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Małop.99.58.1275

Uchwała Nr 106/XV/99
Rady Miejskiej w Nowym Targu

z dnia 28 października 1999 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego Nowy Targ 8".

(Kraków, dnia 10 grudnia 1999 r.)

Działając na podstawie art.26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr
15 poz.139, Nr 41, poz. 412) i art.18 ust.2 pkt.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 1996
r. Nr 13, poz.74, zm.Dz.U.Nr 58, poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107
poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126), na wniosek Zarządu Miasta -
Rada Miejska w Nowym Targu uchwala:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Nowy Targ 8", zwany dalej planem.

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Plan obejmuje teren określony w § 1 pkt.1 Uchwały Nr 52/LIX/98 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 8 czerwca

1998 r., w sprawie przystąpienia do zmiany planu Miasta Nowy Targ, wprowadzonego Uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady
Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26 marca 1993 r. (Dz.Urz. Woj.Nowosąd. Nr 14/93 poz.137 z dnia 22 czerwca 1993 r.)
oraz Uchwałą Nr 28/VII/94 z dnia 9 listopada 1994 r. (Dz.Urz.Woj.Nowosądeckiego Nr 22/94 poz.229 z dnia 2 grudnia
1994 r.).

2. Obszar objęty planem, oznaczony jest w załączniku Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część uchwały
jako rysunek planu.

3. Zakres ustaleń planu dotyczy:
a) przeznaczenia terenów oraz ustalenia linii rozgraniczających tereny o róŜnych funkcjach i róŜnych zasadach

zagospodarowania,
b) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
c) linii rozgraniczających drogi publiczne,
d) warunków i zasad kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym linii zabudowy i gabarytów obiektów,

szczególnie ich wysokości granicznej,
e) szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakazów zabudowy, wynikających z potrzeb ochrony
środowiska przyrodniczego.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE.

Rozdział I

Ustalenia dla całego obszaru obj ętego planem.

1. Składowisko przeznaczone jest dla unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, z wyłączeniem
zakwalifikowanych jako niebezpieczne.

2. Składowisko realizowane będzie w dwóch etapach - pierwszym zamykającym się w całości w obszarze
opracowania planu i drugim, wymagającym wprowadzenia ograniczeń w uŜytkowaniu terenów rolnych na terenie wsi
Waksmund i poza drogą Nowy Targ - Jurgów, zgodnie z zaleceniami oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

3. Budowa i eksploatacja składowiska odpadów i kompostowni nie moŜe naruszać istniejących stosunków wodnych.
4. Obowiązek zastosowania takich rozwiązań technicznych i technologicznych przy projektowaniu i budowie obiektów

kompostowni i czaszy składowiska, które wykluczają moŜliwość zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.
5. Przed wydaniem decyzji WZiZT naleŜy wykonać dokumentację warunków hydrogeologicznych zawierającą między

innymi pełny monitoring stanu środowiska gruntowo-wodnego dla rejonu wysypiska.
6. Przy projektowaniu obiektów kubaturowych i urządzeń, czaszy składowiska oraz zadrzewień naleŜy uwzględniać

ograniczenie wysokości wynikające z funkcjonowania lotniska sportowo - usługowego.
7. Linie rozgraniczające tereny do zainwestowania są liniami ściśle określonymi. Ich zmiana moŜe nastąpić wyłącznie
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w trybie zmiany planu.
8. Obowiązek docelowego podłączenia obiektów do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

elektrycznej i teletechnicznej.
9. Do czasu realizacji miejskiej sieci wodociągowej, dopuszcza się dowóz wody beczkowozami.
10. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach

bezodpływowych wywoŜonych na oczyszczalnię komunalną wyspecjalizowanym taborem.
11. Obowiązek realizacji odrębnej sieci kanalizacyjnej dla wód opadowych i oczyszczania ścieków deszczowych z

ropopochodnych i części stałych.
12. Obowiązek odprowadzenia rowami opaskowymi wód opadowych spływających w stronę składowiska, poza jego

teren.
13. Obowiązek przebudowy i przełoŜenia istniejącej sieci napowietrznej niskich napięć poza tereny składowania.
14. Obowiązek realizacji stacji transformatorowej wolnostojącej.
15. Obowiązek monitorowania stanu środowiska, zwłaszcza w zakresie skaŜenia wód, gleby i powietrza.
16. Ustala się zakaz stosowania węgla i koksu jako czynników grzewczych.

Rozdział II

Zasady ustale ń planu.

Wydziela się grupy ustaleń w sposób następujący:

I. Tereny pozostające w dotychczasowym uŜytkowaniu, takim jak tereny komunikacji.
II. Tereny przeznaczone do zainwestowania i zmiany dotychczasowego sposobu uŜytkowania.

Rozdział III

Ustalenia dla terenów oznaczonych cyfr ą I.

Tereny te pozostają w dotychczasowym uŜytkowaniu.

I.1. Tereny drogi krajowej Nr 97 Nowy Targ - Jurgów o szerokości w liniach rozgraniczających 35 m, z dopuszczeniem
realizacji sieci infrastruktury technicznej.

I.2. Tereny rolne, utrzymane bez ograniczeń.

Rozdział IV

Ustalenia dla terenów oznaczonych cyfr ą II.

Tereny te przeznaczone są do zainwestowania i zmiany dotychczasowego sposobu uŜytkowania.

