B 

IT-E - 0 - - + - - - - + 0 + 0 

Teren wyznaczony pod tereny infrastruktury 
technicznej - energetycznej może potencjalnie 
oddziaływać na środowisko w zakresie zaburzenia 
pola elektromagnetycznego [klasa B] 

B 
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KS - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny komunikacji będą potencjalnie negatywnie – 
choć w spodziewanym niewielkim stopniu - 
oddziaływać na komponenty naturalne środowiska 
[klasa B]. 

B 

KDGP - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu 
przyśpieszonego będą potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na komponenty naturalne środowiska 
głownie poprzez emisję hałasu i zanieczyszczenie 
powietrza [klasa C]. 

C 

KDG - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny dróg publicznych klasy głównej będą 
potencjalnie negatywnie oddziaływać na 
komponenty naturalne środowiska głownie poprzez 
emisję hałasu i zanieczyszczenie powietrza [klasa C]. 

C 

KDZ - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej ruchu 
przyśpieszonego będą potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na komponenty naturalne środowiska 
głownie poprzez emisję hałasu i zanieczyszczenie 
powietrza [klasa C]. 

C 

KDL - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny dróg publicznych klasy loklanej będą 
potencjalnie negatywnie – choć w spodziewanym 
niewielkim stopniu - oddziaływać na komponenty 
naturalne środowiska [klasa B]. 

B 

KDD - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej będą 
potencjalnie negatywnie – choć w spodziewanym 
niewielkim stopniu - oddziaływać na komponenty 
naturalne środowiska [klasa B]. 

B 

KDW - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny dróg wewnętrznych będą potencjalnie 
negatywnie – choć w spodziewanym niewielkim 
stopniu - oddziaływać na komponenty naturalne 
środowiska [klasa B]. 

B 

KX - - - - - - - - - - 0 + 0 

Tereny ciągów pieszych i rowerowych będą 
potencjalnie negatywnie – choć w spodziewanym 
niewielkim stopniu - oddziaływać na komponenty 
naturalne środowiska [klasa B]. 

B 
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Wyznacza się trzy klasy terenów: 

A – tereny, na których ustalenia planu wykazują pozytywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego. 

B – tereny, na których ustalenia planu wykazują neutralny lub potencjalnie negatywny wpływ na elementy 

środowiska przyrodniczego. 

C – tereny, na których ustalenia planu wykazują negatywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego. 

 

6.4.7. Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby materialne 

Obszar objęty MPZP nie posiada istotnych walorów kulturowych. W najbliższym otoczeniu nie występują 

zabytki wpisanych do rejestru zabytków. Na terenie opracowania znajdują się obiekty wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków oraz obszar ochrony konserwatorskiej. Brak czynników mogących znacząco negatywnie 

oddziaływać na te obiekty i tereny. 

 

6.4.8. Wpływ na zdrowie ludzi 

Planowane działania inwestycyjne nie powinny generować czynników mogących negatywnie oddziaływać na 

zdrowie ludzi. Wprawdzie o zdrowiu człowieka decyduje dużo innych uwarunkowań i osobnicza odporność na 

choroby, ale zmiana MPZP nie dotyczy terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo a pod usługi, gdzie 

zasadnicza większość osób przebywa czasowo, i gdzie nie ma ryzyka kumulacji negatywnych skutków 

długotrwałego oddziaływania czynników o wysokiej, aczkolwiek dopuszczalnej intensywności. 

 

6.4.9. Wpływ na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 lub innych obszarów 

chronionych 

Na obszarze bezpośrednio sąsiadującym w terenem opracowania nie są zlokalizowane żadne formy ochrony 

przyrody. Spodziewane potencjalne oddziaływanie negatywne nie powinno wykraczać poza obszar objętym 

zmianą MPZP. Ustalenia planu zawierają wiele zapisów ograniczających negatywne oddziaływanie 

planowanego zagospodarowania na środowisko co jest dobrą podstawą do wyboru i zastosowania właściwej 

technologii w planowanej inwestycji. Ustalenia planu nie będą wywierać istotnego negatywnego oddziaływania 

na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów objętych ochroną przyrody. 

