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ROZDZIAŁ I -   WSTĘP

PODSTAWA OPRACOWANIA
- art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w tekście „ustawa o pizp”
wraz z aktami wykonawczymi;

- studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Nowy Targ przyjęte Uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
28 czerwca 2010 r.;

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- miejscowe  plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu;
- Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020 – Uchwała Rady Miasta

Nowy Targ Nr XX/153/2012 z dnia 31 maja 2012 r.;
- Uchwała Nr XXXIX/332/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata  2014-
2024 z późniejszymi zmianami;

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego - Uchwała
Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.;

- Uchwała  Nr  XLIX/544/2010  Rady Miasta  Nowy Targ  z  dnia  21  października
2010 r.  w  sprawie  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta  Nowy Targ oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Cel i przedmiot  opracowania

Zgodnie  z art.  32 ust.  1 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym,
w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenia postępy w opracowywaniu planów
miejscowych.
Burmistrz  przekazuje  Radzie  Miasta  wyniki  ww.  analiz,  po  uzyskaniu  opinii  Miejskiej
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej  co najmniej  raz w czasie kadencji Rady.  Rada
Miasta  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  aktualności  studium  i  planów  miejscowych,
a w przypadku  uznania  ich  za  nieaktualne,  w  całości  lub  w  części  podejmuje  działania
w sprawie zmiany studium lub planu miejscowego.

Wszystkie dane liczbowe są podane na dzień 30 czerwca 2014 r.
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ROZDZIAŁ II

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO
NOWEGO TARGU

Politykę  przestrzenną  Nowego  Targu,  w  tym  lokalne  zasady  zagospodarowania
przestrzennego określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowy Targ, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenów oraz określa sposób ich
zagospodarowania i zabudowy. 

Obecnie  na  terenie  Nowego  Targu  obowiązuje  kilkanaście  planów  miejscowych,  które
obejmują mniejsze fragmenty miasta – a mianowicie:
NOWY TARG 1 – pow. ok. 5 ha /Długa Polana/,
NOWY TARG 3 – pow. ok. 8 ha /os. Na Skarpie/,
NOWY TARG 5 – pow. ok. 2,4 ha, /os. Bór, okolice kościoła p.w. Św. Jadwigi Królowej/,
NOWY TARG 6.I – pow. ok. 91 ha, /tereny w sąsiedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków/,
NOWY TARG 8 – pow. ok. 34 ha, /planowane składowisko odpadów/,
NOWY TARG 13 – pow. ok. 53,4 ha, /Ibisor Wschodni, pomiędzy ul. Nadmłynówka a pot.

Czarny Dunajec/,
NOWY TARG 14 – pow. ok. 1,6 ha, /os. Bór, okolice byłej siedziby PZU/,
NOWY TARG 15 – pow. ok. 65 ha, /były kombinat NZPS wraz z terenami sąsiednimi/,
NOWY TARG 16 – pow. ok. 65,4 ha, /tereny nowego cmentarza komunalnego oraz przyszłej

targowicy miejskiej/,
NOWY TARG 17 – pow. ok. 26,3 ha, /Czerwone Niżne/
NOWY TARG 20 – pow. ok. 77 ha /Oleksówki – Dziubasówki/
NOWY TARG 21 – pow. ok. 520 ha /Lotnisko wraz z otoczeniem/
NOWY TARG 22 – pow. ok. 130 ha /Centrum/
NOWY TARG 23 – pow. ok. 469 ha /Niwa – Grel/
NOWY TARG 24 – pow. ok. 880 ha /Dział/
NOWY TARG 26 – pow. ok. 245 ha /Równia Szaflarska/
NOWY TARG 28 – pow. ok. 1,55 ha /teren przy ul. Składowej – istniejący obiekt handlowy/

W sumie powyższe plany obejmują  obszar o pow. 2674,65 ha co stanowi ok. 53 % pow.
całego miasta. Warto zauważyć, że ok. 36% powierzchni miasta stanowią lasy, obejmujące
głównie północną – południowe stoki Gorców oraz południową część Nowego Targu.

Ponadto w trakcie sporządzania są następujące projekty planów miejscowych:
zmiana NOWY TARG 15 – pow. ok. 65ha /tereny byłych zakładów NZPS/
zmiana NOWY TARG 16 – pow. ok. 1,33ha, /tereny obok nowego cmentarza komunalnego/
zmiana NOWY TARG 26 – pow. ok. 6 ha, /Równia Szaflarska/
NOWY  TARG  12  –  pow.  ok.  4,5  ha,  /obszar  pomiędzy  ul.  Krakowską,  Podtatrzańską,

al. Solidarności  oraz projektowanym przedłużeniem
ul. Józefczaka/

NOWY TARG 25 – pow. ok. 747,13 ha, /Kowaniec – Kokoszków/
NOWY TARG 27 – pow. ok. 52 ha, /Gliniki/
NOWY TARG 29 – po. ok. 4 ha, /teren przy ul. Ludźmierskiej – istniejący obiekt handlowy/
NOWY TARG 30 – pow. ok. 60 ha, /Podmieścisko – Stawiska/
NOWY TARG 31- pow. ok. 2,1 ha /Ogród Działkowy KROKUS/
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Powierzchnia objęta opracowywanymi planami miejscowymi wynosi 867,63 ha co stanowi
ponad 17,2 % powierzchni miasta.

Po sporządzeniu ww. planów miejscowych łączna powierzchnia miasta objęta planami
miejscowymi obejmie ponad 70,2 % powierzchni miasta.

W  terenach  nie  objętych  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  zmiany  zagospodarowania  terenów  następują  poprzez  wydawanie
indywidualnych  decyzji  o warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  tj.  decyzji
o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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ROZDZIAŁ III

ANALIZA RUCHU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE DECYZJI ZAMIESZCZONYCH
W REJESTRACH

Od  dnia  11  lipca  2003  r.  tj.  od  czasu  wejścia  w  życie  obowiązującej  ustawy
o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  prowadzone  są  rejestry  decyzji
o warunkach zabudowy /wz/  i  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
/ulicp/.  Powyższe  decyzje  są  wydawane  w  terenach  bez  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. Burmistrz Miasta Nowy Targ wydał 1200 decyzji o wzizt w tym
1010 decyzji o wz oraz 190 decyzji o ulicp. Na podstawie wydanych decyzji o wz wydano
591 decyzji o pozwoleniu na budowę natomiast na podstawie decyzji  o ulicp wydano 141
decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ww. okresie wydane decyzje o WZ dotyczyły następujących rodzajów zabudowy:
zabudowa mieszkaniowa  M 595 decyzji
zabudowa mieszkalno-usługowa M/U 150
zabudowa usługowa U 143
zabudowa produkcyjna  P 9
zabudowa produkcyjno-usługowa P/U 5
zabudowa zagrodowa RM 51
budowle, obiekty infrastruktury itp. 57

W omawianym okresie tj. od 31 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. wydane decyzje
o WZ  dotyczyły  następujących  rodzajów  zabudowy.  W  tabeli  porównanie  z  okresem  od
2003 r.  tj.  od  wejścia  w  życie  obowiązującej  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym do 2006 r. oraz 2006-2010.

Rodzaj zabudowy Symbol do 2006 2006-2010 2010-
2014

zabudowa mieszkaniowa  M 103 279 213 

zabudowa mieszkalno-usługowa M/U 38 65 47

zabudowa usługowa U 27 86 30

zabudowa przemysłowa  P 5 2 2

zabudowa przemysłowo-usługowa P/U 0 2 3

zabudowa zagrodowa RM 15 20 16

budowle, obiekty infrastruktury itp. IT 6 10 41

SUMA 194 464 352

Ponadto wydano 65 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dla ww. decyzji WZ wydano 154 decyzje o pozwoleniu na budowę natomiast na podstawie
decyzji o ulicp wydano 53 decyzje o pozwoleniu na budowę.

Powyższe decyzje o wz i ulicp nie posiadają okresu ważności.

Lokalizację  wydanych  decyzji  obrazuje  rejestr  graficzny  decyzji  o  warunkach  zabudowy
i zagospodarowania terenu.
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W omawianym okresie zostało wydanych 720 decyzji o pozwoleniu na budowę w tym
na wykonanie robót budowlanych – na podstawie decyzji o wzizt oraz planów miejscowych.
Decyzje te wydaje Starosta Nowotarski. Dla terenów zamkniętych np. linie kolejowe albo
w pasie drogowym dróg krajowych ww. decyzje wydaje Wojewoda Małopolski.

Z wydanych decyzji aż 221 (tj. ok. 30% wydanych decyzji) dotyczyły robót budowlanych na
realizację wewnętrznej instalacji gazowej. Jest to efekt postępującej gazyfikacji miasta – np.
w 2012 r. została wybudowana nowa sieć gazu średnioprężnego z Lasku do Nowego Targu
wzdłuż ul. Partyzantów, Grel, Św. Anny do szpitala. Powyższe jest również wynikiem działań
podejmowanych  przez  Burmistrza  mających  na  celu  ograniczanie  tzw.  „niskiej  emisji”,
a polegających  np.  na  zapisywaniu  odpowiednich  ustaleń  w  planach  miejscowych  czy
stosowaniu  dopłat  do  wymiany  pieców.  Już  od  kilku  lat,  konsekwentnie  w planach
miejscowych  dla  terenów  przez  które  przebiegają  sieci  gazowe  wprowadzany  jest  zakaz
ogrzewania  węglem  dla  noworealizowanych  budynków.  Duża  część  właścicieli
dotychczasowych  budynków  wcześniej  ogrzewanych  węglem  a  położonych  wzdłuż  ulic
w których  znajduje  się,  bądź  jest  realizowana,  sieć  gazowa  również  decyduje  się  na
ogrzewaniem  gazem.  Niestety  wysoka  cena  gazu  skutecznie  wpływa  na  brak  masowego
przechodzenia  właścicieli  budynków  na  ogrzewanie  gazowe.  Jednak  pomimo  tych
uwarunkowań  coraz  większa  liczna  mieszkańców  miasta  decyduje  się  ogrzewać  budynki
gazem. Powyższe doskonale obrazuje analiza pozwoleń na budowę wydawanych na obszarze
planu  miejscowego  NOWY  TARG  22  Centrum.  Plan  ten  uchwalony  końcem  2010  r.
obejmuje ścisłe centrum miasta. W jego obrębie, do 30 czerwca 2014 r. zostało wydanych 159
decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. 22% wszystkich pozwoleń wydanych w mieście z tego
68  decyzji  dotyczyło  realizacji  wewnętrznej  instalacji  gazowej  czyli  ok.  43%  wydanych
decyzji w tym terenie. Jest to bardzo korzystne zjawisko, szczególnie w centrum, gdzie skutki
„niskiej emisji” są szczególnie uciążliwe. 

W wybranych terenach gdzie plany miejscowe obowiązują już od dłuższego czasu statystyka
wydawania decyzji  o pozwoleniu na budowę w omawianym okresie wygląda następująco.
Dla porównania w wykazie uwzględniono plan NT23 Niwa-Grel uchwalony w 2013 r. oraz
omówiony powyżej plan NT22 Centrum:

Nazwa planu Od kiedy
obowiązuje

Powierzchnia/
% udział w pow. miasta

Liczba wydanych
decyzji o pozwoleniu na

budowę/
% udział we wszystkich

wydanych w mieście
decyzjach na budowę

Liczba wydanych
decyzji dotyczących

realizacji wewnętrznej
instalacji gazowej

NOWY TARG 6 – 6.I
– Ul. Waksmundzka

1999r. 91ha/1,8% 13/1,8% 3

NOWY  TARG  13
Ibisor

2005r. 53,4ha/1% 10/1,4% 4

NOWY TARG 15 –
byłe NZPS

2003r. 65ha/1,3% 17/2,4% 7

NOWY TARG 22 –
Centrum

2010r. 130ha/2,6% 159/22% 68

NOWY TARG 23 –
Niwa-Grel

2013r. 469ha/9,3% 18/2,5% 3
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WNIOSKI Z ANALIZY RUCHU BUDOWLANEGO

1. Najwięcej  przedsięwzięć  w  analizowanym  okresie  dotyczy  budownictwa
mieszkaniowego. Tendencja taka utrzymuje się od wielu lat, bowiem miasto Nowy Targ
jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania z uwagi na położenie geograficzne – w centrum
Podhala oraz walory przyrodnicze miasta i okolicznych terenów.

2. Spadająca liczba wydanych decyzji o wz wynika z faktu, że coraz większa część miasta
zostaje  objęta  planami  miejscowymi.  W obszarach  gdzie  obowiązuje  plan  miejscowy
inwestor realizuje budowę zgodnie z ustaleniami planu miejscowego - dla takich terenów
nie wydaje  się  decyzji  o  wz.  W latach  2010 – 2014 uchwalono plany miejscowe dla
2234ha co stanowi 44,3% powierzchni miasta. Szczegóły w rozdziale V.

3. Nieruchomości  w  mieście,  co  jest  cechą  charakterystyczną  Podhala,  są  bardzo
rozdrobnione. Szereg terenów korzystnych do zagospodarowania wymaga przekształceń
własnościowych. Podejmowane przez Urząd Miasta próby scalania  gruntów najczęściej
kończyły  się  niepowodzeniem,  czego  najlepszym  przykładem  jest  nieudany  proces
scaleniowy na Niwie, w okolicy kościoła. Obecnie w planach miejscowych odchodzi się
od  obowiązku  scaleniowego  na  rzecz  dobrowolnych  podziałów  i  przekształceń
własnościowych. Dobrym tego przykładem, są decyzje o WZ wydawane na kilkanaście
działek, w oparciu o które dokonywane są wtórne podziały i wydzielane działki korzystne
do zagospodarowania. Decyzje takie były wydawane na os. Niwa, pod kościołem, przy ul.
Grel – sięgacz do Ludźmierza, Kokoszków boczna itd. Wnioski o wydanie takich decyzji
są dowodem, że pomimo sceptycznych nieraz opinii, jeżeli jest dobra wola i chęć szukania
kompromisu można się porozumieć, dzielić i scalać nieruchomości z własnej inicjatywy
bez ingerencji  Urzędu. A struktura własnościowa gruntów w mieście  jest  taka,  że bez
wtórnych przekształceń bardzo niewielki odsetek gruntów nadaje się do samodzielnego
zagospodarowania. Mając  na względzie ład przestrzenny i docelowe zagospodarowanie
większych obszarów dla tego typu działań, najlepszym instrumentem są plany miejscowe
których w mieście jest coraz więcej.

4. Nowa zabudowa mieszkaniowa koncentruje się w następujących obszarach miasta:
- widoczna  jest  presja  inwestycyjna  w północnej  części  miasta,  w obrębie  podnóża

Gorców w sąsiedztwie  starych  historycznych  przysiółków.  Dotyczy  to  szczególnie
Buflaku,  Szuflowa,  Gazdów,  Oleksówek  Górnych  w mniejszym  stopniu  Zadziału,
Marfianej Góry czy Robowa. Wynika to z wybitnych nieraz walorów krajobrazowych
tych  terenów,  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  lasów  i  polan.  Niestety  istniejąca
infrastruktura techniczna, w tym szczególnie komunikacyjna, jest niewystarczająca dla
obsługi coraz większej ilości mieszkańców. Prowadzone są już od kilku lat prace nad
realizacją sieci kanalizacji sanitarnej w tej części miasta, która obejmie sporą część
istniejących  i  nowych  terenów  budowlanych.  Ale  z  uwagi  na  bardzo  trudne
uwarunkowania  terenowe  oraz  szczególnie  w  najbardziej  wysuniętych  na  północ
osiedlach  na  zbyt  małą  liczbę  mieszkańców  nie  wszędzie  ta  kanalizacja  będzie
realizowana. 

