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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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w tekście „ustawa o
pizp” wraz z aktami wykonawczymi;

- studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Nowy Targ przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ z
dnia 29 maja 2017 r.;

- „Analizy  służące  określeniu  potrzeb  rozwojowych  miasta  Nowy  Targ”
sporządzone przez DPBU Sp. z o.o. w 2016 r. na potrzeby zmiany Studium.

- 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.;
- Projekt Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2018 – 2023 z perspektywą

do roku 2030;
- Uchwała Nr XLIV/416/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta  Nowy Targ  na lata  2018-
2024;

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego - Uchwała
Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.;

- Uchwała  Nr XLVII/422/2014 Rady Miasta  Nowy Targ z  dnia 13 października
2014 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 2018 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 obowiązują 23 plany miejscowe, które obejmują mniejsze
fragmenty miasta.
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W sumie  powyższe  plany obejmują  obszar  o  pow.  3560,61 ha  co  stanowi  69,7 % pow.
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:
NOWY TARG 33 – pow. ok. 14 ha, /Zajezdnia/ w tym zmiana mpzp Nowy Targ 3
NOWY TARG 34 – pow. ok. 119 ha,  /Spółdzielnie mieszkaniowe/ 
NOWY TARG 35 – pow. ok. 53,5 ha, /Ceramiczna, Składowa, Bór/ w tym zmiana mpzp

Nowy Targ  5,  mpzp  Nowy Targ  14,  mpzp  Nowy
Targ 28

NOWY TARG 16-30 – pow. ok. 19 ha, w tym częściowa zmiana mpzp Nowy Targ 16 i 30

oraz zmiany następujących obowiązujących planów miejscowych:

Zmiana mpzp NOWY TARG 6.I – pow. ok. 14 ha - mpzp Nowy Targ 6.II - targowisko miejskie
Zmiana mpzp NOWY TARG 22 – pow. ok. 117,35 ha, /Centrum/ 
Zmiana mpzp NOWY TARG 25 – pow. ok. 747,13, /Kowaniec – Kokoszków/ 
Zmiana mpzp NOWY TARG 26 – pow. ok. 18 ha, /Równia Szaflarska/ - Centralna Ciepłownia
Zmiana mpzp NOWY TARG 26 – pow. ok. 5 ha, /Równia Szaflarska/ - teren 3UC

Powierzchnia  objęta  ww.  planami  miejscowymi  w  trakcie  sporządzania  wynosi  205,5  ha
z czego  32,22  ha  stanowią  tereny  obecnie  objęte  planami  miejscowymi.  W  związku
z powyższym powierzchnia terenów nowo objętych mpzp wyniesie 173,28 ha, co stanowi ok.
3,4 % powierzchni miasta.

Po sporządzeniu ww. planów miejscowych łączna powierzchnia miasta objęta planami
miejscowymi będzie wynosić 73,1 % 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.

REWITALIZACJA

OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZARY REWITALIZACJI

Miasto  Nowy  Targ  przystępując  do  przeprowadzenia  rewitalizacji,  zgodnie
z przepisami ustawy, zobowiązane było do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.  Stąd  pierwszym  etapem opracowania  gminnego  programu  rewitalizacji  była
delimitacja, czyli wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Obszar może zostać wskazany jako
obszar  zdegradowany,  jeśli  znajduje  się  w  stanie  kryzysowym  z  powodu  koncentracji
negatywnych  zjawisk  społecznych,  gospodarczych,  środowiskowych,  przestrzenno-
funkcjonalnych,  technicznych.  Obszar  cechujący  się  szczególną  koncentracją  wyżej
wymienionych  zjawisk,  na  którym  miasto  zamierza  prowadzić  rewitalizację  z  uwagi  na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.  Może on
obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20%
powierzchni gminy, ani zamieszkały przez więcej niż 30 % liczby jej mieszkańców. 
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Efektem prac analitycznych i badawczych było wyłonienie obszaru rewitalizacji (Uchwała Nr
XXV/213/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ zmieniona Uchwałą Nr
XXXV/317/2017  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  27  marca  2017  r.  w  sprawie  zmiany
uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i obszaru  rewitalizacji  Miasta
Nowy Targ), który jest zawężony w stosunku do obszaru zdegradowanego i podzielony na
następujące podobszary:
-   Podobszar 1 Centrum (16,21% ludności i 4,24% powierzchni),
-   Podobszar 2 Osiedle (12,72% ludności i 0,62% powierzchni).

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zatem łącznie 4,86% powierzchni miasta Nowy
Targ oraz 28,93% ogółu mieszkańców. 