II.A.1. - pow. 3,04 ha
Tereny czaszy składowiska odpadów komunalnych, realizowanego jako I etap, na następujących warunkach:

1. Max poziom wyniesienia korpusu składowiska ponad poziom terenu wynosi 8 m.
2. Obowiązek uszczelnienia dna i skarp wysypiska w sposób uniemoŜliwiający kontakt z wodami powierzchniowymi i

podziemnymi.
3. Powierzchnia składowiska winna być w ramach rekultywacji obsadzona roślinnością trawiastą, z obowiązkiem

usuwania zadrzewień i zieleni krzewiastej niskopiennej, przed przekroczeniem 3,5 m wysokości.
4. Pozostałe warunki funkcjonowania składowiska i zagospodarowania terenu wg zatwierdzonego projektu

technicznego składowiska odpadów.
5. MoŜliwa alternatywnie realizacja innego rodzaju zakładu utylizacji, wg nowszych technologii.

II.A.2. - pow.8,36 ha
Tereny rezerwy dla poszerzenia czaszy składowiska odpadów komunalnych, realizowanego jako kolejne etapy, na
następujących warunkach:

1. Do czasu realizacji kolejnych etapów moŜliwość lokowania tymczasowych obiektów kubaturowych i urządzeń
związanych z funkcjonowaniem składowiska, bądź prowadzenia szkółek drzew leśnych i ozdobnych oraz upraw
przemysłowych, przeznaczonych do kompostowania.

2. Max poziom wyniesienia korpusu składowiska ponad poziom terenu wynosi 8 m.
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3. Obowiązek uszczelnienia dna i skarp wysypiska w sposób uniemoŜliwiający kontakt z wodami powierzchniowymi i
podziemnymi.

4. Obowiązek zabezpieczenia przed spływaniem wód powierzchniowych do czaszy zbiornika.
5. Powierzchnia składowiska winna być w ramach rekultywacji obsadzona roślinnością trawiastą z obowiązkiem

usuwania zadrzewień i zieleni krzewiastej niskopiennej, przed przekroczeniem 3,5 m wysokości.
6. Pozostałe warunki funkcjonowania składowiska i zagospodarowania terenu wg zatwierdzonego projektu

technicznego składowiska odpadów.
7. MoŜliwa alternatywnie realizacja innego rodzaju zakładu utylizacji, wg nowszych technologii.

II.A.3. - pow.1,25 ha
Tereny kompostowni realizowanej na następujących warunkach:

1. MoŜliwość realizacji wyłącznie obiektów związanych z funkcjonowaniem kompostowni -wiaty, magazyny, garaŜe,
zbiornik na wody opadowe, kotłownia gazowa itp.

2. Max wysokość realizowanych obiektów wynosi 6m.
3. Obowiązek utwardzenia placu i przystosowania go do prowadzenia kompostowania kontenerowego.

II.A.4. - pow.3,15 ha
Tereny dla realizacji obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem składowiska o max wysokości 5,5 m.

II.A.5. - pow.1,84 ha
Tereny obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem składowiska, realizowanych na następujących warunkach:

1. Max wysokość realizowanych obiektów wynosi 7 m.
2. Obowiązek utwardzenia placu i przystosowania go do składowania surowca i produktów przetworzonych.
3. Obowiązek realizacji nasadzeń drzew i krzewów w pasie min.20 m, jako zieleni izolacyjnej.

II.A.6. - pow.1,12 ha
Tereny obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem składowiska, realizowanych na następujących warunkach:

1. Max wysokość realizowanych obiektów wynosi 11 m.
2. Obowiązek utwardzenia placu.

II.A.7. - pow.0,94 ha
Tereny obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem składowiska, realizowanych na następujących warunkach:

1. Max wysokość realizowanych obiektów wynosi 7 m.
2. Obowiązek utwardzenia dróg i placów.

II.B.1. - pow.3,54 ha
Tereny zieleni ochronnej, realizowanej na następujących warunkach:

1. Realizacja dwóch pasów zieleni - zewnętrzny o szerokości 20 m jako zieleń wysoka i wewnętrzny o szerokości 10 m
jako zieleń niska.

2. Obowiązek zachowania zróŜnicowanej wysokości drzew - od 7 m w części zachodniej do max 12 m w części
wschodniej.

3. Obowiązek nasadzeń odpornej na skaŜenia zieleni mieszanej - iglastej i liściastej, z przewagą liściastej.
4. Zaleca się stosowanie gatunków zimozielonych, rozmieszczonych po całym obwodzie pasa zieleni.

II.B.2. - pow.3,99 ha
Tereny szkółki leśnej i krzewów ozdobnych, realizowanej na następujących warunkach:

1. MoŜliwość realizacji wolnostojącej stacji transformatorowej.
2. Obowiązek utrzymania max wysokości drzew 7 m.

II.B.3. - pow.7,04 ha
Tereny rolne do zmiany uŜytkowania, na następujących warunkach:

1. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
2. Zakaz biwakowania.
3. Ograniczenie upraw wyłącznie do upraw wykorzystywanych do celów przemysłowych.

§ 2. Ustala się z tytułu wzrostu wartości działek stawkę dla naliczania opłat związanych ze zmianą planu miejscowego
dla terenów wyznaczonych w planie w wysokości 10%.

III. PEZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
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§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
Miasta Nowy Targ, wprowadzony Uchwałą Nr XLIV/16/93 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 26 marca 1993 r.
(Dz.Urz.Woj.Nowosądeckiego Nr 14/93 poz.137 z dnia 22 czerwca 1993 r.) oraz Uchwałą Nr 28/VII/94 z dnia 9 listopada
1994 r. (Dz.Urz.Woj. Nowosądeckiego Nr 22/94 poz.229 z dnia 2 grudnia 1994 r.), w części objętej ustaleniami planu,
przyjętego niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Nowy Targ.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(grafikę pominięto)