- os.  Niwa, Grel – od dłuższego czasu ten rejon miasta  należy do atrakcyjnych pod
względem  lokalizacji  nowej  zabudowy,  szczególnie  mieszkaniowej.  Wydawane
decyzje o WZ dotyczyły głównie uzupełnienia  istniejącej  zabudowy na osiedlu ale
również  sporo  decyzji  zostało  wydanych  wzdłuż  ul  Grel  –  sięgacz  w  kierunku
Ludźmierza, ul. Partyzantów, górna część Niwy. 
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Wartym odnotowania jest fakt wydania decyzji wz na kilkanaście budynków w terenie
poniżej  kościoła  na os.  Niwa.  Wniosek został  złożony przez właścicieli  kilkunastu
działek,  które  po  przekształceniu  uzyskały  konfigurację  korzystną  do  zabudowy.
W decyzji wrysowano rezerwę terenu pod projektowane wówczas jeszcze w  projekcie
planu drogi publiczne. 
W 2013r. dla tego terenu został uchwalony plan miejscowy NOWY TARG 23 Niwa-
Grel. 
Zasadniczym problemem tej części miasta jest układ komunikacyjny niedostosowany
do  obsługi  coraz  większej  liczny  mieszkańców.  Ulice  są  wąskie,  często  „ślepe”.
Istniejąca  zabudowa  wzdłuż  tych  ulic  utrudnia  a  często  wręcz  uniemożliwia
poszerzenie ulic.  Planowana realizacja nowej  drogi gminnej  klasy L w ciągu ulicy
Starokrakowskiej,  wskazana  w  planie  NT23  zdecydowanie  polepszy  obsługę
komunikacyjną  całego  osiedla  oraz  pozwoli  uruchomić  nowe  tereny  zabudowy
mieszkaniowej wskazane w planie.

- Os. Klikuszówka i os. Nowe – dominuje zabudowa mieszkaniowa wzdłuż istniejących
ulic.

- w pozostałych częściach miasta, nie objętych planami miejscowymi nowa zabudowa
uzupełnia istniejącą zabudowę najczęściej wzdłuż ulic.

5. Obserwuje się nieznacznie  mniejszy trend na składanie  wniosków o wydanie   decyzji
o wz dla  zabudowy zagrodowej.  Zabudowa ta  lokalizowana  jest  tradycyjnie  w części
północnej miasta, w obrębie istniejących przysiółków na osiedlach u podnóży Gorców.
Do  2010  r.  zwracał  uwagę  fakt  koncentracji  tego  rodzaju  zabudowy  wzdłuż
ul. Kokoszków  Boczna.  Wynikało  to  z  faktu,  że  obszar  ten  dotychczas  użytkowany
głównie  rolniczo,  posiada  wybitne  walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe  oraz  jest
obsługiwany  przez  urządzoną  drogę  miejską.  Z  uwagi  na  brak  istniejącej  zabudowy
sąsiedniej  nie  było  możliwym  uzyskanie  decyzji  o  wz  na  zabudowę  mieszkalną
jednorodzinną,  zgodnie  z  procedurą  przewidzianą  w  ustawie  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym, inwestorzy wykorzystując
zapis  ww.  ustawy  umożliwiający  wydanie  warunków  zabudowy  dla  zabudowy
zagrodowej,  w  przypadku  gdy  powierzchnia  gospodarstwa  rolnego  związanego  z  tą
zabudową  przekracza  średnią  powierzchnię  gospodarstwa  rolnego  w  gminie  składali
wnioski  na  tego  typu  zabudowę  uzyskując  stosowne  decyzje.  Średnia  powierzchnia
gospodarstwa  rolnego  w  Nowym  Targu  wynosi  1,68ha  użytków  rolnych.
W opracowywanym  projekcie  planu  miejscowego  NOWY  TARG  25  Kowaniec-
Kokoszków,  zgodnie  ze  studium  uwarunkowań  zostały  wskazane  tereny  wzdłuż
ul. Kokoszków Boczna jako korzystne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obecnie tego typu zabudowa była lokalizowana głównie na os. Buflak, Szuflów, Zadział
i Oleksówki Górne.

6. W  ostatnich  latach,  wskutek  kryzysu  na  rynku  nieruchomości,  nie  była  realizowana
zabudowa wielorodzinna.  Przypomnę,  że przed 2010 r.  po dłuższym okresie stagnacji,
w Nowym Targu powstały nowe budynki wielorodzinne - przy ul. Ludźmierskiej, na os.
Bór czy zabudowa wielorodzinna  na Równi Szaflarskiej,  bezpośrednio za istniejącymi
blokami  gdzie  powstało  osiedle  mieszkaniowe.  Docelowo  inwestor  przewidywał  tam
wybudowanie ok. 1400 mieszkań ale sytuacja na rynku nieruchomości opóźniła te plany. 
W  omawianym  okresie  została  wydana  1  decyzja  na  budowę  zespołu  zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Szaflarskiej,  za os. Polana Szaflarska. W planie
miejscowym  NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska  uchwalonym  w  2013  r.  Zostały
wskazane w tym obszarze tereny dla realizacji tego typu zabudowy.
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7. Trzeba zwrócić uwagę na nowe, duże obszary pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej,
które są wskazane w terenach objętych obowiązującymi planami miejscowymi. Dotyczy
to szczególnie planów: 
• NOWY TARG 13 (Ibisor) - po zmianie planu w 2014 r. odblokowano możliwości

zabudowy nowych terenów znosząc obowiązek scalenia;
• NOWY  TARG  23  Niwa-Grel,  NOWY  TARG  24  Dział  –  bardzo  duże  obszary

wskazane  dla  realizacji  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  ale  wymagające
w pierwszej kolejności budowy dróg oraz pozostałej  infrastruktury technicznej. Bez
tego tereny te pozostaną budowlane tylko „na papierze”.

• NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska  –  wskazano  nowe  tereny  pod  zabudowę
wielorodzinną powyżej os. Bryksy i istniejących osiedli wielorodzinnych.

W  projekcie  planu  NOWY  TARG  27  Gliniki,  wskazuje  się  tereny  dla  zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jest to, zgodnie ze Studium ostatni, niezabudowany obszar
wskazany dla tego typu zabudowy w Nowym Targu.

8. Zabudowa usługowa koncentruje się co jest  naturalne,  w centralnej  części miasta  oraz
przy głównych arteriach komunikacyjnych.
Tereny  zabudowy  usługowej  wskazane  w  planach  miejscowych  to  tereny  byłych
zakładów  NZPS Podhale  –  mpzp  NOWY TARG 15,  tereny  pomiędzy  ul.  Szaflarską
a DK 47 „Zakopianką” – mpzp NOWY TARG 26 (m.in. Alma, Castorama) oraz tereny
wzdłuż DK 49 – mpzp NOWY TARG 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem).

9. Należy zauważyć, że stosunkowo niewiele zostało wydanych decyzji o wz dla zabudowy
przemysłowej. Wynika to z faktu, że tego typu zabudowa skupia się w obszarach objętych
obowiązującymi  planami  miejscowymi  –  mpzp  NOWY  TARG  15  (b.NZPS),  mpzp
NOWY  TARG  6.I  (okolice  Oczyszczalni)  oraz  mpzp  NOWY  TARG  17  (Czerwone
Niżne). Zwraca uwagę, że plany te są zlokalizowane na dwóch przeciwległych końcach
miasta  wzdłuż  osi  wschód  –  zachód.  Obecnie  trwają  intensywne  prace  nad realizacją
infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej w
okolicy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Strefa ta ma stanowić główną ofertę miasta dla
inwestorów szukających lokalizacji dla nowych inwestycji przemysłowych. Oferta miasta
obejmuje również tereny przemysłowe objęte planem miejscowym NT15 – byłe NZPS,
gdzie  Rada  Miasta  w lipcu  br.  przystąpiła  do  zmiany  planu  celem zintensyfikowania
wykorzystania tego terenu na cele przemysłowe. 

10. Analizując  wydane  decyzje  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  należy
stwierdzić, że dotyczą one przede wszystkim realizacji inwestycji:
- liniowych  –  m.in.  linie  energetyczne,  gazociągi,  oświetlenie  uliczne,  kanalizacja

sanitarna i opadowa, 
- oświatowych – m.in. w obrębie Zespołu Szkół Technicznych, Szkoły Podstawowej nr

2  i  3  –  m.in.  „orliki”,  budowa budynku  szkoły  zawodowej  przez  Cech  Rzemiosł
Różnych przy ul. Kowaniec,  budowa budynku administracyjnego dla Gminy Nowy
Targ.

- rekreacyjnych i sportowych – m.in. ścieżki rowerowe.

Poważnym problemem przy lokalizacji inwestycji celu publicznego, przede wszystkim
dotyczy to inwestycji liniowych, często jest brak zgody właścicieli nieruchomości na tego
typu  inwestycje.  Najlepszym  przykładem  jest  realizacja  ścieżek  rowerowych.  Ścieżki
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rowerowe,  o  szerokości  ok.  5m są  projektowane  z  wykorzystaniem  istniejących  dróg
polnych  i wzdłuż Białego i Czarnego Dunajca. Z uwagi na sprzeciw części właścicieli
trzeba  było  zrezygnować z kilku  lokalizacji  przebiegów ścieżki  rowerowej,  a  w kilku
postępowaniach przeprojektowywać trasy co wydłuża proces inwestycyjny. 
Od 2006 r. nie są wydawane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla realizacji dróg. Drogi publiczne są realizowane w oparciu o procedurę przewidzianą
w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych. Decyzję wydaje Wojewoda dla dróg krajowych i wojewódzkich lub Starosta
dla dróg powiatowych lub gminnych. Na podstawie takiej decyzji została zrealizowana
droga  na  Bałęzowym,  obecnie  ul.  Legionów  Józefa  Piłsudskiego  wraz  z  przeprawą
mostową  przez  Czarny  Dunajec.  Droga  ta  stanowi  pierwszy fragment  planowanej  do
realizacji obwodnicy centrum miasta. Planowane są nowe wystąpienia o uzyskanie decyzji
na lokalizację drogi dla kolejnych odcinków obwodnicy centrum miasta – w najbliższym
czasie dotyczy to terenu os. Bereki. Obecnie, w oparciu o ww. procedurę realizowana jest
droga dla obsługi SAG w Nowym Targu.
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ROZDZIAŁ IV

ANALIZA  USTALEŃ  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG.

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zostało przyjęte przez Radę Miasta Nowy Targ uchwałą nr XLV/503/2010 z dnia 28 czerwca
2010 r. 

Ustalenia  „Studium...”  zawarte  są  w  następujących  załącznikach  do  uchwały
w sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
Miasta Nowy Targ:
Załącznik  tekstowy  Nr  1  –  jednolity  tekst  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ;
Załącznik tekstowy Nr 2 - obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
Załącznik tekstowy Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie rozpatrzenia
nieuwzględnionych  i  uwzględnionych  częściowo  uwag  zgłoszonych  do  projektu  zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ;
Załączniki  graficzne  w  skali  1:10  000  stanowiące  integralną  część  uchwały  o  zmianie
studium:
Nr 4 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ - synteza;
Nr 5 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium miasta Nowy
Targ,

Wszystkie  zmiany  „Studium…”  wynikały  z  faktu  dążenia  do  pozyskania  nowych
terenów  do  zainwestowania,  głównie  na  cele  związane  z  różnego  rodzaju  działalnością
gospodarczą,  w zdecydowanej  większości  dotyczące  działalności  handlowej
i gastronomicznej.  Dlatego  Władze  samorządowe  Miasta  poszukiwały  nowych  terenów
zarówno  dla  działalności  gospodarczej,  jak  też  dla  budownictwa  mieszkaniowego
jednorodzinnego. Efektem tych poszukiwań są przyjęte zmiany Studium.

Równocześnie, w „Studium” uwzględniono:
- obszary  bezpośredniego  zagrożenia  powodzią  dla  rzek  Biały  i  Czarny  Dunajec,

Klikuszówka i  Kowaniec wyznaczone na podstawie zasięgu wezbrania  powodziowego
Q1%  określonego  w sporządzonym przez  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki
Wodnej  w  Krakowie  „Studium  określającym  granice  obszarów  bezpośredniego
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia
Popradu” oraz tereny zagrożone zalaniem w przypadku awarii obwałowania lub przelania
się przez nie wody;

- tereny zamknięte;
- tereny  objęte  nowymi  formami  ochrony  przyrody,  głównie  istniejące  i  projektowane

obszary Natura 2000;
- tereny objęte nowymi formami ochrony konserwatorskiej dóbr kultury, zgodnie z gminną

ewidencja zabytków oraz skorygowano strefy ochrony konserwatorskiej; 
- przebieg „zakopianki” – projektowanej nowej obwodnicy miasta;
- inwestycje o znaczeniu lokalnym oraz inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego; 
- ścieżki i szlaki rowerowe;
- parkingi i wskaźniki miejsc parkingowych;
- skorygowano zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
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W  nowym  Studium  ograniczono  również  tereny  narciarskie,  zgodnie  z  wnioskami
Wojewódzkiego  Konserwatora  Przyrody  i  Dyrektora  Gorczańskiego  Parku  Narodowego.
Z uwagi na ochronę cennych siedlisk i terenów leśnych,  wynegocjowano z ww. organami
możliwość rozwoju sportów zimowych na terenach Długiej Polany oraz w rejonie Bukowiny
Waksmundzkiej, eliminując tym samym rozwój narciarstwa w rejonie Turbacza.

W terenach  objętych  zmianą,  poszerzono  tereny  usług  komercyjnych  UC oraz  tereny
lokalizacji  obiektów handlowych o powierzchni  sprzedaży powyżej  400 m2 oraz obiektów
handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2.  Poszerzono  również  tereny
budownictwa mieszkaniowego,  jednocześnie wskazano tereny rolne z zakazem zabudowy.
Poprzednio obowiązujące studium uwarunkowań dopuszczało zabudowę w terenach rolnych,
czyli wszędzie.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  opracowywane  plany  miejscowe  nie  mogą
naruszać ustaleń studium. Przed 2010r. opracowywane plany miejscowe musiały być zgodne
z ustaleniami studium.

ANALIZA – CHŁONNOŚĆ DEMOGRAFICZNA

Mając na względzie wpływające wnioski mieszkańców o zmianę obowiązujących planów
miejscowych oraz o zmianę studium uwarunkowań dotyczące dalszego poszerzania terenów
wskazanych pod zabudowę,  przeprowadzono analizę  dotyczącą  chłonności  demograficznej
dla  wyznaczonych  w  Studium  terenów  o  kierunkach  zagospodarowania  –  zabudowa
mieszkaniowa  jednorodzinna  i  wielorodzinna.  Analiza  powstała  w  oparciu  o  uśrednione
wskaźniki  w skali  kraju,  przyjęte  w  opracowaniu  pt.  „Raport  o  ekonomicznych  stratach
i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce” sporządzonym w 2013r. przez
Fundację  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  wraz  z  Instytutem  Geografii  i  Przestrzennego
Zagospodarowania  z  Warszawy.  Do  analizy  przyjęto  wskaźniki  zgodnie  z  powyższym
opracowaniem tj. 40 mieszkańców na 1ha dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
200 mieszkańców na 1ha dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
W Studium wyznaczono  ok.  840ha  terenów o  kierunkach  zagospodarowania  -  zabudowa
mieszkaniowa  jednorodzinna  oraz  ok.  120ha  terenów  o  kierunkach  zagospodarowania  –
zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna.  W  związku  z  tym  dla  terenów  zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej  chłonność  urbanistyczna  wynosi  33  600  mieszkańców,  dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskaźnik ten wynosi 24 000 mieszkańców.
Daje to łączną liczbę 57 600 mieszkańców co dwukrotnie przewyższa liczbę mieszkańców
Nowego Targu, która na koniec 2013 r. wynosiła 32 950. Powyższe wyliczenia nie obejmują
terenów  o  kierunkach  zagospodarowania  –  usługi  komercyjne  w  których  też  można
lokalizować zabudowę mieszkaniową. Powierzchnia tych terenów wyznaczonych w Studium
to ok. 620ha. W związku z tym należy się zastanowić czy zasadnym jest dalsze poszerzanie
terenów budowlanych nie wykorzystując potencjału już wyznaczonych terenów budowlanych
w studium uwarunkowań i obowiązujących planach miejscowych. 
Pokazanie w planie miejscowym, w ślad za Studium, terenów budowlanych nie powoduje, że
te tereny automatycznie staję się terenami budowlanymi.  Wpierw trzeba te tereny uzbroić
w podstawową chociaż infrastrukturę techniczną – drogi, kanalizację, wodociągi itp. co jest
zadaniem samorządu terytorialnego. Koszty tego są ogromne. W sprawozdaniu dla GUS za
2013 r. dla Nowego Targu wyliczone w prognozach skutków finansowych sporządzanych dla
planów miejscowych bardzo szacunkowe wydatki gminy sięgały kwot 80 mln zł. w tym ok.
50 mln zł. na wykup terenów pod nowe drogi i ich budowę. Stanowi to ponad 60% wydatków
budżetu miasta na 2014 r. Jest sprawą oczywistą, że powyższe, szacunkowe zresztą wydatki
rozkładają się na lata, jednak trzeba mieć na uwadze, że kiedyś trzeba je będzie ponieść. 
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ANALIZA – WIELKOPOWIERZCHNIOWE OBIEKTY HANDLOWE