Rewitalizacja  stanowi  proces  wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego  obszarów
zdegradowanych,  prowadzony w sposób kompleksowy,  poprzez zintegrowane działania na
rzecz  lokalnej  społeczności,  przestrzeni  i  gospodarki,  skoncentrowane  terytorialnie
i prowadzone  przez  interesariuszy  rewitalizacji  na  podstawie  gminnego  programu
rewitalizacji.
Rewitalizacja  jest  procesem  wieloletnim,  prowadzonym  przez  szeroki  i otwarty  katalog
interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Gminny  Program  Rewitalizacji  Miasta  Nowy  Targ  na  lata  2017  –  2023  został
opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015
r., poz. 1777 z późn. zm.) i przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
Przedmiotowe  opracowanie  zawiera  szczegółową  analizę  miasta  Nowy  Targ
z uwzględnieniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  oraz wyznacza kierunki
planowanych działań.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki
wdrożenia  obejmują  praktycznie  wszystkie  podmioty  zlokalizowane  na  obszarze
rewitalizowanym. Jako kluczowe, z punktu widzenia wdrażania przedmiotowego dokumentu,
uznano  właśnie  partnerstwo  wielosektorowe  oraz  aktywne  zaangażowanie  mieszkańców.
Takie podejście pozwoli nie tylko na realizację zaplanowanych działań,  ale również pełne
dostosowanie ich do potrzeb interesariuszy rewitalizacji w mieście Nowy Targ.

Główne cele rewitalizacji to:
• Ograniczenie  negatywnych  zjawisk  społecznych  poprzez  aktywizację  grup

i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji,
• Poprawa  jakości  życia  mieszkańców  na  obszarze  rewitalizacji  w  oparciu

o profesjonalne usługi publiczne,
• Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji.
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ROZDZIAŁ III

ANALIZA RUCHU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE DECYZJI ZAMIESZCZONYCH
W REJESTRACH

Od  dnia  11  lipca  2003  r.  tj.  od  dnia  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 2018 r. Burmistrz Miasta Nowy Targ wydał 1342 decyzji o wzizt w tym
1126 decyzji o wz oraz 216 decyzji o ulicp. Na podstawie wydanych decyzji o wz wydano
669 decyzji  o pozwoleniu na budowę natomiast na podstawie decyzji o ulicp wydano 157
decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ww. okresie wydane decyzje o WZ dotyczyły następujących rodzajów zabudowy:

Rodzaj zabudowy Symbol 2003-30.06.2014 01.07.2014-
30.06.2018

SUMA

zabudowa mieszkaniowa M 605 57 662

zabudowa mieszkalno-
usługowa

M/U 165 16 181

zabudowa usługowa U 115 19 134

zabudowa przemysłowa  P 7 4 11

zabudowa przemysłowo-
usługowa

P/U 9 1 10

zabudowa zagrodowa RM 48 1 49

budowle, obiekty 
infrastruktury itp.

IT 60 19 79

SUMA 1009 117 1126

Ponadto w okresie 2014 – 2018 wydano 26 decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu
publicznego.

Na podstawie wydanych w omawianym okresie decyzji WZ wydano 47 decyzji o pozwoleniu
na  budowę natomiast  na  podstawie  decyzji  o  ulicp  wydano  12  decyzji  o  pozwoleniu  na
budowę.

Powyższe decyzje o wz i ulicp nie posiadają okresu ważności.

Lokalizację wydanych decyzji obrazuje rejestr graficzny decyzji o wzizt.
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Na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w okresie od
30 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. wydano 533 pozwolenia na budowę.

Nazwa mpzp 2014 2015 2016 2017 2018 Ʃ

Nowy Targ 3 - 1 - - - 1

Nowy Targ 6.I 4 7 13 17 6 47

Nowy Targ 8 - - 1 - - 1

Nowy Targ 12 1 - 1 1 3 6

Nowy Targ 13 4 1 2 6 2 15

Nowy Targ 14 - 1 - 1 - 2

Nowy Targ 15.I 1 4 - - 1 6

Nowy Targ 16 1 - 1 1 - 3

Nowy Targ 17 - 1 1 1 - 3

Nowy Targ 20 1 1 1 1 - 4

Nowy Targ 21 1 - 3 - 1 5

Nowy Targ 22 22 34 17 28 5 106

Nowy Targ 23 16 20 24 29 9 98

Nowy Targ 24 5 19 24 42 19 109

Nowy Targ 25 6 24 23 39 35 127

Nowy Targ 26 - 6 10 11 5 32

Nowy Targ 27 2 1 4 3 2 12

Nowy Targ 30 2 5 13 15 2 37

* w tabeli ujęto pozwolenia na budowę będące w posiadaniu tut. Urzędu
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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  okresie  01.07.2014  -  30.06.2018  uchwalono  plany
miejscowe dla 869,09 ha co stanowi 17% 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.  Mając na  względzie  zachowanie  ładu  przestrzennego
i zagospodarowanie większych obszarów, najlepszym instrumentem dla tego typu działań
są plany miejscowe których w mieście jest coraz więcej.