 

Planowane  przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulowania się skutków oddziaływania pomiędzy 

poszczególnymi elementami środowiska, o których mowa wyżej. 
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7. Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu 

W ramach propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaleca się po jego realizacji dokonanie monitoringu 

środowiska, który polegać powinien głównie na prowadzeniu pomiarów poziomów zanieczyszczeń w 

środowisku z odpowiednią częstotliwością. Na etapie funkcjonowania terenów zabudowy usługowej (stacja 

paliw) występuje zagrożenie emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza i wód oraz gleby. Nie przewiduje się 

zagrożenia dla stanu świata roślinnego, zwierzęcego i bioróżnorodności, przede wszystkim dlatego, że mamy 

do czynienia ze stanowiskiem wtórnym.  

 

Celem kontroli skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu jest prowadzenie systemu 

monitoringu planu. Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami 

zawartymi w planie, jak również potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, monitoring (w tym metody monitoringu) 

jakości powietrza, wód, gleb i ziemi oraz poziomu hałasu i pól elektromagnetycznych jest prowadzony w 

ramach państwowego monitoringu środowiska, przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, na 

szczeblu samorządowym, przez starostę powiatowego lub podmiot obowiązany do jego prowadzenia (w 

obrębie zakładu/instalacji oraz w strefie oddziaływania obiektu zakładu/instalacji). Również zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, w czasie użytkowania obiekty budowlane powinny być 

poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego 

instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Ponadto, w obowiązku miejscowych władz 

samorządowych powinna być okresowa weryfikacja obszaru objętego planem pod względem jego 

zagospodarowania oraz realizacji ustaleń projektu planu na potrzeby oceny prowadzonej polityki 

przestrzennej gminy. Monitoring skutków realizacji Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany 

przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być dokonywany zgodnie z 

art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 

1073- tekst jednolity ze zm.), w ramach oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

dokonywania oceny aktualności tego planu. Oceny te winny być dokonywane przez Burmistrza Miasta Nowy 

Targ, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny 

być przedstawione Radzie Miejskiej. Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić 

środowiskowe skutki realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postuluje się, aby 

monitoring obejmował m.in. regularne przeprowadzanie badań i ocen w zakresie dopuszczalnych poziomów 

promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, jakości wód podziemnych na analizowanym 

obszarze oraz monitoring jakości powietrza przy ciągach komunikacyjnych. Poza tym proponuje się regularną 

weryfikację stanu sieci infrastruktury technicznej, kontrolowanie prowadzonej gospodarki odpadami. Ważne 

jest prowadzenie obserwacji potencjalnych niekorzystnych zmian w środowisku powstałych w wyniku 

postępującej antropopresji, która w wyniku jakichkolwiek inwestycji jest zjawiskiem nieuniknionym. 
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8. Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu 

8.1. Prognoza skutków wpływu ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze 

W metodyce opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyznaczono trzy klasy terenów, oznaczonych symbolami A, B i C, przy czym 

znaczenie jest następujące: 

A – tereny, na których ustalenia planu wykazują pozytywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego 

B – tereny, na których ustalenia planu wykazują neutralny lub potencjalnie negatywny wpływ na elementy 

środowiska przyrodniczego;  

C – tereny, na których ustalenia planu wykazują negatywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego). 

 

Tereny będące przedmiotem opracowania zostały sklasyfikowane jako: 

Klasa A – charakter zmian potencjalnie korzystny 

• 2-3US – tereny usług sportu i rekreacji; 

• ZP – tereny zieleni urządzonej; 

• ZL – lasy; 

• WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

 

Oddziaływanie terenów na środowisko i krajobraz oceniono pod względem:  

• intensywności przekształceń: jako małe lub zauważalne,   

• bezpośredniości oddziaływania: jako brak lub pośrednie,   

• okresu trwania oddziaływania: jako długoterminowe,   

• częstotliwości oddziaływania: jako brak, lub stałe. 