Kolejnym  zagadnieniem  wymagającym  przeanalizowania,  w  ostatnim  czasie
wywołującym  coraz  więcej  kontrowersji,  jest  kwestia  lokalizacji  obiektów  handlowych
o powierzchni  sprzedaży  ponad  2000  m2 tzw.  wielkopowierzchniowych  obiektów
handlowych. 
Obecnie w Nowym Targu istnieje tylko kilka tego typu obiektów tj. ALMA, CASTORAMA,
E.Leclerc,  Galeria  Nowotarska Buy&Fly,  obecnie nieczynny DH GORCE. Pozostałe  duże
obiekty handlowe jak np. Supermarket Rajski przy ul. Mickiewicza, Biedronki przy ul. Jana
Pawła  II  lub  na  pl.  Evry,  obiekty  handlowe  w  Centrum  Handlowym  STOPIAK  przy
Ludźmierskiej, Hala Handlowa przy ul. Ludźmierskiej czy niedawno otwarta DEKADA nie
posiadają powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Studium wyznacza
się tereny dla lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2 dla
których  obowiązkowe  jest  sporządzenie  planu  miejscowego.  Na  terenie  Nowego  Targu
w Studium  zostało  wyznaczonych  ok.  125ha  terenów  dla  ww.  obiektów  handlowych
wielkopowierzchniowych co stanowi ok 2,5% powierzchni miasta. Są to tereny poza ścisłym
centrum, wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych wylotowych z miasta tj. przy drodze
krajowej nr 47 – Zakopiance, drodze krajowej nr 49 – w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej,
drodze  wojewódzkiej  nr  957  –  ul.  Ludźmierska,  drodze  wojewódzkiej  nr  969  –  al.
Tysiąclecia, za rondem. Ponadto tereny te zostały jeszcze wskazane w miejscu starego tartaku
przy ul. Kolejowej czy terenów byłej jednostki WOP. W Studium wskazano tylko potencjalne
lokalizacje  takich  obiektów  natomiast  to  plan  miejscowy  określa  szczegółowe  zasady
i parametry  takich  obiektów  np.  mpzp  NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska.  To,  że
w Studium tereny takie zostały wyznaczone nie znaczy, że automatycznie takie tereny będą
wyznaczane w planie miejscowym czego najlepszym przykładem jest mpzp NOWY TARG
21 – obszar lotniska wraz z otoczeniem, gdzie wyznaczono tereny usług komercyjnych ale
wprowadzono zakaz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2. Obecnie
procedowane są plany miejscowe NOWY TARG 27 Gliniki czy NOWY TARG 29 – Centrum
Stopiak  w których zgodnie ze Studium wyznacza się lokalizację wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych.
Niezależnie od liczby terenów wyznaczonych dla lokalizacji tego rodzaju obiektów to rynek
reguluje zapotrzebowanie na tego typu handel. Jest rzeczą oczywistą, że inwestor nie mając
w realnej  perspektywie  szans  na  zwrot  poniesionych  nakładów,  nie  mówiąc  o  zysku,  nie
zainwestuje  w lokalizację  tego typu  obiektów tam gdzie  nie  ma  na  nie  zapotrzebowania.
Nowy  Targ  z  racji  swego  położenia  jest  bardzo  atrakcyjnym  miejscem  dla  tego  typu
przedsięwzięć. Samo miasto z uwagi na swoją wielkość nie jest wystarczające dla utrzymania
się  tego  typu  obiektów.  Ale  położenie  Nowego  Targu  w  centrum  Podhala  –  jednego  z
najatrakcyjniejszych  turystycznie  regionów  kraju,  blisko  granicy  ze  Słowacją,  której
mieszkańcy ze względu na jeszcze korzystny kurs walutowy chętnie robią zakupy w Polsce
powoduje, że miasto posiada duży potencjał inwestycyjny na rynku rozwoju nieruchomości
handlowych. Dowodzą tego niezależne analizy i raporty sporządzane przez branżowe firmy
np. Colliers International  –  Nowe szlaki na handlowej mapie Polski.  Nieodkryty  potencjał
mniejszych miast  – Część 2 Polska południowa.  Zgodnie z tym raportem Nowy Targ ma
najwyższy  potencjał  inwestycyjny  w  Małopolsce  wynikający  ze  stopnia  rozwoju  rynku
nieruchomości  handlowych  oraz  czynników  społeczno-ekonomicznych.  Świadczy  o  tym
również zainteresowanie nowych  inwestorów lokalizacją tego typu obiektów w mieście o
czym jest głośno od kilku miesięcy.   Dyskusja nad zasadnością lokalizacji dużych centrów
handlowych  o  powierzchni  nawet  kilkudziesięciu  tysięcy  m2 powierzchni  użytkowej
przetoczyła się w ostatnich miesiącach na łamach lokalnej prasy czy portali internetowych
przy okazji  ogłoszenia  przez  inwestora  planów budowy największej  galerii  handlowej  na
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Podhalu, przy granicy z Szaflarami. O ile wydaje się, że tego typu obiekty są oczekiwane
przez potencjalnych klientów to lokalni kupcy widzą w tym zjawisku głównie zagrożenie dla
swojej działalności, co jest oczywiste i obserwowane w całej Polsce.
Analizując  rozmieszczenie  w  Studium  terenów  dla  lokalizacji  wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych wydaje się, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych kupców
zrzeszonych np. w Kongregacji Kupieckiej można przy okazji zmiany Studium zastanowić się
nad  zasadnością  wyznaczania  takich  terenów  we  wschodniej  części  miasta,  przy  drodze
wojewódzkiej  nr  969  na  Nowy  Sącz.  Są  to  tereny  za  Zakładem  Produkcji  Mleczarskiej
należącym  do OSM w Radomsku  oraz  za  Rodzinnym  Ogrodem Działkowym  KROKUS.
Tereny te są znacznie rozdrobnione, nie uzbrojone i w kontekście innych tego typu terenów
wyznaczonych z Studium czy w planach miejscowych wydają się najmniej  atrakcyjne dla
potencjalnych inwestorów. Podobnie można odnieść się do tego rodzaju terenów w okolicy
lotniska, przy drodze krajowej nr 49. Tu już plan miejscowy NOWY TARG 21 wprowadza
ograniczenia dla lokalizacji tego typu obiektów handlowych. 
Dotychczas do Urzędu Miasta wpłynął 1 wniosek w sprawie wyznaczenia w Studium tego
typu terenów – dotyczył on okolicy istniejącej betoniarni przy ul. Ludźmierskiej. Wniosek po
uzyskaniu opinii MKUA został przez Burmistrza rozpatrzony negatywnie.
Pozostałe  tereny,  szczególnie  wzdłuż  „Zakopianki”  gdzie  obowiązuje  już  mpzp  NOWY
TARG 26 Równia  Szaflarska,  przy ul.  Ludźmierskiej  lub  w okolicy  starego tartaku przy
ul. Kolejowej należy utrzymać mając na względzie istniejące zagospodarowanie, korzystne
uwarunkowania  komunikacyjne,  infrastrukturalne,  własnościowe  lub  wynikające  z  już
uchwalonych planów miejscowych.

ANALIZA – OBSZARY CHRONIONE

• Obszary NATURA 2000 zaznaczone na rysunku Studium obecnie nie w pełni odpowiadają
obowiązującym obszarom NATURA 2000. Dotyczy to obszaru Górny Dunajec. Na rys.
Studium  zaznaczono  projektowany  wówczas  ww.  obszar  jako  pot.  Czarny  Dunajec
w całości  na  terenie  miasta  wraz  z  Dunajcem od „złączy”.  Natomiast  Decyzją  Komisji
Europejskiej nr C(2010) 9663 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanowiono obszar NATURA 2000
Górny  Dunajec  –  PLH120086,  który  na  terenie  miasta  obejmuje  pot.  Czarny  Dunajec  od
granicy z Gminą Nowy Targ do drogi krajowej nr 47 Zakopianki i rzeka Dunajec od ujścia
Białego Dunajca do granic miasta.

• Tereny zagrożone ruchami masowymi wymagają aktualizacji w oparciu o posiadane karty
osuwisk  oraz  o  materiały  projektu  pt.  „System  Osłony  Przeciwosuwiskowej  SOPO”
prowadzonego  przez  Polski  Instytut  Geologiczny.  Materiały  aktualne  dotyczące  ww.
obszarów były udostępniane w ramach projektu po 2012 r. Zgodnie z przepisami aktualne
dane dotyczące terenów zagrożonych ruchami masowymi są nanoszone na opracowywane
projekty  planów  miejscowych  np.  już  uchwalony  mpzp  NOWY  TARG  24  Dział  lub
będący w trakcie opracowania projekt mpzp NOWY TARG 25 Kowaniec-Kokoszków.

• W  Studium  wrysowano  granicę  Południowomałopolskiego  Obszaru  Chronionego
Krajobrazu która w części północnej miasta nie odpowiada obecnym granicom Obszaru
przyjętym  Uchwałą  Nr  XVIII/299/12  Sejmiku  Województwa  Małopolskiego  z  dnia
27 lutego 2012 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego z dnia 20 marca 2012 r. poz. 1194). Obecnie granica
Obszaru przebiega w części północnej miasta po granicy Nowego Targu, a w  Studium
przebiega ona po granicy otuliny GPN.

• W Studium zostały  wyznaczone  obszary  bezpośredniego zagrożenia  powodzią  dla  pot.
Biały  i  Czarny  Dunajec,  Dunajec,  Klikuszówka  i  Kowaniec  na  podstawie  zasięgu
wezbrania  powodziowego  Q1%  określonego  w  sporządzonym  przez  Dyrektora
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie „Studium określającym granice
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni
górnego Dunajca do ujścia Popradu”, które zostały naniesione na rysunek Studium oraz
tereny zagrożone  zalaniem w przypadku awarii obwałowania lub przelania się przez nie
wody. Tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmują również tereny między linią
brzegu a wałem przeciwpowodziowym. Zgodnie z obowiązującą obecnie nomenklaturą, w
myśl  ustawy  prawo  wodne  ww.  obszary  zostały  zastąpione  obszarami  szczególnego
zagrożenia  powodzią  wyznaczanymi  na  mapach  zagrożenia  powodziowego.  Powyższa
zmiana ma wyłącznie wymiar redakcyjny. 

• Nie zaznaczono w Studium głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 439 Magura
– Gorce, który obejmuje północną część miasta. W Studium pokazano tylko GZWP nr 440
– Dolina Kopalna Nowy Targ.

ANALIZA - INFRASTRUKTURA

• Zmiany wymaga również wskazana lokalizacja GPZ. Zgodnie ze Studium przewidywana
była realizacja  linii  elektroenergetycznej  110 kV z kierunku Szaflary,  od linii  110 kV
Szaflary-Niedzica,  z odgałęzieniem do Bukowiny Tatrzańskiej.  Wymagało to realizacji
stacji GPZ o pow. nie mniejszej niż. 0,3 ha w rejonie Równi Szaflarskiej.  Obecnie po
uzgodnieniach z zarządcą sieci oraz Małopolskim Urzędem Marszałkowskim ww. linia
planowana jest od strony północnej miasta. Orientacyjny jej przebieg został pokazany na
rysunku  planu  NOWY  TARG  24  Dział  oraz  w  projekcie  planu  NOWY  TARG  25
Kowaniec-Kokoszków.  Rezerwa  terenu  dla  realizacji  GPZ  została  przewidziana,
w uzgodnieniu  z zarządcą  sieci,  we  wschodniej  części  miasta,  w  obrębie  planu
miejscowego NOWY TARG 6.I, w sąsiedztwie realizowanej SAG.

• Przebieg drogi klasy L przez Ibisor – obręb planu miejscowego NOWY TARG 13 od
Zakopianki  w  kierunku  zachodnim  aż  do  włączenia  się  w  ul.  Ludźmierską  wymaga
przeanalizowania.  Obecnie  w  Studium  zlokalizowane  skrzyżowanie  ww.  drogi
z Zakopianką było aktualne przy obowiązującym wówczas planie miejscowym NOWY
TARG 11, zgodnie z którym przez teren obecnego Parku Miejskiego miała przebiegać
nowa droga wyprowadzająca ruch komunikacyjny ze ścisłego Rynku. Na etapie prac nad
planem miejscowym  NOWY TARG 22  Centrum,  zrezygnowano  z  tej  drogi  na  rzecz
ul. Parkowej,  która  wymaga  przebudowy.  W związku  z  tym planowana droga klasy  L
przez Ibisor, która docelowo będzie łączyła się z ul Grel oraz ul. Ludźmierską wymaga
przesunięcia w kierunku południowym tak aby włączała się do Zakopianki na wysokości
istniejącego  skrzyżowania  z  ul.  Parkową.  Po  zmianie  Studium  należy  przystąpić  do
zmiany planu NT13.

• Należy dostosować projektowany układ komunikacyjny w okolicy starego tartaku przy
ul. Kolejowej do aktualnych rozwiązań zawartych w projekcie planu NOWY TARG 27
Gliniki.  Nowe rozwiązania  drogowe tj.  planowane skrzyżowanie  drogi  krajowej  nr  47
Zakopianki  z projektowaną drogą miejską klasy L łączącą się docelowo poprzez teren
tartaku  i  byłej  jednostki  WOP  z  ul.  Kolejową  został  uzgodniony  z  GDDKiA  oddz.
w Krakowie.

• Linie  rozgraniczające  projektowaną  drogę  krajową  w obrębie  węzła  komunikacyjnego
NOWY  TARG  POŁUDNIE  –  skrzyżowanie  z  obecną  „Zakopianką”  wraz
z projektowanym  łącznikiem  DK  47  z  DK  49  nie  są  w  pełni  zgodne  z  posiadaną
dokumentacją  projektową.  Różnica  jest  stosunkowo  niewielka  ale  występująca
niezgodność  pomiędzy  tymi  liniami  jaka  występuje  pomiędzy  planem  miejscowym
NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska  a  rysunkiem  Studium  Wojewódzki  Sąd
Administracyjny interpretował  jako niezgodność ze  Studium uchylając  plan  w obrębie
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dwóch działek będących własnością skarżących plan. Urząd od tego wyroku złożył skargę
kasacyjną  do  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego,  która  czeka  na  rozpatrzenie.  Przy
okazji  zmiany  Studium  należy  dostosować  linie  rozgraniczające  dróg  do  aktualnych
przebiegów lub posiadanej dokumentacji projektowej. Zmiana ta będzie miała charakter
jedynie  porządkowy,  ponieważ  od  października  2010  r.  plan  miejscowy  ma  nie  być
zgodny ze Studium ale ma tylko nie naruszać ustaleń Studium.

• Zgodnie  z  ustawą  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  w  brzmieniu  od
września  2010  r.,  jeżeli  na  obszarze  gminy  przewiduje  się  wyznaczenie  obszarów  na
których  rozmieszczone  będą  urządzenia  wytwarzające  energię  z  odnawialnych  źródeł
energii  o mocy  przekraczającej  100kW,  a  także  ich  stref  ochronnych  związanych
z ograniczeniami  w  zabudowie  i  użytkowaniu  terenu  w  Studium  ustala  się  ich
rozmieszczenie.  Na  terenie  Nowego  Targu  nie  przewiduje  się  wyznaczenie  takich
obszarów.  Zgodnie  ze  Studium  na  terenie  miasta  nie  dopuszcza  się  lokalizacji  farm
wiatrowych  z  uwagi  na  ochronę  walorów  krajobrazowych  oraz  inne  uwarunkowania
związane np. z rozwojem lotniska w Nowym Targu. Odnośnie lokalizowania elektrowni
fotowoltaicznych dotychczas wpłynął  do Urzędu Miasta tylko 1 wniosek na lokalizację
tego typu urządzeń na dachach istniejących budynków, które nie wymagają wprowadzenia
stref  ochronnych.  Drugi  wniosek na lokalizację  ww. urządzeń został  złożony do planu
miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska ale dotyczył on terenów zalewowych  i
nie został uwzględniony.