4. Nowa zabudowa 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
osiedli:  Buflak,  Szuflów,  Gazdy,  Oleksówki  Górne  w  mniejszym  stopniu  osiedli:
Zadział,  Marfiana  Góra  czy  Robów.  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. Obszar ten objęty jest planami miejscowymi NOWY TARG 24 i
NOWY  TARG  25.  W  tych  obszarach  w  ostatnich  4  latach  wydano  najwięcej
pozwoleń na budowę.

- os. Niwa, ul. Grel – od dłuższego już czasu ten rejon miasta należy do atrakcyjnych
pod względem lokalizacji nowej zabudowy, szczególnie mieszkaniowej. 
Zasadniczym problemem tej części miasta jest układ komunikacyjny niedostosowany
do  obsługi  coraz  większej  liczby  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.  W obszarze  tym  trwają  intensywne  prace  nad
realizacją kanalizacji sanitarnej.

- os. Klikuszówka i os. Nowe – dominuje zabudowa mieszkaniowa wzdłuż istniejących
ulic.
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- w pozostałych częściach miasta, nie objętych planami miejscowymi nowa zabudowa
uzupełnia istniejącą zabudowę najczęściej wzdłuż ulic.

5. W ostatnich latach, wskutek zapotrzebowania na nowe mieszkania i lepszej sytuacji na
rynku  nieruchomości  oraz  wzrostu  zamożności  mieszkańców  zaczęto  ponownie
realizować budynki wielorodzinne głównie na os. Polana Szaflarska zgodnie z zapisami
planu  miejscowego  NOWY  TARG  26  (Równia  Szaflarska)  uchwalonego  w  2013 r.,
w którym zostały wskazane obszary dla realizacji tego typu zabudowy.  W omawianym
okresie  wydano pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych,  w których  łączna
ilość nowych mieszkań wynosi 405. Obecnie w budowie jest już kilka budynków. Dla
następnych prowadzone są postępowania administracyjne. 

6. 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  25  (Kowaniec  –  Kokoszków)  –  duże  obszary  na  południowych
zboczach wzgórza Kokokszów.

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

• 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.

• NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska) – 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”.

7. 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 pomiędzy ul. Waksmundzką a Miejską Oczyszczalnią Ścieków – mpzp NOWY

TARG 6.I, 
• w centrum miasta – mpzp NOWY TARG 22 Centrum, 
• byłe zakładów NZPS Podhale – mpzp NOWY TARG 15.I, 
• tereny pomiędzy ul.  Szaflarską a DK 47 „Zakopianką”  – mpzp NOWY TARG 26

(m.in. Castorama), 
• tereny przy ul. Kolejowej i ul. Ludźmierskiej – mpzp NOWY TARG 27 (Gliniki),
• mpzp NOWY TARG 28, MPZP NOWY TARG 32 (Ludźmierska I) oraz 
• tereny wzdłuż DK 49 – mpzp NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).

8. 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.I  (b.NZPS),  mpzp
NOWY  TARG  6.I  (okolice  Oczyszczalni)  oraz  mpzp  NOWY  TARG  17  (Czerwone
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Niżne). Plany te są zlokalizowane na dwóch przeciwległych końcach miasta wzdłuż osi
wschód – zachód. Zabudowa przemysłowo – usługowa koncentruje się również na terenie
Strefy Aktywności  Gospodarczej  w okolicy Miejskiej  Oczyszczalni  Ścieków. Strefa ta
została  oddana  do  użytku  końcem  2014 r.,  a  w  chwili  obecnej  jest  już  w całości
wydzierżawiona.  W  SAG  zlokalizowanych  jest  12  firm  lokalnych  prowadzących
działalność produkcyjno - usługową. Oferta miasta obejmuje również tereny przemysłowe
objęte planem miejscowym NT15.I – byłe NZPS. 

9. W latach 2014-2018 w obrębie planu miejscowego NOWY TARG 6.I widać wyraźny
wzrost  wydanych  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  w  stosunku  do  lat  poprzednich.
W latach 1999 – 2014 zostało wydanych 13 decyzji o pozwoleniu na budowę. W latach
2014  –  2018  –  47  decyzji.  Wynika  to  zarówno  z  faktu  uruchomienia  ww.  Strefy
Aktywności Gospodarczej jak i również z powstania Nowej Targowicy,  która zastąpiła
zlikwidowany  jarmark  na  os.  Bereki.  Tu  pozwolenia  na  budowę  były  wydawane  na
poszczególne budynki i obiekty handlowe na gruntach Nowej Targowicy Sp. z o.o. jak
i na gruntach prywatnych.