 

Tereny zieleni zapewniają korzystne oddziaływanie na tereny zurbanizowane i jednocześnie ograniczają 

skażenia środowiska. Do zagospodarowania terenów zieleni można wykorzystać zieleń różnopiętrową oraz 

elementy małej architektury, co powinno podnieść walory krajobrazowe i estetykę obszaru. Tereny w pobliżu 

wód powierzchniowych stanowią i nadal będą stanowiły atrakcyjne tereny wypoczynkowe i rekreacyjne dla 

mieszkańców. Wyznaczenie terenów zieleni będzie miało korzystny wpływ na stosunki wodne, retencje, 

zachowanie gleb i mikroklimat. Tereny wód powierzchniowych i zieleni (w tym na terenach usługowo-

sportowych) będą tworzyć lokalny ciąg ekologiczny. 

 

 

Klasa B – charakter zmian neutralny lub potencjalnie niekorzystny 

• MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

• M/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe; 

• MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
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• U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

• UP – teren usług publicznych; 

• U – tereny usług; 

• UC – teren usług, w tym obiektów handlowych o powierzchni pow. 2000 m
2
; 

• UKS - tereny obsługi komunikacji; 

• US/U - tereny zabudowy usług sportu i rekreacji oraz usług; 

• 1US – tereny usług sportu i rekreacji; 

• IT-C – teren infrastruktury technicznej - ciepłowniczej; 

• IT-E - teren infrastruktury technicznej - energetycznej; 

• KS – tereny komunikacji; 

• KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej 

• KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 

• KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

• KX - tereny ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Oddziaływanie terenu na środowisko i krajobraz oceniono pod względem:  

• intensywności przekształceń: jako zauważalne,   

• bezpośredniości oddziaływania: jako bezpośrednie,   

• okresu trwania oddziaływania: jako długoterminowe,   

• częstotliwości oddziaływania: jako stałe. 

 

Tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej oraz tereny istniejącej i 

wskazane tereny planowanej komunikacji, będą miały nieznacznie uciążliwe oddziaływanie na środowisko. 

Istniejąca i planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa będzie źródłem emisji z systemów 

grzewczych oraz hałasu na drogach dojazdowych. Pewną rekompensatą dla środowiska przyrodniczego i 

krajobrazu jest przeznaczenie, części powierzchni działek na powierzchnię biologicznie czynną - w zależności od 

przeznaczenia od 5% (KS) do 50% (MN), co wpływa korzystnie na walory krajobrazowe obszarów 

zabudowanych. Na terenach dopuszcza się retencjonowanie czystych wód opadowych z połaci dachowych. W 

okresie grzewczym może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzący 

z indywidualnych palenisk domowych oraz z terenów komunikacji. Uciążliwości tego rodzaju nie będą jednak 

zbyt wysokie z uwagi na dobre warunki przewietrzania i proponowany udział zieleni. Pewną uciążliwość dla 

terenów mieszkaniowych stanowi hałas komunikacyjny. Zabudowa mieszkaniowa i usługowa wprowadzona 

zostanie jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. Ustalenia planu ograniczają uciążliwości terenów 

zabudowanych. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia terenu w niezbędne media, w tym w sieć kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz zaopatrzenie w energię cieplną. 
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Klasa C – charakter zmian niekorzystny 

• KDGP – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego; 

• KDG – teren drogi publicznej klasy głównej; 

• KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej. 

 

Oddziaływanie terenu na środowisko i krajobraz oceniono pod względem:  

• intensywności przekształceń: jako duże i zupełne,   

• bezpośredniości oddziaływania: jako bezpośrednie,   

• okresu trwania oddziaływania: jako długoterminowe,   

• częstotliwości oddziaływania: jako stałe. 