ANALIZA – ZABYTKI, KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

• Obecnie  trwają  prace  inwentaryzacyjne  nad  Gminną  Ewidencją  Zabytków,  która  jest
załącznikiem do Studium. W oparciu o uzyskane dane zostanie przygotowana aktualizacja
GEZ. Zgodnie ze Studium skreślenie obiektu z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków
oraz wpis nowych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, zgodnie z przepisami
odrębnymi, bez potrzeby zmiany ustaleń Studium.

• Wydaje  się  zasadnym  aby  z  terenów  MM  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej
wielorodzinnej  i  jednorodzinnej  oraz  usług  wraz  z  obiektami  i  urządzeniami
towarzyszącymi, który obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwego zagospodarowania
wyodrębnić duże tereny o utrwalonej funkcji usług publicznych np. szkoły publiczne –
Szkoła Podstawowa nr 11 wraz z gimnazjum nr 2 przy pl. Evry, Szkoła Podstawowa nr 2
przy ul. Kopernika czy Zespół Szkół Technicznych przy ul. Wojska Polskiego lub funkcji
sportowo-rekreacyjno-usługowych jak np. tereny KS Gorce przy al. Tysiąclecia. Pozwoli
to uczytelnić i uporządkować tą część miasta szczególnie w kontekście ww. obszarów co
będzie również istotne w przypadku opracowywania planów miejscowych dla tej części
miasta.

• Na rysunku  Studium nie  zaznaczono  Ogrodu Działkowego  TRANSPORTOWIEC przy
drodze krajowej DK nr 47 „Zakopiance”. Jest to sprawa jedynie porządkowa, ponieważ
ogród ten został  wyznaczony w obowiązującym planie miejscowym NOWY TARG 26
Równia  Szaflarska.  Jedyną  trudnością  w  wrysowaniu  ww.  ogrodu  jest  jego  niewielka
powierzchnia. Obejmuje on kilka działek o łącznej pow. ok. 0,54ha co przy skali rysunku
Studium 1:10000 może stanowić problem z czytelnym jego wrysowaniem.

ANALIZA – INWESTYCJE O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM

Aktualizacji  wymaga  wykaz  inwestycji  o  znaczeniu  lokalnym  i  ponadlokalnym.  Należy
wykreślić  inwestycje  już  zrealizowane  i  zastanowić  się  nad  nowymi  inwestycjami.
Z wymienionych inwestycji o znaczeniu lokalnym zostały zrealizowane:

18



• nowa szkoła na Niwie
• remont alejek w Parku Miejskim
• zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim
• poprawa estetyki i zagospodarowanie Rynku pod kątem stworzenia głównego miejsca

spotkań  mieszkańców  Nowego  Targu  –  przywrócenie  charakteru  placu,
wyprowadzenie  parkingu,  stopniowe  ograniczanie  ruchu  samochodowego,
wydzielenie miejsc pod ogródki kawiarniane i miejsca spacerowe

• budowa  kładki  na  Białym  Dunajcu  w  celu  zwiększenia  dostępności  obszarów
położonych na prawym brzegu rzeki

• budowa toru wrotkarskiego
a z inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym:

• dokończenie budowy szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu
• lokalizacja krytej pływalni na terenie miasta Nowy Targ

ANALIZA – OBSZARY FUNKCJONALNE

Zgodnie  z  ostatnią  zmianą  ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,
która wchodzi w życie 25 września 2014 r., w Studium będzie można wyznaczać obszary
funkcjonalne jako obszary o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej gminy. Obszary te
zastąpiły  dotychczasowe  obszary  problemowe,  które  nie  zostały  wyznaczone
w obowiązującym Studium.
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WNIOSKI

1. Chłonność  demograficzna  wyznaczonych  w  Studium  terenów  o  kierunkach
zagospodarowania  przestrzennego  –  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna
i wielorodzinna wynosi  57 600 mieszkańców co ponad dwukrotnie przewyższa obecną
liczbę mieszkańców miasta.

2. Szacunkowy koszt realizacji uzbrojenia terenów wskazanych w dotychczas uchwalonych
planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową to ok 80 mln zł.

3. W  Studium  wyznaczono  ok.  125ha  terenów  lokalizacji  obiektów  handlowych
o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2 co stanowi ok. 2,5% powierzchni miasta.

4. Studium należy zaktualizować o obowiązującą obecnie granicę Obszaru NATURA 2000 –
Górny  Dunajec,  północną  granicę  Południowomałopolskiego  Obszaru  Chronionego
Krajobrazu, tereny zagrożone ruchami masowymi w oparciu o materiały z projektu SOPO.
Należy również wrysować GZWP nr 439 Magura-Gorce.

5. W zakresie infrastruktury technicznej Studium należy zaktualizować pod kątem zmiany
lokalizacji GPZ oraz przebiegu projektowanej linii 110kV oraz zmiany przebiegu drogi
klasy L w obrębie Ibisoru zachodniego – obszar planu NOWY TARG 13. Należy również
dostosować  linie  rozgraniczające  projektowanych  dróg  krajowych  do  aktualnej
dokumentacji.

6. Weryfikacji  i  uaktualnienia  wymaga  wykaz  inwestycji  o  znaczeniu  lokalnym
i ponadlokalnym

7. Większość  wykazanych  powyżej  kwestii  dotyczących  szczególnie  uwarunkowań  jest
weryfikowana na etapie opracowywania planów miejscowych, które zawierają aktualne
już dane dotyczące np. obszarów chronionych.

8. W związku z  powyższym  należy przyjąć,  że  Studium jest  nieaktualne pod względem
uwarunkowań  zagospodarowania  przestrzennego,  ale  z  uwagi  na  niewielką  wagę tych
niezgodności proponuje się nie przystępować do zmiany Studium.

9. Analizując  wykazane  do  zmiany  zagadnienia,  które  w  znacznej  mierze  dotyczą
uporządkowania  i  zaktualizowania  pewnych  zapisów  a  nie  wyznaczania  nowych,
odmiennych  od przyjętych  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  należy
przyjąć,  że  Studium  jest  aktualne pod  względem  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego. 

10. Zwraca  się  uwagę,  że  obecnie  trwa  procedura  zmiany  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego  Województwa  Małopolskiego.  Zgodnie  z  procedurą,  projekt  Studium
wymaga uzgodnienia z Zarządem Województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami
planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa.  W  myśl  harmonogramu
dotyczącego  sporządzenia  zmiany  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa Małopolskiego, ma on zostać uchwalony w I kwartale 2016 r.

11. Mając  na  względzie  powyższe  ustalenia  oraz  stosunkowo niewielką  liczbę  wniosków
o zmianę  Studium  a  także  tylko  4  letni  okres  obowiązywania  Studium  sugeruje  się
przystąpić  do  zmiany  Studium  po  zmianie  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa Małopolskiego.
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ROZDZIAŁ V

ANALIZA  WNIOSKÓW  O  ZMIANĘ  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Do 31 sierpnia 2014 r. wpłynęło 12 wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ.
Wykaz  wniosków  o  zmianę  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego wraz ze sposobem rozstrzygnięcia.

Lp Znak sprawy
Obszar objęty

wnioskiem
Przedmiot wniosku Sposób rozpatrzenia

1
GNiPP-II.
6720.1.2012

os. Nowe
dz. ewid. nr 3281

Tereny rolne na tereny budowlane

MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Zgodnie ze studium tereny rolne objęte we wniosku oraz

przyległe „otoczone” są terenami wskazanymi pod
zabudowę. Z uwagi na to oraz mając na względzie

uwarunkowania własnościowe – część działek znajdująca się
w terenach rolnych znajduje się również w terenach

budowlanych, lub właściciele tych nieruchomości posiadają
również przyległe działki w terenach budowlanych dzięki

czemu zapewniony jest dostęp tych terenów do drogi
publicznej wniosek został uwzględniony.

W przypadku przystąpienia do zmiany studium wniosek
zostanie uwzględniony.

2
GNiPP-II.
6720.1.2014

os. Nowe
dz. ewid. nr 3279, 
3282

Tereny rolne na tereny budowlane

MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Zgodnie ze studium tereny rolne objęte we wniosku oraz

przyległe „otoczone” są terenami wskazanymi pod
zabudowę. Z uwagi na to oraz mając na względzie

uwarunkowania własnościowe – część działek znajdująca się
w terenach rolnych znajduje się również w terenach

budowlanych, lub właściciele tych nieruchomości posiadają
również przyległe działki w terenach budowlanych dzięki

czemu zapewniony jest dostęp tych terenów do drogi
publicznej wniosek został uwzględniony.

W przypadku przystąpienia do zmiany studium wniosek
zostanie uwzględniony.

3
GNiPP-II.
6720.2.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9319, 
9320, 9321, 9322,
9323, 9324, 
9591/1, 9591/2, 
9590, 9589

Tereny rolne na tereny budowlane

MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek. Z uwagi na
uwarunkowania terenowe w obowiązującym studium do
zabudowy wskazano pas terenu wzdłuż drogi miejskiej.

Obecny wniosek dotyczy kolejnych działek już nie
przylegających do drogi. Obszar objęty wnioskiem położony
jest na zboczu o wybitnych walorach krajobrazowych. Presja

inwestycyjna w tym obszarze miasta dotyczyła terenów
wzdłuż dróg, obecnie wnioski dotyczą terenów położonych
powyżej. MKUA stwierdziła, że dopiero na etapie zmiany

Studium problem dotyczący poszerzania terenów
budowlanych na południowym zboczu Kokoszkowa należy

rozważyć kompleksowo dla całości tych terenów.

4
GNiPP-II.
6720.3.2014

os. Marfiana Góra
dz. ewid. nr 
5909/9

Tereny rolne na tereny budowlane

MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Teren objęty wnioskiem sąsiaduje z terenami wskazanymi w
Studium pod zabudowę. Poprzez służebność posiada dostęp

do drogi. W przypadku przystąpienia do zmiany studium
wniosek zostanie uwzględniony.

5
GNiPP-II.
6720.4.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9751

Tereny rolne na tereny budowlane

MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze – istniejący ciąg
ekologiczny oraz źródliska znajdujące się w pobliżu oraz

uwarunkowania terenowe utrudniające realizację
infrastruktury technicznej nie należy poszerzać terenów pod

zabudowę w tym miejscu. Istniejąca zabudowa jest do
utrzymania natomiast nie należy dogęszczać tu zabudowy

wyznaczając nowe tereny pod zabudowę.
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6
GNiPP-II.
6720.5.2014

os. Buflak
dz. nr ewid. 3396, 
3394

Tereny rolne na tereny budowlane

MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Teren objęty wnioskiem sąsiaduje z terenami wskazanymi w

Studium pod zabudowę. Posiada bezpośredni dostęp do
drogi. W przypadku przystąpienia do zmiany studium

wniosek zostanie uwzględniony.

7
GNiPP-II.
6720.6.2014

ul. Grel
dz. ewid. nr 206, 
253, 306

Tereny rolne na tereny budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Działki położone przy ul. Grel – za torami kolejowymi,  w
terenie  typowo  rolnym,  w sąsiedztwie  projektowanej  drogi
krajowej, która ma stanowić zachodnią obwodnicę miasta.

8
GNiPP-II.
6720.7.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9318

Tereny rolne na tereny budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Z uwagi na uwarunkowania terenowe w obowiązującym
studium do zabudowy wskazano pas terenu wzdłuż drogi

miejskiej. Obecny wniosek dotyczy kolejnych działek już nie
przylegających do drogi. Obszar objęty wnioskiem położony
jest na zboczu o wybitnych walorach krajobrazowych. Presja

inwestycyjna w tym obszarze miasta dotyczyła terenów
wzdłuż dróg, obecnie wnioski dotyczą terenów położonych
powyżej. MKUA stwierdziła, że dopiero na etapie zmiany

Studium problem dotyczący poszerzania terenów
budowlanych na południowym zboczu Kokoszkowa należy

rozważyć kompleksowo dla całości tego terenu.

9
GNiPP-II.
6720.8.2014

os. Niwa
dz. ewid. nr 1287

Tereny rolne na tereny budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Działka położona jest w terenach rolnych przy drodze, ok.
100m. poniżej terenów wskazanych pod zabudowę. W tej
części miasta Studium wskazuje pojedyncze kompleksy

terenów przy drogach do zabudowy. Z uwagi na istniejący
charakter tego obszaru nie jest wskazanym dalej poszerzać

tereny pod zabudowę. Uzbrojenie już wskazanych w Studium
i potem w planie NT23 terenów pod zabudowę będzie

ogromnym obciążeniem dla finansów publicznych i dlatego
będzie ono realizowane etapami i rozłożone w czasie.

Wyznaczanie dodatkowych terenów pod zabudowę w tej
części miasta, o ile nie sąsiadują bezpośrednio z terenami już

wskazanymi do zabudowy na dzień dzisiejszy wydaje się
niewłaściwe.

10
GNiPP-II.
6720.9.2014

os. Marfiana Góra
dz. ewid. nr 5989

Tereny rolne na tereny budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Działka znajduje się pomiędzy os. Zadział a os. Marfiana
Góra. Przylega do nieurządzonej miejskiej działki drogowej,

w pobliżu przebiega urządzona droga publiczna. Działka
położona na zboczu pomiędzy terenami wyznaczonymi do
zabudowy. Powyżej wzdłuż ul. obsługującej os. Marfiana

Góra wyznaczono tereny budowlane.

11
GNiPP-II.
7325.2.2010

ul. Ludźmierska - 
betoniarnia

Tereny mieszkalno – usługowe – 
na tereny produkcyjno-usługowe 
z dopuszczeniem obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży ponad 2000m2

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

W Studium wyznaczono nowe tereny dla lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad

2000m2. Obecnie wydaje się, że nie ma potrzeby wyznaczać
dodatkowych terenów dla ww. obiektów. W przypadku

przystąpienia do zmiany Studium ta kwestia powinna być
szczegółowo przeanalizowana.

Natomiast przy okazji zmiany Studium należy pokazać
tereny istniejącej betoniarni jako przemysłowe.

12
GNiPP-II.

Obszar pomiędzy 
ul. Kowaniec a ul.
Kokoszków 
boczny - dz. ewid.
9083/6, 9083/7, 
9084

Tereny rolne na tereny budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Działka znajduje się na zachodnim zboczu wzniesienia
Kokoszków, od strony ul. Kowaniec. Bez dostępu do drogi

publicznej, w terenach rolnych.
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Analizując powyższe wnioski należy stwierdzić, że:
- wszystkie  wnioski  były  opiniowane  przez  Miejską  Komisję  Urbanistyczno-

Architektoniczną.
- liczba  12 wniosków o  zmianę  Studium jest  stosunkowo nieduża  mając  na  względzie

wielkość miasta  i  4-letni  okres w którym te wnioski były składane.  Może to wynikać
z faktu, że Studium było zmieniane w 2010 r. i wówczas szereg wniosków dotyczących
poszerzenia terenów budowlanych było uwzględnianych.

- wnioski pozytywnie rozpatrzone, z uwagi na ich niewielką liczbę nie będą bezpośrednio
przyczyną do zmiany Studium. W przypadku przystąpienia do takiej  zmiany wówczas
będą one uwzględniane.

- wnioski  dotyczące  poszerzenia  terenów  o  kierunkach  zagospodarowania  –  tereny
zabudowy  były  uwzględniane  w  przypadku,  kiedy  dotyczyły  niedużych  korekt
i przylegały do już wyznaczonych terenów wskazanych do zabudowy.
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Załączniki  graficzne  do  wykazu  wniosków o  zmianę  Studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

- os. Nowe  -góra
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- okolice ul. Kokoszków Boczna
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- os. Marfiana Góra

27



- os. Buflak

28



- ul. Grel – za torami

29



- os. Niwa – tzw. Potok
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- betoniarnia przy ul. Ludźmierskiej
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- obszar pomiędzy ul. Kowaniec a ul. Kokoszków Boczna
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ROZDZIAŁ VI

ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH I OPRACOWYWANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH  MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Poniżej  sporządzono  rejestr  planów  obowiązujących  oraz uchwał  w  sprawie
przystąpienia  do  sporządzania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego
podjętych  przez  Radę  Miasta  Nowego  Targu  w  kolejności  podejmowania  uchwał  o
przystąpieniu do opracowania planu. 
Wykaz nie zawiera planów miejscowych opracowanych po 1995 r. lecz już nie obowiązujących.