 

Tereny wykazują potencjalnie negatywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego. Wynika to przede 

wszystkim z klasy tych dróg a co za tym idzie dużego natężenia ruchu kołowego, generującego hałas, 

zanieczyszczenie powietrza oraz stwarzające zagrożenie dla wód. 

 

 

8.2. Możliwe oddziaływanie poza granicami planu i oddziaływanie transgraniczne 

Realizacja ustaleń planu będzie miała nieznaczny wpływ na zmiany środowiska poza obszarem MPZP. 

Oddziaływanie to jest związane zasadniczo z ruchem generowanym na drogach klasy głównej (KDG i KDGP), 

które będą źródłem emisji hałasu i spalin. Ustalenia planu będą mieć wpływ na zwiększenie obciążenia 

środowiska ilością ścieków i odpadów odprowadzanych z obszaru MPZP, zwiększonym zapotrzebowaniem na 

media (woda, energia), z czym związane jest negatywne oddziaływanie na środowisko w miejscu ich utylizacji 

lub „produkcji”. Zieleń podnosi atrakcyjność krajobrazową terenów i pozytywnie wpływa na bilans wodny. Nie 

prognozuje się wpływu planowanych inwestycji na znajdujące się chronione siedliska przyrodnicze i gatunki 

roślin i zwierząt znajdujących się w obrębie obszarów chronionych. 

 

#   #   # 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405, tekst jedn. z późn. zm.), z rozdziałem 3, działem VI dotyczącego 

postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów  skutki realizacji projektu planu nie będą więc 

mieć znaczenia transgranicznego. 

 

8.3. Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń planu 

Istniejące zainwestowanie oraz obecny stan środowiska przyrodniczego cechuje się umiarkowanym do 

intensywnego stopniem przekształcenia środowiska przyrodniczego. Po ocenie aktualnego stanu środowiska 
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przyrodniczego na analizowanym terenie stwierdzono, iż powstanie nowego zainwestowania w niewielu już 

miejscach które nie zastały jeszcze zagospodarowanie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania 

na środowisko przyrodnicze. Zapisy w zakresie środowiska gwarantują i wymuszają ich ochronę na terenie 

objętym opracowaniem miejscowego planu. Podobnie brak realizacji ustaleń planu nie spowoduje 

zwiększonych negatywnych zmian w środowisku na tym terenie, może jednak prowadzić do bardzo 

chaotycznego inwestowania w oparciu o decyzje wzizt. 

 

 

 

9. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który stanowić może narzędzie do 

realizacji celów ochrony środowiska zawartych w odrębnych dokumentach. Zestawienie dokumentów wraz z 

oceną spójności i zgodności zapisów w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiono poniżej. 

 

9.1. Dokumenty szczebla międzynarodowego i wspólnotowego 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do formułowania 

celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę 

polską, m.in.: 

• Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 

1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), - Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej 

fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., 

• Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

• Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982 r.) i Regina 

(1987 r.), 

• Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz z 

poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz 

Protokółem., 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., 

• Dokumenty wspólnotowe / Dyrektywy Unii Europejskiej: 

o Dyrektywa 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca 

podstawą tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, 

o Dyrektywa 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód, 

o Dyrektywa 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, 
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o Dyrektywa Ramowa UE dotycząca wody, przyjętej w 1997 r., 

o Dyrektywa Ramowa w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca 

1975 r., Dyrektywa 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych, 

• Umowy międzynarodowe: 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL RP a Państwowym Komitetem Republiki Białoruś ds. Ekologii o 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z 1992 r., 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL a Min. Leśnictwa Republiki Białoruś z 1995 r. dot. m.in. 

rozwoju ochrony cennych ekosystemów, gospodarki wodnej WZŚ i klęsk żywiołowych, 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL RP a Departamentem OŚ Republiki Litewskiej z 24.01.1992 r. o 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych dokumentów odnoszą się 

do ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach 

analiza wykazała brak negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko przyrodnicze 

obszaru planu i terenów do niego przyległych. 