Lp
.

Nr uchwały  data
jej podjęcia

Przedmiot i zakres ustaleń
mpzp.

Określenie granic obszaru mpzp
Nr uchwały

data zatwierdzenia planu
1. 94/XXVII/95

z dnia 
28.12.1995 r.

NOWYTARG 1
przeznaczenie terenów rolnych na 
tereny usługowo-rekreacyjne wraz 
z powiązaniem z terenami 
przyległymi sportów narciarskich

Długa Polana rejon działek 9046/2, 
9045, 9044/3
Teren obejmuje ok. 5 ha 
0,1% pow. miasta

Nr 73/XLII/96
31 grudzień 1996 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Nowosądeckiego z 1997 r. 
Nr 10 poz. 40 
z 11 marca 1997 r.

2. 3/XLII/97
z dnia 
31.01.1997 r.

NOWY TARG 3
dostosowanie zapisu do 
istniejącego użytkowania terenów 
mieszkaniowych B2MW Na 
Skarpie  - basen , szkoła

os. Na Skarpie
Teren obejmuje ok. 8 ha
0,15% pow. miasta

Nr 21/LVI/98
26 marzec 1998 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Nowosądeckiego z 1998 r. 
Nr 17 poz. 71
z 4 maja 1998 r.

3. 24/XLV/97
z dnia 
21.04.1997 r.

NOWY TARG 5
wydzielenie z terenów 
przemysłowych terenu pod 
kościół rzymsko-katolicki

oś. Bór działki ewid. nr 10149/1, 
10150/1, 10151, 10152, 10153, 10154
Teren obejmuje ok. 2,4 ha
0,05% pow. miasta

Nr 22/LVI/98
26 marca 1998 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Nowosądeckiego z 1998 r. 
Nr 17 poz. 72 
z 4 maja 1998 r.

4. XIX/252/08
z dnia
03.06.2008 r.

NOWY TARG 6.I
zasady zagospodarowania terenów
oczyszczalni, utyl. osadów, 
lokalizacja zakładów garbarskich, 
uporządkowanie zabudowy 
mieszkaniowej

granice zmiany- p. Dunajec, 
ul. Waksmundzka, granica miasta, 
Teren obejmuje ok. 90,75 ha
1,8 % pow. miasta

Nr XVII/128/2012
8 marca 2012 r.

 Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego z 2012 r. 
poz. 1171 
z 20 marca 2012 r.

5. 52/LIX/98
z dnia 
08.06.1998 r.

NOWY TARG  8
Przedmiotem planu jest:
ustalenie przeznaczenia terenu dla 
celu publicznego – komunalny 
zakład utylizacji odpadów 

Teren obecnej sortowni odpadów 
przy ul. Jana Pawła II wraz z 
otoczeniem.
pow. oprac. – 34 ha
0,7 % pow. miasta

Nr 106/XV/99  
28 października 1999 r. 

Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego z 1999 r. Nr
58 poz. 1275 
z 10 grudnia 1999 r.

6. 74/XXVII/ 2000
z dnia 
8.11.2000 r.

NOWY TARG 13
Przedmiotem planu jest 
przeznaczenie terenu na usługi 
publiczne – lokalne i 

Obszar planu od północy i zachodu 
stanowi rzeka Czarny Dunajec, od 
wschodu droga krajowa Kraków-
Zakopane (ul. Krakowska), od 

Nr 86/XXXIII/05
26 października 2005 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
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XXXV/299/2013
z dnia
29.08.2013 r.

ponadlokalne, tereny rekreacyjno-
sportowe, zieleń – urządzona na 
pow. co najmniej 5 ha, połączenia 
komunikacyjne, parkingi oraz 
tereny usług komercyjnych, 
rzemiosła i mieszkalnictwa, tereny
zieleni otwartej – rolne i 
rekreacyjne, tereny wód 
otwartych.

Zmiana mpzp NOWY TARG 13
Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego była zmiana ustaleń 
dotyczących obowiązku scalenia 
i podziału nieruchomości dla 
wyznaczonych 
w planie terenów.

południa ul. Kolejowa oraz ul. 
Nadmłynówka.

Teren obejmuje ok. 53,41 ha, 
1,05% pow. miasta.

Granica planu obejmuje obszar 
położony pomiędzy 
ul. Krakowską, 
ul. Kolejową, 
ul. Nadmłynówka, potokiem Czarny 
Dunajec – Ibisor zachodni 
Rysunek nr 2 mpzp 
NT 13

Teren o pow. ok. 7,4 ha,
0,15% pow. miasta

Małopolskiego z 2005 r. Nr
736 poz. 5372
z 28 grudnia 2005 r.

Nr XLIII/372/2014
12 maja 2014 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r., 
poz. 2838
z dnia 20 maja 2014 r.

7. 75/XXVII/ 2000
z dnia 
08.11.2000 r.

NOWY TARG 14
Przedmiotem planu jest:
przeznaczenie terenu na tereny 
komunikacji, drogi dojazdowe, 
zespoły garażowe,
tereny usług publicznych 
komercyjnych, mieszkalnictwa. 

Dawna działka o nr ewid. 10175 na 
os. Bór.

Teren obejmuje ok. 2 ha,  
0,04 % pow. miasta

Nr 32/XXXIV/01
22 czerwca 2001 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego z 2001 r. Nr
83 poz. 1286
z 23 lipca 2001r.

8. 61/XXXVII/01
z dnia 
05.11.2001 r.

NOWY TARG 15
Przedmiotem planu są ustalenia 
zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy 
o zagospodarowaniu 
przestrzennym 
z wyjątkiem części pkt. 1 dot. 
terenów przeznaczonych pod 
budowę obiektów handlowych o 
pow. sprzedażowej pow. 2000 m2 
oraz pkt. 4 i pkt. 11 lit. a, lit. c.

Teren wyznaczony granicą miasta 
Nowy Targ, terenem dawnej bocznicy
kolejowej, wschodnią granicą dz. nr 
9938/28 oraz ul. Ludźmierską.

Teren obejmuje ok. 65 ha, 
1,29% pow. miasta

Nr 3/IV/03 
28 stycznia 2003 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego z 2003 r. Nr
45 poz. 604
z 7 marca 2003 r.

9. 94/XXIX/2000 
z dnia 
28.12.2000 r.

XXVIII/233/2013
z dnia 
28.01.2013 r. 

zmieniona 
uchwałą

XXXV/300/2013
z dnia
29.08.2013 r.

NOWY TARG 16 
Przedmiotem planu jest 
wyznaczenie terenów 
przeznaczonych  na cele publiczne
(cmentarz komunalny, targowica 
miejska, połączenia 
komunikacyjne, parkingi, 
rekreacja i zieleń urządzona) oraz 
tereny usług komercyjnych i 
rzemiosła, tereny zieleni otwartej –
rolne i rekreacyjne, tereny wód 
otwartych. 

Zmiana mpzp NOWY TARG 16
Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego była zmiana ustaleń 
tekstu planu 
w zakresie rozwiązania gospodarki
ściekowej i zaopatrzenia w wodę 
oraz zmiana ustaleń dotyczących 
parametrów 
i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu.

Obszar wyznaczony od północy przez
Al. Tysiąclecia, od wschodu przez 
drogę krajową nr 49 i potok 
Czerwonka, od zachodu przez potok 
Biały Dunajec, od południa przez 
działki o nr ewid. 17386, 17384, 
15249, dalej wzdłuż południowej 
granicy ogrodzenia studni do progu 
na potoku Biały Dunajec.

Teren obejmuje ok. 65,4 ha, 
1,3% pow. miasta

Obszar wyznaczony od północy przez
al. Tysiąclecia, od wschodu przez 
drogę krajową nr 49 
i potok Czerwonka, od zachodu przez
potok Biały Dunajec, od południa 
przez działki o nr ewid. 17386, 
17384, 15249 dalej wzdłuż 
południowej granicy ogrodzenia 
studni do progu na potoku Biały 
Dunajec.
Teren o pow. ok. 65,4 ha,
1,3% pow. miasta

Nr 57/XLI/2006
26 lipca 2006 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego z 2006 r. Nr
573 poz. 3611
z 25 września 2006 r.

Nr XLIV/380/2014
23 czerwca 2014 r.
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10. 75/XXXVIII/01 
z dnia 
29.11.2001 r.

7/XV/04 
z dnia 
26.02.2004r. 

NOWY TARG 17 (Czerwone 
Niżne)
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów dla 
działalności gospodarczej, głównie
rzemieślniczej i usługowej oraz 
stacji paliw – z wyjątkiem terenów
przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych o pow. 
sprzedażowej powyżej 2000m2  

Obszar wyznaczony granicą miasta 
Nowy Targ , ul. Waksmundzką, 
istniejącym zjazdem obok potoku 
Czerwonka, potokiem Czerwonka 
wraz z obudową biologiczną, 
Aleją Tysiąclecia (w ciągu drogi 
wojewódzkiej).

Teren o pow. ok. 26,3 ha, 
0,52% pow. miasta

Nr XXVI/293/08 
27 października 2008 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego z 2008 r. Nr
713 poz. 4952
z 21 listopada 2008 r.

11. 92/XXXIV/05
z dnia 
01.12.2005 r.

NOWY TARG 20 (Oleksówki - 
Dziubasówki)
Przedmiotem planu jest 
wyznaczenie granic terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji
imprez masowych. 

Obszar położony jest w południowo-
wschodniej części miasta. Jego 
wschodnią granicę stanowi potok 
Wielki Kowaniec, granicę 
południową (na znacznej długości) 
potok Kowaniec. Obejmuje 
wschodnie stoki Dziubasówek, 
opadające do doliny potoku Wielki 
Kowaniec, stoki Oleksówek 
opadające do doliny potoku 
Kowaniec, oraz niewielką część 
terenu położoną po lewej stronie 
potoku Kowaniec.

Teren o pow. ok. 76,94 ha, 
1,5% pow. miasta

Nr XIV/124/07 
29 października 2007 r.

Dz. Urzęd. Woj.
Małopolskiego z 2008 r. 
Nr 70 poz. 553
z 30 stycznia 2008 r.

12. XIX/202/08
z dnia 
25.02.2008 r.

NOWY TARG 21 (obszar 
lotniska wraz z otoczeniem)
Przedmiotem planu miejscowego 
będzie ustalenie przeznaczenia 
terenów, w tym dla inwestycji celu
publicznego, oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym,
a także – w zależności od potrzeb -
w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Granica planu obejmuje obszar 
ograniczony (patrząc od zachodu): 
pot. Biały Dunajec, granicą mpzp 
NOWY TARG 16 (cmentarz, 
targowica), drogą krajową nr 49, 
południową granicą mpzp NOWY 
TARG 8 (sortownia odpadów), 
granicą miasta Nowy Targ, 
wschodnią ścianą lasu „Czerwony 
Bór”, wschodnią i północną granicą 
rezerwatu „Bór na Czerwonem” oraz 
wschodnią i południową granicą 
byłego ośrodka wypoczynkowego 
„RUCH” w kierunku pot. Biały 
Dunajec.

Teren o pow. ok. 520 ha,
10,3% pow. miasta 

Nr XIV/107/2011
29 grudnia 2011 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2012 r. 
poz. 269 
z 23 stycznia 2012 r.

13. XXIV/262/08
z dnia 
14.07.2008 r.

XXV/203/2012
z dnia 
19.11.2012 r.

NOWY TARG 22 (Centrum)
Przedmiotem planu miejscowego 
będzie ustalenie przeznaczenia 
terenów, w tym dla inwestycji celu
publicznego, oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym,
a także – w zależności od potrzeb -
w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Zmiana mpzp NOWY TARG 22
Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie ustalenie 
zmiany przeznaczenia terenów 
oraz określenie sposobów 
zagospodarowania i zabudowy 
w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 

Granica planu obejmuje obszar 
ograniczony od wschodu potokiem 
Biały Dunajec, od północy potokiem 
Czarny Dunajec, od zachodu 
„Zakopianką”, od południa 
al. Tysiąclecia.

Teren o pow. ok. 130 ha,
2,6% pow. miasta

Granica planu obejmuje tereny o 
symbolach 9.MU1 (Dom Handlowy 
„GORCE”) i UP.16 (budynek 
Starostwa Powiatowego przy 
ul. Harcerskiej 1).

Teren o pow. ok. 0,31 ha,
0,006% pow. miasta

Nr L/550/2010
8 listopada 2010 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2010 r. Nr
656 poz. 5444 
z 8 grudnia 2010 r.

Nr XLI/349/2014
3 marca 2014 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r., 
poz. 1600
z 17 marca 2014 r.
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i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w 
zależności od potrzeb - w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 3
ww. ustawy dla terenów 9.MU1 
(Dom Handlowy „GORCE”) 
i UP.16 (budynek Starostwa 
Powiatowego przy ul. Harcerskiej 
1) oraz części tekstowej planu w 
zakresie zaopatrzenia w ciepło.

15. XXXV/393/09
z dnia 
17.08.2009 r.

NOWY TARG 23 (Niwa – Grel)
Plan miejscowy pozwoli w sposób
przejrzysty określić zasady 
ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, wyznaczyć nowe 
tereny pod zabudowę 
mieszkaniową oraz wskazać tereny
z zakazem zabudowy. W sposób 
jednoznaczny zostaną wyznaczone
również drogi dojazdowe do 
poszczególnych osiedli oraz drogi 
lokalne a także zasady 
modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej.

Granica planu obejmuje obszar 
ograniczony od zachodu granicami 
miasta; od południa potokiem Czarny 
Dunajec; od północy i wschodu drogą
krajową nr 47
(Zakopianka). Obszar ten obejmuje 
zachodnią część Nowego Targu.

Teren o pow. ok. 468,82 ha,
9,3% pow. miasta

Nr XXX/246/2013
25 marca 2013 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2013 r. 
poz. 2988 
z 17 kwietnia 2013 r.

16. XXXV/393/09
z dnia 
17.08.2009 r.

NOWY TARG 24 (Dział)
Plan miejscowy pozwoli w sposób
przejrzysty określić zasady 
ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, wyznaczyć nowe 
tereny pod zabudowę 
mieszkaniową oraz wskazać tereny
z zakazem zabudowy. W sposób 
jednoznaczny zostaną wyznaczone
również drogi dojazdowe do 
poszczególnych osiedli oraz drogi 
lokalne a także zasady 
modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej.

Granica planu obejmuje obszar 
ograniczony od zachodu drogą 
krajową nr 47 (Zakopianka) 
i granicami miasta – od południa 
potokiem Czarny Dunajec; od 
wschodu ul. Kowaniec i ulicą 
obsługującą os. Robów; od północy 
granicami lasów i najdalej 
wysuniętymi zabudowaniami.
Obszar ten obejmuje północno – 
środkową część Nowego Targu.

Teren o pow. ok. 870 ha,
17,25% pow. miasta

Nr XLIII/373/2014
12 maja 2014 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r., 
poz. 2863
z dnia 22 maja 2014 r.

17. XLV/506/2010
z dnia 
28.06.2010 r.

NOWY TARG 26 
(Równia Szaflarska)
Przedmiotem planu miejscowego 
będzie ustalenie przeznaczenia 
terenów, w tym dla inwestycji celu
publicznego, oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym,
a także – w zależności od potrzeb -
w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Granica planu obejmuje obszar 
ograniczony od północy 
ul. Sikorskiego i os. Witosa, od 
wschodu potokiem Biały Dunajec 
i Rezerwatem „Bór na Czerwonem”, 
od południa granicą miasta, od 
zachodu linią kolejową i granicą lasu.

Teren o pow. ok. 245 ha,
4,9% pow. miasta

Nr XXXV/297/2013
29 sierpnia 2013 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2013r. 
poz. 5475 
z dnia 11 września 2013 r.