 

 

9.2. Dokumenty szczebla krajowego 

Do dokumentów o randze krajowej należą: 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, która nawiązuje do 

priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie 

środowiska. 

Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony środowiska, a także problemy związane ze współpracą 

międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres działań wyznacza w trzech 

horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do roku 2025. Dokument przedstawia cele w 

zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia włączenie aspektów ekologicznych do 

polityk sektorowych, a przede wszystkim do energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej 

i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, 

zarządzanie środowiskiem, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój 

badań i postęp techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. Dokument ten 

dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego i użytkowania terenu oraz w edukacji 

ekologicznej i dostępie do informacji.  

• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z 

Programem działań. 

Dokument mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę użytkowania oraz 

stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. 

• Krajowy Program Zwiększania Lesistości 

Dokument jest instrumentem polityki leśnej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, 
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zawiera ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w 

dziedzinie zwiększania lesistości. 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

Dokument określa zakres działania niezbędny do zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w 

kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości 

technicznych, organizacyjnych. 

• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Jest to dokument programowy dla inwestycji rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze 

komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł 

miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości wód 

powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. Zamierzeniem 

Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca pracy) oraz pełne dostosowanie 

do wymogów Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji.  

 

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych dokumentów odnoszą się 

do ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach 

analiza wykazała brak negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko przyrodnicze 

obszaru planu i terenów do niego przyległych. Szczególnie ważnym dla ochrony środowiska w Polsce 

dokumentem jest „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, gdzie 

wyróżnia się aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym jako jedno z działań systemowych. W 

dokumencie tym wskazuje się m.in. na uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego 

wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W planie miejscowym uwzględnia się te wymagania, co 

zostało opisane powyżej, a także w poprzednich rozdziałach prognozy. 
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10. Możliwości wprowadzenia rozwiązań alternatywnych bądź eliminujących i 

ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko realizacji ustaleń projektu planu 

Ze względu na charakter planowanego przeznaczenia terenów, które są zagospodarowane w znacznym stopniu, 

główne elementy środowiska właściwie nie ulegną przekształceniom. Można się spodziewać nowych inwestycji 

na terenach 6UP, 13MW, 27MW, 32MW, 34MW, 36MW, 40MW, 1U i 1U/MN-2U/MN oraz rozbudowy na 

terenie 1US/U i 1UC. Dokończenia realizacji wymaga droga 1KDZ – ul. Sikorskiego. Negatywne zmiany w 

środowisku będą intensywne, jednak pod warunkiem właściwej realizacji ustaleń projektu planu, zmiany te 

zostaną zminimalizowane, odpowiednio do możliwości środowiska oraz zastosowania odpowiednich 

technologii przez inwestora.  

 

W związku z powyższym, jak również z uwagi na zgodność zapisów projektu planu z uwarunkowaniami 

ekofizjograficznymi i wytycznymi ochrony środowiska wynikającymi zarówno z opracowanych w gminie 

dokumentów dotyczących stanu środowiska przyrodniczego, jak i przepisów prawa, nie wskazuje się rozwiązań 

alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 

 

Brak realizacji planowanych inwestycji nie wpłynie znacząco na poprawę stanu środowiska , gdyż dla części 

terenu, w mocy pozostaną ustalenia planu uchwalonego Uchwałą XXV/215/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 

(Spółdzielnie mieszkaniowe) będzie można realizować przedsięwzięcia powiązane funkcjonalnie z obszarami 

sąsiadującymi (w oparciu o wydane warunki zabudowy). 
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Niniejszy dokument dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części gminy Nowy 

Targ obejmującej rejon oznaczony jako NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe), znajdujący się w 

centralnej części miasta. Obszar objęty planem stanowi teren zagospodarowany w stopniu zróżnicowanym.  