18. XLVI/520/2010
z dnia 
16.08.2010 r.

NOWY TARG 28
Przedmiotem planu miejscowego 
będzie ustalenie przeznaczenia 
terenów, w tym dla inwestycji celu
publicznego, oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 2
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym,
a także – w zależności od potrzeb -
w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Granica planu obejmuje obszar 
pomiędzy 
ul. Ludźmierską od północy, ul. 
Składową od wschodu i kościołem 
P.W. Św. Królowej Jadwigi od 
zachodu – teren istniejącego 
hipermarketu.

Teren o pow. ok. 1,55 ha,
0,03% pow. miasta

Nr XII/88/2011
4 listopada 2011 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2011 r. Nr
533 poz. 5543 
z dnia 18 września 2011 r.
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 OCENA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH 

- pod względem zawartości merytorycznej wynikającej z polityki przestrzennej zawartej 
w Studium, strategii oraz planu województwa małopolskiego 

- pod względem zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przepisami odrębnymi

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 1 
(Oleksówki – Długa Polana) – uchwalony w 1996 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• brak możliwości rozbudowy istniejącej stacji dolnej wyciągu Długa Polana zgodnie z

potrzebami w kierunku południowym jako zespołu różnofunkcyjnego, całorocznego z
uwagi  na zakaz zabudowy na sąsiednich terenach rolnych oraz ustalenie  głównego
przeznaczenia terenu stacji dolnej jako terenu rolnego (II.2);

• brak stabilności inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów z uwagi na brak objęcia
planem całego wyciągu. Obecnie wyciąg poza dolną stacją położony jest w terenie bez
planu miejscowego.

• brak wyznaczonych terenów dla nowych parkingów bezpośrednio w rejonie wyciągu.
Niezgodność  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w następującym zakresie:
• brak jednoznacznie określonej granicy planu;
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia;
• brak określenia szczegółowych wymogów dotyczących zainwestowania dla terenów

objętych planem w skali 1:2000 jak np. wymaganych nowymi przepisami warunków
architektonicznych  dotyczących  linii  zabudowy,  wysokości  budynków,  szerokości
elewacji frontowej, kąta nachylenia połaci i rodzaju dachu (rozwiązane np. poprzez
wprowadzenie  obowiązku realizacji  budynków o architekturze  podhalańskiej),  linii
zabudowy,  wymogów  dla  zasad  umieszczania  małej  architektury,  reklam  itp  na
terenach publicznych.

• brak  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  -  w  szczególności
minimalnych  i  maksymalnych  szerokości  frontów  działek  ich  powierzchni  oraz
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

• w zakresie komunikacji brak wskaźników dotyczących miejsc parkingowych;
• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;
• brak ustaleń dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w zakresie zasad wyposażania

w infrastrukturę i obiekty budowlane. 
Plan  nie  jest  sporządzony w wersji  elektronicznej,  dla  obszaru  opracowania  brak  jest
dokumentów ekofizjograficznych i innych przyrodniczych np. zasięgu wody stuletniej -
wymaganych w obecnie obowiązujących przepisach.

Wnioski: 
Plan  jest  nieaktualny  zarówno  pod  względem  samych  zapisów  planu  jak  i  pod
względem formalnym - należy go zmienić. 
Obszar  przedmiotowego  planu  miejscowego,  wraz  z  całą  północno-wschodnią  częścią
miasta  objęty  jest  uchwałą  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec-Kokoszków).
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2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 3 
(os. Na Skarpie) – uchwalony w 1998 r.

Ocena zawartość merytorycznej:
• ustalenia planu w zakresie inwestycji publicznych są poprawne – wyznaczono teren

dla usług publicznych (szkoły, komunikacja).
• teren byłego basenu zgodnie z ustaleniami planu do utrzymania, z zakazem zmiany

przeznaczenia. Zapis ten uniemożliwia inne zagospodarowanie tego terenu co z uwagi
na stan techniczny budynku basenu – ruina oraz brak perspektyw na odbudowę basenu
zagraża dalszą postępującą degradacją tego terenu. 

Niezgodność  z  wymogami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w następującym zakresie:
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia;
• brak  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  w  szczególności

minimalnych  i  maksymalnych  szerokości  frontów  działek  ich  powierzchni  oraz
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej, brak opracowania  ekofizjograficznego
sporządzonego dla potrzeb planu.

Wnioski: 
W niewielkim zakresie plan miejscowy wymaga uzupełnienia i są to bardziej zmiany
formalne niż merytoryczne. 
Plan pod względem planowanego przeznaczenia terenów w części dotyczącej basenu
jest nieaktualny. 
Mając  na  uwadze  istniejące  zagospodarowanie  terenu byłego  basenu –  zdewastowany
obiekt  oraz wniosek właściciela  z 2009 r.  planowana jest  zmiana planu polegająca na
dopuszczeniu innego zagospodarowania. Dzięki temu teren ten może zostać racjonalnie
zagospodarowany, jednak na przeszkodzie temu stoi nierozwiązany problem użytkownika
wieczystego, który odpowiada za stan obiektu i pomimo podjętych działań przez PINB nie
przejawia zainteresowania tym terenem. Zmiana planu będzie realizowana jako odrębna
procedura zmiany planu bądź przy okazji opracowywania planu dla większego obszaru
w tej  części  miasta  pn.  Ludźmierska  zgodnie  z  Wieloletnim Programem Sporządzania
MPZP.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 5 
(kościół pw. Św. Królowej Jadwigi na os. Bór) – uchwalony w 1998 r.

Zawartość  merytoryczna.
• ustalenia planu w zakresie inwestycji publicznych są poprawne. Realizacja obiektów

sakralnych  przebiega  zgodnie  z  ustaleniami  planu.  Na  wszystkie  elementy  planu
uzyskano pozwolenie na budowę.

Niezgodność  z  wymogami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w następującym zakresie:
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia;
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• brak  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  w  szczególności
minimalnych  i  maksymalnych  szerokości  frontów  działek  ich  powierzchni  oraz
określenia kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej, brak opracowania  ekofizjograficznego
sporządzonego dla potrzeb planu.

Wnioski:
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 
Z  uwagi  na  niewielki  stopień  niezgodności  z  obowiązującymi  przepisami  nie
przewiduje się dokonywania zmiany planu.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I 
(północna część ul. Waksmundzkiej) – uchwalony w 2012 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• na  rysunku  planu  obszar  NATURA  2000  Górny  Dunajec  jest  zaznaczony  jako

potencjalny, obecnie jest to obszar obowiązujący;
• pozostałe ustalenia są aktualne – zgodnie z tymi ustaleniami obecnie trwają prace nad

realizacją  infrastruktury  technicznej  dla  obsługi  planowanej  Strefy  Aktywności
Gospodarczej  oraz  planowana  jest  realizacja  Nowej  Targowicy  przez  prywatnego
inwestora.

Wnioski:
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 8 
(projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) – uchwalony w 1999 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia  planu  w  części  przylegającej  do  drogi  krajowej  nr  49  są  niezgodne

z kierunkami zagospodarowania wskazanymi  w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. Studium wskazuje te tereny pod
usługi komercyjne, co w perspektywie budowy lotniska komunikacyjnego, aktywizacji
gospodarczej  tej  części  miasta,  oraz  planowanej  budowy  południowej  obwodnicy
miasta  pozwoli  zagospodarować  ten  obszar  bardziej  racjonalnie.  Ponadto  takie
zagospodarowanie  terenu  pozwoli  oddzielić  zakład  utylizacji  odpadów  od  drogi
krajowej  pasem zabudowy usługowej  co  korzystnie  wpłynie  na  walory  widokowe
i percepcję krajobrazu przez użytkowników drogi krajowej.

• zapisy planu wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów, w szczególności
w kontekście planowanego do realizacji lotniska pasażerskiego. 

Niezgodność  z  wymogami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w następującym zakresie:
• oznaczenia symboli stosowane w planie nie odpowiadają wymogom rozporządzenia;

Plan nie jest sporządzony w wersji elektronicznej. Dla rejonu opracowania brak jest
dokumentów ekofizjograficznych  wymaganych w obecnie obowiązujących przepisach.
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Wnioski: 
Należy  dostosować  zapisy  planu  miejscowego  do  obowiązującego  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ.
Obecnie nie przewiduje się zmiany planu. W przypadku zgłaszania wniosków o zmianę
planu należy zastanowić się nad jego zmianą.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13 
(Ibisor Zachodni) – uchwalony w 2005 r., zmiana w 2014 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia  planu  dostosowane  są  do  wymagań  obowiązującej  ustawy o  planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.
• ustalenia  planu  dotyczące  kształtowania  architektury  budynków,  w  szczególności

zapisy dotyczące dopuszczalnej wysokości budynków wymagają doprecyzowania.
• przebieg projektowanej drogi KDZ1 wymaga korekty – miejsce skrzyżowania z drogą

krajową  nr  47  „Zakopianką”  wymaga  przesunięcia  w  kierunku  południowym,  na
wysokość skrzyżowania z ul. Parkową.

• plan  ustala  zakaz  lokalizacji  masztów  telefonii  komórkowej  na  całym  obszarze
objętym  tym  planem  co  narusza  art.  46  ust.  1  ustawy  z  dnia  7  maja  2010r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r. nr 106, poz.
675 z późn. zm.)

• zmiana planu przyjęta uchwałą Nr XLIII/372/2014 Rady Miasta Nowy Tart z dnia 12
maja  2014  r.  zlikwidowała  obowiązek  scalenia  w  tym  obszarze,  który  ogranicza
możliwości inwestycyjne dla tego terenu.

Wnioski: 
Istniejące  nieścisłości  w  zapisach  planu  dotyczące  w szczególności  dopuszczalnej
wysokości  budynków  wymagają  doprecyzowania.  Przebieg  drogi  KDZ1  wymaga
skorygowania w zakresie włączenia do DK nr 47. Zakaz lokalizacji masztów telefonii
komórkowej na całym obszarze objętym planem należy wykreślić.
Obecnie  nie  przewiduje  się  zmiany  planu.  W  przypadku  większej  liczby  wniosków
o zmianę  planu  należy  zastanowić  nad  jego  zmianą.  Istotnym  jest  fakt,  że  w  planie
określono,  zgodnie  z  ówczesną  nomenklaturą,  zasięg  terenów  wezbrań  powodziowych
stuletnich  dla  Czarnego  Dunajca  w  obrębie  których  są  ograniczenia  w  możliwości
zabudowy bądź warunki  kiedy te  tereny można zagospodarować np.  po realizacji  drogi
KDZ1 lub wcześniejszym uzgodnieniu z RZGW. Zgodnie z obecnymi przepisami w takich
terenach  należy  wprowadzić  zakaz  zabudowy  bez  żadnego  warunkowania  możliwości
zabudowy.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 14 
(os. Bór) – uchwalony w 2001 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów.

Niezgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w  sprawie  wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego w następującym zakresie:
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• różnice  w  oznaczeniach  symboli  przeznaczenia  terenu,  jednak  pozwalające  na  pełną
identyfikację

• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;
• brak zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w szczególności minimalnych i

maksymalnych  szerokości  frontów  działek  ich  powierzchni  oraz  określenia  kąta
położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

Plan  nie  jest  sporządzony  w  wersji  elektronicznej.  Dla  rejonu  opracowania  brak  jest
dokumentów ekofizjograficznych.

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów. Z uwagi na
niewielki  stopień  niezgodności  z  obowiązującymi  przepisami  nie  przewiduje  się
dokonywania zmiany planu. 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15
(byłe tereny NZPS) – uchwalony w 2003 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia  planu  w  większości  są  dostosowane  do  wymagań  obowiązującej  ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• tereny zieleni  urządzonej  wyznaczone  w planie  mogą  być  przeznaczone  na tereny

zabudowy  przemysłowej  lub  usługowej  zgodnie  ze  Studium.  Pozwoli  to  na
utworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu obejmującej już
istniejące i przede wszystkim projektowane terenach przemysłowo-usługowe. 

Niezgodność  z  wymogami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w następującym zakresie:
• różnice w oznaczeniach symboli przeznaczenia terenu, jednak pozwalające na pełną

identyfikację
• brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;

Rada Miasta uchwałą nr XLV/395/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. przystąpiła do zmiany
tego planu miejscowego.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
/tereny  nowego  cmentarza  komunalnego  oraz  przyszłej  targowicy  miejskiej/  -   –
uchwalony w 2006 r., zmiana w 2014 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia  planu  dostosowane  do  wymagań  obowiązującej  ustawy  o  planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów. Plan ostatnio
został  zmieniony uchwałą Nr XLIV/380/2014  Rady Miasta  Nowy Targ z  dnia 23
czerwca 2014 r. 
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Zgodnie  z  tym  planem  jest  teraz  realizowany  nowy  cmentarz  w  Nowym  Targ.
Z wnioskiem o  zmianę  planu  w  sierpniu  br.  wystąpił  inwestor.  Zmiana  ma  dotyczyć
dopuszczenia dachów płaskich w terenie U2 dla wszystkich obiektów.
Rada Miasta uchwałą nr XLVI/408/2014 z dnia 5 września 2014 r. przystąpiła do
zmiany tego planu miejscowego.

10.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 17 
/Czerwone Niżne/ – uchwalony w 2008 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 20 
/Oleksówki – Dziubasówki/ – uchwalony w 2007 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Obecnie  nie  przewiduje  się  zmiany  planu.  W  przypadku  większej  liczby  wniosków
o zmianę planu należy zastanowić nad jego zmianą. Plan ten wyznacza rezerwę terenu dla
lokalizacji  stacji narciarskiej  która wskutek sprzeciwu części właścicieli  nieruchomości
nie została zrealizowana i póki co nic nie wskazuje aby mogła być zrealizowana.

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21
/Lotnisko wraz z otoczeniem/ – uchwalony w 2011 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.
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13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22
/Centrum/ – uchwalony w 2010 r., zmiana w 2014 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Sporo  właścicieli  terenów położonych  w obrębie  tzw.  Ibisoru  Wschodniego wystąpiło
z wnioskami  o  zmianę  tego  planu  polegającą  na  likwidacji  wskazanych  w  planie
parkingów  na  rzecz  terenów  budowlanych. Wniosek  obejmuje  działki  położone  przy
ul. Parkowej – tzw. Ibisor Wschodni. Działki w zdecydowanej większości położone są w
terenach projektowanych parkingów KP1 i KP2. Lokalizacja projektowanych parkingów
była  szczegółowo  analizowana  na  etapie  opracowywania  mpzp  NT22.  Wzdłuż
„Zakopianki”  wyznaczona  została  strefa  ponadnormatywnego  oddziaływania  hałasu
komunikacyjnego,  co  jest  jednym  z  głównych  argumentów  aby  tych  terenów  nie
wskazywać pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto projektowane parkingi mają spełniać
funkcję tzw. parkingów buforowych,  co w ramach planowanego do realizacji  systemu
park&ride  ma  odciążyć  w  przyszłości  centrum  miasta  od  nadmiernego  ruchu
komunikacyjnego.  W  celu  realizacji  ww.  systemu  zostało  podpisane  porozumienie
intencyjne pomiędzy Zakopanem, Rabką-Zdrój, Szczawnicą i Nowym Targiem a projekt
został  zgłoszony  do  programów  strategicznych  Województwa  Małopolskiego  na  lata
2014-2020.
Inne wnioski dotyczące zmiany tego planu są przedstawione w rozdziale VII. 

W  związku  z  powyższym  nie  przewiduje się  w  najbliższym  czasie  dokonywania
zmiany planu.

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23
/Niwa – Grel/ – uchwalony w 2013 r.

Ocena zawartość merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Nie przewiduje się w najbliższym czasie dokonywania zmiany planu.

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24
/Dział/ – uchwalony w 2014 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 
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Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26
/Równia Szaflarska/ – uchwalony w 2013 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Obecnie,  na  wniosek  właścicieli  nieruchomości  trwa  procedura  zmiany  tego  planu
polegająca  na  wyznaczeniu  w  miejsce  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
zabudowy wielorodzinnej z usługami.

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 28
/istniejący obiekt handlowy przy ul. Składowej/ – uchwalony w 2011 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
• ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów. 