 

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru jest 

dostosowanie zapisów do aktualnych potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz uporządkowanie 

zapisów dotyczących istniejącej zabudowy, a także uczytelnienie i ustalenie hierarchii istniejącego układu 

komunikacyjnego. Plan określa zasady i warunki zagospodarowania, których realizacja przyczyni się do 

zachowania ładu przestrzennego. 

 

Podstawowym celem prognozy jest pełne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych charakterystycznych dla 

analizowanego obszaru wraz z identyfikacją potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem 

realizacji projektu planu. Dokument ma także na celu ocenę ich natężenia, a także określenie czy w należyty 

sposób został uwzględniony w ocenianym opracowaniu dobro środowiska zarówno przyrodniczego, jak i 

kulturowego. Prognoza weryfikuje również przyjęte w projekcie planu zapisy w zakresie rozwiązań 

eliminujących i ograniczających ich negatywne oddziaływanie na środowisko dla zapewnienia utrzymania 

równowagi przyrodniczej i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W poszczególnych rozdziałach niniejszej 

prognozy określono i oceniono istniejący stan środowiska przyrodniczego wraz z wpływem ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na poszczególne jego komponenty. Uogólniając stan 

środowiska przyrodniczego na analizowanym terenie, zarówno pod względem ukształtowania terenu, 

warunków klimatycznych, gleb, świata roślin i zwierząt oraz biorąc pod uwagę postępującą antropopresję jest 

dobry (miejscowo może odbiegać na korzyść bądź niekorzyść od oceny ogólnej).  

 

Zapisy planu uwzględniają wymogi kształtowania krajobrazu oraz istniejące uwarunkowania ekofizjograficzne. 

Nie oznacza to jednak, że zapisy projektu planu nie będą generować niekorzystnych oddziaływań, związanych 

zarówno z realizacją (przekształcenia powierzchni ziemi i gleby, emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń), jak i 

późniejszą eksploatacją obiektów infrastruktury drogowej oraz zabudowy usługowej (stacji paliw). Jednak w 

zakresie ochrony środowiska i przyrody minimalizują potencjalne niekorzystne oddziaływanie na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego. 

 

Niniejsza prognoza gwarantuje, że zapisy MPZP zapewniają ochronę poszczególnych komponentów środowiska, 

w tym także zdrowia ludzi, zachowując uwarunkowania ekofizjograficzne przedmiotowego terenu. Prognozę 

opracowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami zapisanymi w ustawie o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51

Załącznik 

 

Jarosław Osiadacz, dr inż. 

Ul. Na Polance 12d/5 

51-109 Wrocław 

 

 

 

Ja, niżej podpisany, Jarosław Osiadacz, ur. 26 kwietnia 1969 r. oświadczam iż:

• Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na kierunku nauk 

technicznych z dyscypliny biotechnologia (1993, Wydział P

Wrocławska); 

• Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie w specjalności chemia 

organiczna (1998, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska);

• Posiadam ponad 5-letnie doświadcze

przedsięwzięcia na środowisko (od 2009 r.);

• Brałem udział w przygotowaniu więcej niż 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ponad 

40 Raportów). 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Wrocław, 2018-05-14  

 

 

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany, Jarosław Osiadacz, ur. 26 kwietnia 1969 r. oświadczam iż: 

Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na kierunku nauk 

technicznych z dyscypliny biotechnologia (1993, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika 

Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie w specjalności chemia 

organiczna (1998, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska); 

letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (od 2009 r.); 

Brałem udział w przygotowaniu więcej niż 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ponad 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

      Jarosław Osiadacz (

ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

str. 64 

Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na kierunku nauk 

odstawowych Problemów Techniki, Politechnika 

Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie w specjalności chemia 

nie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu 

Brałem udział w przygotowaniu więcej niż 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ponad 

Jarosław Osiadacz (-) 