Wnioski: 
Plan jest aktualny pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Nowego
Targu.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

Niezależnie  od  powyższej  oceny  Rada  Miasta  może  w  każdym  czasie  podjąć  uchwałę
w sprawie zmiany planu miejscowego.

44



 ANALIZA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH

W trakcie sporządzania są następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

Lp. Nr uchwały  data
jej podjęcia

Przedmiot i zakres ustaleń mpzp. Etap opracowywania

1. Nr XXXV/298/2013 
z dnia 
29.08.2013 r.

NOWY TARG 12 – Statoil
Przedmiotem planu miejscowego będzie 
ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz określenie
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a także –
w zależności od potrzeb - w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. 
ustawy.

Granica obejmuje tereny pomiędzy 
ul. Krakowską od zachodu, 
ul. Podtatrzańską od południa, 
al. Solidarności od wschodu oraz 
fragmentem ul. Józefczaka 
i ul. Wojska Polskiego od północy.

Teren o pow. ok. 4,5 ha.

W dniach od 9 lipca do 25 sierpnia 2014r. trwało wyłożenie
projektu planu do wglądu publicznego.  Uwagi  można było
składać do 8 września 2014r.

2. Nr XXXV/393/09 
z dnia 
17.08.2009 r.

NOWY TARG 25 
(Kowaniec – Kokoszków)
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a także –
w zależności od potrzeb – zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. 
ustawy.

Obszar ograniczony od zachodu ul. 
Kowaniec i ulicą obsługującą os. Robów; 
od południa potokiem Czarny Dunajec oraz 
rzeką Dunajec; od wschodu granicami 
miasta oraz granicami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowy 
Targ 20 (Oleksówki – Dziubasówki); od 
północy granicami lasów i najdalej 
wysuniętymi zabudowaniami.

Teren o pow. ok. 970 ha.

Projekt  planu  jest  po  drugim  wyłożeniu  do  wglądu
publicznego.  Po  rozpatrzeniu  złożonych  uwag
i uwzględnieniu  ich  części  dokonano  korekt  w  projekcie
planu.  Obecnie  trwa  procedura  opiniowania  i  uzgodnień
zmienionych  fragmentów  projektu  planu.  Przewidywane  3
wyłożenie  zmienionych  fragmentów  planu  to
wrzesień/październik  2014  r.  Dalsza  procedura  zależy  od
sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do ww. wyłożenia.

3. Nr XLV/504/2010
z dnia 
28.06.2010 r.

NOWY TARG 27 – Gliniki
Przedmiotem planu jest ustalenie 
przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a także –
w zależności od potrzeb – zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. 
ustawy.

Obszar ograniczony: od wschodu drogą 
krajową Nr 47 „Zakopianka”, od północy 

Projekt planu jest w trakcie 3 wyłożenia do wglądu 
publicznego. Dalsza procedura zależy od sposobu 
rozpatrzenia uwag złożonych do ww. wyłożenia.
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ul. Kolejową i Ludźmierską, od zachodu 
torami kolejowymi oraz granicą mpzp 
NOWY TARG 26 Równia Szaflarska.

Teren o pow. ok. 52 ha.

4. Nr XXXV/301/2013
z dnia
29.08.2013 r.

NOWY TARG 29
Przedmiotem planu miejscowego będzie 
ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz określenie
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a także 
w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust.
3 pkt. między innymi 4, 8, 10 ww. ustawy.

Granica planu obejmuje tereny zabudowy 
usługowej w tym handlowej przyległe do 
ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu 
pomiędzy byłą zajezdnią PKS 
a torami kolejowymi.

Teren o pow. ok. 4 ha.

Projekt planu jest po wyłożeniu do wglądu publicznego. 
Trwa przygotowanie projektu planu do przedstawienia na 
jednej z najbliższych sesji Rady Miasta.

5. Nr XIV/106/2011
z dnia
29.12.2011 r.

NOWY TARG 30 
(Podmieścisko – Stawiska)
Przedmiotem planu miejscowego będzie 
ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla 
inwestycji celu publicznego, oraz określenie
sposobów ich zagospodarowania i 
zabudowy w zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, a także –
w zależności od potrzeb - w zakresie 
wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 ww. 
ustawy.

Granica planu obejmuje obszar pomiędzy 
ul. Waksmundzką od północy, potokiem 
Czerwonka od wschodu, Al. Tysiąclecia od 
południa i potokiem Biały Dunajec od 
zachodu.

Teren o pow. ok. 60 ha. 

Projekt planu jest po 3 wyłożeniach do wglądu publicznego. 
Dalsza procedura zależy od sposobu rozpatrzenia uwag 
złożonych do ostatniego wyłożenia fragmentów projektu 
planu.

6. Nr XL/337/2014
z dnia
20.01.2014 r.

Zmiana mpzp NOWY TARG 26 
(Równia Szaflarska)
Zmiana planu ma dotyczyć wprowadzenia 
możliwości zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami w miejsce 
wyznaczonych w planie miejscowym 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

Granica zmiany planu obejmuje tereny 
o symbolach 6MN, 7MN, 8MN, 9MN 
w obowiązującym mpzp NOWY TARG 26.

Teren o pow. ok. 6 ha.

Zgodnie z umową został opracowany projekt zmiany planu 
który obecnie jest na etapie opiniowania przez MKUA. Po 
uzyskaniu ww. opinii oraz dokonaniu ewentualnych korekt 
projekt zmiany planu zostanie skierowany do opiniowania i 
uzgodnień. Orientacyjny termin wyłożenia projektu zmiany 
planu do wglądu publicznego to listopad/grudzień 2014 r.

7. Nr XLV/395/2014 
z dnia 
18.07.2014r.

Zmiana mpzp NOWY TARG 15 
Zmiana planu ma dotyczyć nowych terenów
przemysłowych i usługowych.

Granica zmiany planu obejmuje cały obszar 
planu.

Teren  o powierzchni ok. 65ha.

Trwa etap składania wniosków do planu oraz została 
uruchomiona procedura wyboru projektanta.
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8. Nr XLVI/407/2014 
z dnia 05.09.2014 r. 

NOWY TARG 31 
(Ogród Działkowy KROKUS)
Przedmiotem planu miejscowego będzie 
utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia
terenu. 

Granica planu obejmuje obszar Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego KROKUS

Teren o pow. ok. 2,1ha. 

Zostanie ogłoszony termin składania wniosków do planu oraz
zostanie uruchomiona procedura wyboru projektanta.

9. Nr XLVI/408/2014 
z dnia 05.09.2014 r. 

Zmiana mpzp NOWY TARG 16
Zmiana planu ma dotyczyć dopuszczenia 
stosowania dachów płaskich na terenie U2.

Granica zmiany planu obejmuje teren 
oznaczony symbolem U2 – tereny 
zabudowy usługowej komercyjnej w tym 
funkcji hotelowej i gastronomicznej.

Teren  o powierzchni ok. 1,33ha.

Zostanie ogłoszony termin składania wniosków do planu.
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ROZDZIAŁ VII

ANALIZA WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE  LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do tut. Urzędu w omawianym okresie wpłynęły 22 wnioski o sporządzenie lub zmianę
miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. 
Wykaz wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze
sposobem rozstrzygnięcia.

Lp Znak sprawy Obszar objęty wnioskiem Przedmiot wniosku Sposób rozpatrzenia

1
GNiPP-II.
7322.4.2005

mpzp NT 20
dz. ewid. nr 8822, 8768

Zmiana przeznaczenia działki nr ewid. 8822 
na budowlaną oraz zlikwidowanie trasy 
wyciągu z działki nr ewid. 8768 i 
przeznaczenie pod zabudowę.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek. 
Wniosek w części niezgodny ze Studium 
uwarunkowań.
Uwzględnienie wniosku spowoduje 
rezygnację z rezerwy terenu pod budowę 
stacji narciarskiej Dziubasówki, a obecnie 
brak jest innych alternatyw dla lokalizacji 
wyciągów narciarskich w tym rejonie.

2
GNiPP-II.
7321.1.2008

mpzp NT 21
dz. ewid. nr 18536, 18535, 
18534, 18533/2, 18532/2, 
18531/2

Zmiana przeznaczenia ww. działek z rolnych 
na budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek niezgodny ze Studium.
Działki  leżą  na  przedłużeniu  głównej  drogi
startowej  lotniska  aeroklubowego,  które
przewidziane  jest  do  modernizacji  i
rozbudowy.  Uwzględnienie  wniosku
ograniczy  możliwość  modernizacji  i
rozbudowy lotniska.

3
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
dz. ewid. nr 14624/1, 
14631/1, 14636, 14639

Zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę 
wielorodzinną z usługami.

- uwzględniony -
Uchwałą  Nr  XL/337/2014  z  dnia
20.01.2014 r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ
przystąpiła do zmiany planu NT26. Obecnie
trwa procedura jego sporządzania.

4
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
dz. ewid. nr 14632/1, 
14626/3, 14626/5

Zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę 
wielorodzinną z usługami.

- uwzględniony -
Uchwałą  Nr  XL/337/2014  z  dnia
20.01.2014 r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ
przystąpiła do zmiany planu NT26. Obecnie
trwa procedura jego sporządzania.

5
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid.  nr 206, 253, 306

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
budowlany.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek  niezgodny  ze  Studium
uwarunkowań.
Działki  położone przy ul.  Grel  –  za torami
kolejowymi,  w  terenie  typowo  rolnym,
w sąsiedztwie projektowanej drogi krajowej,
która  ma  stanowić  zachodnią  obwodnicę
miasta.

6
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1018 

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
budowlany.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Teren objęty wnioskiem znajdujący się na os.
tzw.  Niwa  Potok  i  przylega  do  drogi
publicznej.  Zgodnie  z  planem  miejscowym
NT23,  położony  jest  w  bezpośrednim
sąsiedztwie  terenów  zabudowy
mieszkaniowej. 
Wniosek  do  uwzględnienia  przy  okazji
przystąpienia  do  zmiany  planu  NT23.
Obecnie,  mając  na  względzie  fakt,  że  plan
ten  został  uchwalony  w  2013 r.  nie
przewiduje się jego zmiany.

7
GNiPP-II.
7322.4.2005

mpzp NT 20
dz. ewid. nr 8739

Poszerzenie terenu U.2. celem realizacji 
usługi typu szkółka narciarska lub dyżurka 
GOPR po ewentualnej realizacji wyciągu 
narciarskiego.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Obecne ustalenia  planu miejscowego  NT20
umożliwiają  realizację  wnioskowanych
przedsięwzięć.

8
GNiPP-II.
7323.5.2001

mpzp NT 15
dz. ewid. nr 9938/104, 
9938/124, 9938/51, 9938/66,
9938/67, 9938/90, 9938/154,
9938/89

Poszerzenie terenów 1.UK – tereny usług 
komercyjnych o tereny 1.ZU – tereny zieleni 
urządzonej.

- uwzględniony -
Uchwałą  Nr  XLV/395/2014  z  dnia
18.07.2014 r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ
przystąpiła do zmiany planu NT15.
Obecnie trwa procedura jego sporządzania.
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9
GNiPP-II.
6721.1.2013

mpzp NT 16
Zmiana planu w zakresie odprowadzania wód 
opadowych.

- uwzględniony -
Zmiana planu po przeprowadzonej

procedurze została przyjęta uchwałą Nr
XLIV/380/2014 Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 czerwca 2014 r.
 (Dz.Urzęd.Woj. Małopolskiego, 
poz. 3995 z dnia 16.07.2014 r.)

10
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
Ibisor wschodni

Zmiana przeznaczenia terenu wskazanego w 
planie pod obsługę komunikacji – parkingi, 
drogi.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek  obejmuje  działki  położone  przy
ul. Parkowej – tzw. Ibisor Wschodni. Działki
w zdecydowanej  większości  położone  są  w
terenach  projektowanych  parkingów  KP1  i
KP2. Lokalizacja projektowanych parkingów
była  szczegółowo  analizowana  na  etapie
opracowywania  mpzp  NT22.  Wzdłuż
„Zakopianki”  wyznaczona  została  strefa
ponadnormatywnego  oddziaływania  hałasu
komunikacyjnego,  co  jest  jednym  z
głównych argumentów aby tych terenów nie
wskazywać  pod  zabudowę  mieszkaniową.
Ponadto projektowane parkingi mają spełniać
funkcję  tzw.  parkingów  buforowych,  co  w
ramach  planowanego  do  realizacji  systemu
park&ride  ma  odciążyć  w  przyszłości
centrum  miasta  od  nadmiernego  ruchu
komunikacyjnego.  W  celu  realizacji  ww.
systemu  zostało  podpisane  porozumienie
intencyjne  pomiędzy  Zakopanem,  Rabką-
Zdrój,  Szczawnicą  i  Nowym  Targiem  a
projekt  został  zgłoszony  do  programów
strategicznych Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

11
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
Ibisor wschodni

Zmiana przeznaczenia terenu wskazanego w 
planie pod obsługę komunikacji – parkingi, 
drogi.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek  obejmuje  działki  położone  przy
ul. Parkowej – tzw. Ibisor Wschodni. Działki
w zdecydowanej  większości  położone  są  w
terenach  projektowanych  parkingów  KP1  i
KP2. Lokalizacja projektowanych parkingów
była  szczegółowo  analizowana  na  etapie
opracowywania  mpzp  NT22.  Wzdłuż
„Zakopianki”  wyznaczona  została  strefa
ponadnormatywnego  oddziaływania  hałasu
komunikacyjnego,  co  jest  jednym  z
głównych argumentów aby tych terenów nie
wskazywać  pod  zabudowę  mieszkaniową.
Ponadto projektowane parkingi mają spełniać
funkcję  tzw.  parkingów  buforowych,  co  w
ramach  planowanego  do  realizacji  systemu
park&ride  ma  odciążyć  w  przyszłości
centrum  miasta  od  nadmiernego  ruchu
komunikacyjnego.  W  celu  realizacji  ww.
systemu  zostało  podpisane  porozumienie
intencyjne  pomiędzy  Zakopanem,  Rabką-
Zdrój,  Szczawnicą  i  Nowym  Targiem  a
projekt  został  zgłoszony  do  programów
strategicznych Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

12
GNiPP-II.
6721.2.2012

mpzp NT 22
ul. Harcerska 1

Zmiana przeznaczenia terenu z usług 
publicznych na usługi komercyjne

- uwzględniony -
Zmiana planu po przeprowadzonej

procedurze została przyjęta uchwałą Nr
XLI/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 3 marca 2014 r.
 (Dz.Urzęd.Woj. Małopolskiego, 
poz. 1600 z dnia 13.03.2014 r.)

13
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
DH Gorce

Zmiana przeznaczenia terenu z terenów 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej na 
tereny zabudowy usługowej.

- uwzględniony -
Zmiana planu po przeprowadzonej

procedurze została przyjęta uchwałą Nr
XLI/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 3 marca 2014 r.
 (Dz.Urzęd.Woj. Małopolskiego, 
poz. 1600 z dnia 13.03.2014 r.)
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14

GNiPP-II.
7323.1.2001

mpzp NT 16
dz. ewid. nr 15273

Zmiana przeznaczenia terenu z UH.2 – place 
targowe na tereny budownictwa 
indywidualnego.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek  niezgodny  ze  Studium
uwarunkowań.  W  Studium  działka  objęta
wnioskiem  znajduje  się  w  terenach  o
kierunkach  zagospodarowania  UC  -  usługi
komercyjne.

15
GNiPP-II.
7323.1.2001

mpzp NT 16
dz. ewid. nr 15277

Zmiana przeznaczenia terenu z UH.2 – place 
targowe na tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek  niezgodny  ze  Studium
uwarunkowań.  W  Studium  działka  objęta
wnioskiem  znajduje  się  w  terenach  o
kierunkach  zagospodarowania  UC  -  usługi
komercyjne.

16
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 10962

Zmiana przeznaczenia terenu z ZP.11 – tereny
zieleni urządzonej na tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA  negatywnie  zaopiniowała  wniosek.
Działka  objęta  wnioskiem  ma  zbyt  małą
powierzchnię,  aby  można  ją  było
wykorzystać  na  cele  budowlane.  W
przypadku ewentualnej zmiany planu można
rozważyć  możliwość  poszerzenia  terenów
usług  publicznych,  które  przylegają  do  tej
działki.

17
GNiPP-II.
7323.5.2001

mpzp NT 15
Zmiana zapisów dla terenu 11.PP – 
wykreślenie obowiązku przesklepienia rowu 
odwadniającego.

- uwzględniony -
Uchwałą  nr  XVIII/139/2012  Rada  Miasta
Nowy  Targ  w  dniu  29  marca  2012 r.
przystąpiła do zmiany planu. 
W  związku  z  przystąpieniem  do  zmiany
całego  planu  NT15  ww.  uchwała  została
uchylona uchwałą  Nr XLV/395/2014 z dnia
18.07.2014 r.

18
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
Ibisor wschodni

parkingi

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek  obejmuje  działki  położone  przy
ul. Parkowej – tzw. Ibisor Wschodni. Działki
w zdecydowanej  większości  położone  są  w
terenach  projektowanych  parkingów  KP1  i
KP2. Lokalizacja projektowanych parkingów
była  szczegółowo  analizowana  na  etapie
opracowywania  mpzp  NT22.  Wzdłuż
„Zakopianki”  wyznaczona  została  strefa
ponadnormatywnego  oddziaływania  hałasu
komunikacyjnego,  co  jest  jednym  z
głównych argumentów aby tych terenów nie
wskazywać  pod  zabudowę  mieszkaniową.
Ponadto projektowane parkingi mają spełniać
funkcję  tzw.  parkingów  buforowych,  co  w
ramach  planowanego  do  realizacji  systemu
park&ride  ma  odciążyć  w  przyszłości
centrum  miasta  od  nadmiernego  ruchu
komunikacyjnego.  W  celu  realizacji  ww.
systemu  zostało  podpisane  porozumienie
intencyjne  pomiędzy  Zakopanem,  Rabką-
Zdrój,  Szczawnicą  i  Nowym  Targiem  a
projekt  został  zgłoszony  do  programów
strategicznych Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

19
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 11478/7, 
11476/6, 11476/1

Zmiana przeznaczenia terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej na tereny usług z 
możliwością budowy stacji paliw.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Lokalizacja  stacji  paliw  w  terenie  objętym
wnioskiem jest niekorzystna z uwagi na m.in.
fakt,  że  tego  typu  obiekt  generuje  znaczny
ruch  pojazdów.  Przy  ul.  Waksmundzkiej
w obrębie  skrzyżowania  z  ul.  Legionów
Józefa  Piłsudskiego  już  w  chwili  obecnej,
szczególnie  w  dni  targowe  obserwuje  się
duży  ruch  utrudniający  prawidłową
komunikację.  Ponadto  jest  to  miejsce
niekorzystne ze względu na bliskość Białego
Dunajca  i  stosunkowo  wysoki  stan  wód
gruntowych.

20 GNiPP-II.
6721.2.2014

Rejon ul. Kolejowej 
i ul. Kasprowicza

Wniosek o opracowanie planu miejscowego - 
usługi komercyjne

- nieuwzględniony -
MKUA  negatywnie  zaopiniowała  ww.
wniosek  stwierdzając,  że  miejscowy  plan
zagospodarowania  przestrzennego  powinien
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zostać  opracowany  dla  większego  obszaru,
którego  sporządzenie  powinno  zostać
poprzedzone  opracowaniem  analizy  układu
komunikacyjnego  dla  tego  terenu.  Obecnie
trwa  opracowywanie  koncepcji  przebiegu
drogi  klasy L łączącej,  zgodnie  ze Studium
uwarunkowań  drogę  krajową  nr  47
Zakopiankę z ul. Kolejową.

21
GNiPP-II. 
6721.3.2014

Tereny istniejących 
ogródków działkowych 
SROD „Krokus” w Nowym 
Targu
dz. nr ewid. 16353/6, 
16356/4, 16357/4, 16358/4, 
16359/4, 16360/4, 16361/4, 
16362/4, 16363/2, 16364/2, 
16365, 16366/2, 16367/2, 
16368, 16369/2, 16370/2, 
16371, 16372/2, 16373/4, 
16373/6, 16374/2, 16375/2, 
16377/2, 16378/1, 16379/1, 
16380/1, 16381/1, 16382/1, 
16383/1, 16384/1, 16385/4, 
16385/5, 16387/4, 16387/5, 
16391/1, 16392/2, 16393/4, 
16394/5, 16394/7, 16395/6

Wniosek o opracowanie planu miejscowego - 
teren ogródków działkowych.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała ten
wniosek. Jest on zgodny ze Studium

uwarunkowań.
Rada Miasta uchwałą Nr XLVI/407/2014

z dnia 05.09.2014 r. przystąpiła do
opracowania planu miejscowego

22
GNiPP-II.
6721.5.2014

os. Bór
Wniosek o opracowanie planu miejscowego 
dla os. Bór w Nowym Targu

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Teren  objęty  wnioskiem  jest
zagospodarowany  i  w  związku  z  tym
możliwości  lokalizowania  nowej  zabudowy
są  ograniczone.  W związku  z  tym  obecnie
nie  ma  potrzeby  opracowania  planu
miejscowego dla tego terenu. 

23
GNiPP-II.
6721.4.2013

Centrum Handlowe 
STOPIAK przy 
ul. Ludźmierskiej

Wniosek o opracowanie planu miejscowego 
dla terenu objętego wnioskiem

- uwzględniony -
Uchwałą  Nr  XXXV/301/2013  z  dnia
29.08.2013r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ
przystąpiła  do  opracowania  planu
miejscowego NOWY TARG 29.
Obecnie trwa procedura jego sporządzania.

24
GNiPP-II.
6721.7.2014

mpzp NT 16
dz. ewid. nr 19642, 19641/2,
17272/3, 17272/4

Wniosek o opracowanie zmiany planu 
miejscowego dla terenu objętego wnioskiem 
celem dopuszczenia stosowania dachów 
płaskich dla wszystkich obiektów

- uwzględniony -
Rada Miasta uchwałą Nr XLVI/408/2014 
z dnia 05.09.2014 r. przystąpiła do zmiany 
planu.

Analizując powyższe wnioski należy stwierdzić, że:
• wszystkie  wnioski  były  opiniowane  przez  Miejską  Komisję  Urbanistyczno-

Architektoniczną.
• liczba 24 wniosków o zmianę bądź opracowanie planu jest stosunkowo nieduża mając na

względzie wielkość miasta i 4-letni okres w którym te wnioski były składane.
• 19 wniosków dotyczy zmiany obowiązujących planów miejscowych a  5 o opracowanie

planu miejscowego.
• 13  wniosków w tym  2  dotyczące  opracowania  planów zostały  nieuwzględnione  przez

Burmistrza – uzasadnienie w wykazie.
• 11 wniosków zostało uwzględnionych z czego 6 wniosków dotyczy planów do których już

przystąpiono do opracowania lub zmiany tj. mpzp NT 26 Równia Szaflarska, mpzp NT15,
mpzp  NT29  i  mpzpz  NT16  a  3  wnioski  dotyczą  zmian  które  już  zostały  uchwalone
i weszły w życie tj. mpzp NT16 i mpzp NT22 Centrum.

• uwzględniony  wniosek  nr  6  –  dotyczący  zmiany  w  planie  NT23  Niwa-Grel  dotyczy
wprowadzenia wnioskowanych zmian w przypadku przystąpienia do zmiany tego planu.
Z uwagi  na  fakt,  że  plan  ten  został  uchwalony  w 2013  r.  i  wpłynął  tylko  1  wniosek
w sprawie jego zmiany nie przewiduje się obecnie przystąpienia do zmian tego planu.
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Załączniki graficzne do wykazu wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego – wnioski zostały naniesione na załączniki graficzne planów których dotyczą.

MPZP NOWY TARG 20 Oleksówki – Dziubasówki

Wnioski nr 1 i 7
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MPZP NOWY TARG 21 Obszar lotniska wraz z otoczeniem
Wniosek nr 2
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MPZP NOWY TARG 26 Równia Szaflarska
Wnioski nr 3 i4
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MPZP NOWY TARG 23 Niwa – Grel
Wniosek nr 5
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MPZP NOWY TARG 23 Niwa – Grel
Wniosek nr 6
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MPZP NOWY TARG 15 tereny byłego NZPS
Wnioski nr 8 i 17
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MPZP NOWY TARG 16 Nowy cmentarz 
Wnioski nr 9 (cały obszar planu) oraz 14, 15 i 24
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MPZP NOWY TARG 22 Centrum – wnioski nr 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19
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WNIOSKI O SPORZĄDZENIE PLANU MIEJSCOWEGO
Wniosek nr 20

Wniosek nr 21 –
Rodzinny Ogród Działkowy KROKUS
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Wniosek nr 22 – os. Bór
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Wniosek nr 23 – ul. Ludźmierska Centrum Handlowe STOPIAK
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ROZDZIAŁ VIII

WIELOLETNI  PROGRAM  SPORZĄDZANIA  MIEJSCOWYCH  PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Mając  na  uwadze,  ustalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Nowy  Targ,  przeprowadzoną  analizę  zmian  w  zagospodarowaniu
przestrzennym  miasta  proponuje  się  następujące  obszary  do  objęcia  w  przyszłości
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

1. LUDŹMIERSKA – obszar  położony na północ  od  ul.  Ludźmierskiej,  ograniczony od
północy torami kolejowymi.
Plan pozwoli uporządkować zagospodarowanie terenów kiedyś przemysłowych – m.in.
bazy  PKS,  a  obecnie  wskazanych  do  przekształcenia  i  zagospodarowania  pod  usługi
komercyjne w tym lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2. 
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – I połowa 2016 r.

2. KASPROWICZA – obszar położony pomiędzy torami kolejowymi, Czarnym Dunajcem
oraz ul. Nadmłynówka.
W planie zostaną ustalone zasady zagospodarowania terenów mieszkaniowych pomiędzy
ul.  Kasprowicza  i  ul.  Nadmłynówka  wraz  z  wyznaczeniem  drogi  wzdłuż  Czarnego
Dunajca  w  stronę  ul.  Ludźmierskiej.  W  obrębie  tego  obszaru  znajduje  się  teren
inwestycyjny objęty wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – I połowa 2016 r.

3. SKŁADOWA – obszar położony przy ul. Składowej, Ceramicznej oraz os. Bór.
Kontynuacja  porządkowania  i  rehabilitacji  przestrzeni  związanej  z przekształceniem
terenu  przemysłowego  na  tereny  usług  komercyjnych  głównie  handlu;  problemy
komunikacyjne związane z brakiem połączeń wewnętrznych.
Plan  pozwoli  uporządkować  chaotyczne  zainwestowanie  w  dawnych  terenach
przemysłowych i magazynowych, na których żywiołowo istniejące magazyny zamieniły
się  w  części  na  usługi  komercyjne  handlowe  bez  rozwiązania  problemów
komunikacyjnych.  Plan  tam  będzie  miał  działanie  regulujące.  Dotyczy  to  terenów
przemysłowych i magazynowych zlokalizowanych po stronie południowo-wschodniej od
ul. Ludźmierskiej.
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – II połowa 2016 r.

4. ZA MLECZARNIĄ – obszar na południe od al.  Tysiąclecia  w kierunku Waksmunda.
Obecnie  w  zdecydowanej  większości  teren  użytkowana  rolniczo.  W  Studium
uwarunkowań  wskazany  do  zagospodarowania  na  cele  komercyjne  z  dopuszczeniem
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 – te ustalenia
mają  być  weryfikowane  na  etapie  zmiany  Studium  pod  względem  zasadności
wyznaczania ww. terenów w tym obszarze.
Planowane przystąpienie do opracowania planu miejscowego – po zmianie Studium.
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Program opracowania planów miejscowych – część graficzna
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ROZDZIAŁ IX

PODSUMOWANIE

1. Chłonność  demograficzna  wyznaczonych  w  Studium  terenów  o  kierunkach
zagospodarowania  przestrzennego  –  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna
i wielorodzinna wynosi  57 600 mieszkańców co ponad dwukrotnie przewyższa obecną
liczbę mieszkańców miasta.

2. Szacunkowy koszt realizacji uzbrojenia terenów wskazanych w dotychczas uchwalonych
planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową to ok 80 mln zł.

3. W  Studium  wyznaczono  ok.  125ha  terenów  lokalizacji  obiektów  handlowych
o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2 co stanowi ok. 2,5% powierzchni miasta.

4. Po przeprowadzonej ocenie aktualności Studium należy przyjąć, że:
• Studium  jest  nieaktualne pod  względem  uwarunkowań  zagospodarowania

przestrzennego,  ale  z  uwagi  na  niewielką  wagę  wykazanych  zagadnień  do
zaktualizowania proponuje się nie przystępować do zmiany Studium.

• Analizując wykazane do zmiany zagadnienia dotyczące kierunków zagospodarowania
przestrzennego  miasta,  które  w  znacznej  mierze  dotyczą  uporządkowania
i zaktualizowania  pewnych  zapisów  a  nie  wyznaczania  nowych,  odmiennych  od
przyjętych  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  należy  przyjąć,  że
Studium jest aktualne pod względem kierunków zagospodarowania przestrzennego.

5. Zwraca  się  uwagę,  że  obecnie  trwa  procedura  zmiany  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego  Województwa  Małopolskiego.  Zgodnie  z  procedurą,  projekt  Studium
wymaga uzgodnienia z Zarządem Województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami
planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa.  W  myśl  harmonogramu
dotyczącego  sporządzenia  zmiany  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa Małopolskiego, ma on zostać uchwalony w I kwartale 2016 r.

6. Mając  na  względzie  powyższe  ustalenia  oraz  stosunkowo niewielką  liczbę  wniosków
o zmianę  Studium a  także  tylko  4  letni  okres  obowiązywania  Studium proponuje  się
przystąpić  do  zmiany  Studium  po  zmianie  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa Małopolskiego.

7. Po  przeprowadzonej  ocenie  aktualności  planów  miejscowych,  mając  na  względzie
aktualne  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  zawarte  w Studium należy
przyjąć, że niżej wymienione plany miejscowe są aktualne:

- mpzp NOWY TARG 5 (kościół pw. Św. Królowej Jadwigi na os. Bór),
- mpzp NOWY TARG 6.I (teren przy oczyszczalni)
- mpzp NOWY TARG 14 (os. Bór),
- mpzp NOWY TARG 17 (Czerwone Niżne),
- mpzp NOWY TARG 20 (Oleksówki-Dziubasówki),
- mpzp NOWY TARG 21 (Lotnisko wraz z otoczeniem)
- mpzp NOWY TARG 22 (Centrum)
- mpzp NOWY TARG 23 (Niwa – Grel)
- mpzp NOWY TARG 24 (Dział)
- mpzp NOWY TARG 28 (istniejący obiekt handlowy przy ul. Ludźmierskiej)
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8. Miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  wobec  których  prowadzona  jest
procedura planistyczna to:

- zmiana NOWY TARG 15 – pow. ok. 65ha /tereny byłych zakładów NZPS/
- zmiana NOWY TARG 16 – pow. ok. 1,33ha, /tereny obok nowego cmentarza 

komunalnego/
- zmiana NOWY TARG 26 – pow. ok. 6 ha, /Równia Szaflarska/
- NOWY TARG 12 – pow. ok. 4,5 ha, /obszar pomiędzy ul. Krakowską, 

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

- NOWY TARG 25 – pow. ok. 747,13 ha, /Kowaniec – Kokoszków/
- NOWY TARG 27 – pow. ok. 52 ha, /Gliniki/
- NOWY TARG 29 – po. ok. 4 ha, /teren przy ul. Ludźmierskiej – istniejący obiekt 

handlowy/
- NOWY TARG 30 – pow. ok. 60 ha, /Podmieścisko – Stawiska/
- NOWY TARG 31- pow. ok. 2,1 ha /Ogród Działkowy KROKUS/

9. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazane do zmiany:
- mpzp NOWY TARG 3 (os. Na Skarpie) – zmiana przeznaczenia terenu byłego 

basenu,
- mpzp NOWY TARG 8 (projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) – dostosowanie 

do aktualnych zapisów Studium 
uwarunkowań,

- mpzp NOWY TARG 13 (Ibisor zachodni) – korekta układu komunikacyjnego.
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