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, sieć ciepłownicza
- budynki użyteczności publicznej: rozbudowa budynku użyteczności publicznej o salę

gimnastyczną  z  zapleczem  i  łącznikiem  oraz  budynek  Bursy  przy  Specjalnym
Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  Nr  1,  zmiana  sposobu  użytkowania  części
pomieszczenia  technicznego  w  budynku  Miejskiej  Hali  Sportowej  "GORCE"  czy
przebudowa,  nadbudowa  i  rozbudowa  budynku  mieszczącego  placówki  Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Nowym
Targu:  Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  i  Środowiskowego
Domu Samopomocy "Chatka"

- rekreacyjnych i sportowych – m.in. urządzenie placu rekreacyjnego wraz z budową
wieży  widokowej  na  skrzyżowaniu  istniejących  ciągów  pieszych  -  szlaków
turystycznych  na  Polanie  Łapsowej  w  Nowym  Targu,  budowa  miasteczka
komunikacyjnego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną,  budowa  toru  rowerowego
PUMPTRACK, 

Poważnym problemem przy lokalizacji inwestycji celu publicznego, przede wszystkim
dotyczy to inwestycji liniowych, często jest brak zgody właścicieli nieruchomości na tego
typu inwestycje.
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. Kolejny odcinek przebiegający przez os. Bereki jest
obecnie w trakcie realizacji. 

11. W myśl art. 546 nowego Prawa Wodnego (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) z dniem
1 stycznia  2018 r.  zostały  wygaszone  decyzje  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu
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publicznego  oraz  decyzje  o  warunkach  zabudowy wydane  na  obszarach  szczególnego
zagrożenia  powodzią  oraz  w  odległości  50m  od  stopy  wału  przeciwpowodziowego.
Powyższe  nie  dotyczy  decyzji  na  podstawie  których  wydano  pozwolenie  na  budowę.
Burmistrz  w terminie  12  miesięcy  od dnia  wejścia  w życie  ww ustawy,  tj.  do końca
2018 r.  opracuje  wykaz  powyższych  decyzji  i  prześle  go  wskazanym  organom  oraz
opublikuje na stronach BIP. 
Większość  obszarów  Nowego  Targu,  których  dotyczy  powyższy  przepis  objęta  jest
planami miejscowymi. Dla obszarów nie objętych planem miejscowym, wstępna analiza
wykazuje, że powyższe dotyczy ponad 40 wydanych decyzji o ULICP i WZ, szczególnie
w okolicach  ul.  Nadmłynówki  i  Pod Brzegiem.  Wykaz  wygaszonych  decyzji  zostanie
podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego sporządzeniu.
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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.  zmienioną Uchwałą Nr XVI/137/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia
2015 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia
2016  r.  oraz  zmienione  Uchwałą  Nr  XXXVII/341/2017  Rady Miasta  Nowy Targ  z  dnia
29 maja 2017 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,  ale  także  na  cele  mieszkaniowe  oraz  związane  z  wyznaczeniem  lokalizacji
obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł  energii  o  mocy  przekraczającej  100  kW,  a  także  ich  strefy  ochronne  związane
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

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  formami  ochrony  przyrody,  głównie  istniejące  i  projektowane  obszary

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

ewidencja zabytków oraz strefy ochrony konserwatorskiej; 
- przebieg „zakopianki” – projektowanej nowej obwodnicy miasta;
- lokalizację  obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię

z odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy  przekraczającej  100  kW,  a  także  ich  strefy
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ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu
terenu;

- 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;
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

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

ANALIZA – CHŁONNOŚĆ TERENÓW

Dla  potrzeb  kompleksowego  określenia  uwarunkowań,  w  związku  ze  zmianą  ustawy
o pizp  z  dnia  3  listopada  2015  r.  (wprowadzoną  ustawą  o  rewitalizacji),  uwzględniono
uwarunkowania zdefiniowane w zmianie studium z 2017 roku (Analizy służące określeniu
potrzeb  rozwojowych miasta  Nowy Targ,  DBPU Sp.  z o.o.,  Wrocław,  czerwiec  2016 r.).
Pozwoliło to na ocenę potrzeb i możliwości rozwoju miasta uwzględniających: 

• analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
• prognozy demograficzne, 
• możliwości  finansowania  przez  gminę,  należących  do  zadań  własnych  gminy

inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej, technicznej oraz sieci komunikacyjnej,
• bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
Na podstawie analiz oszacowano chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej

strukturze  funkcjonalno-przestrzennej  w  granicach  jednostki  osadniczej,  rozumianej  jako
możliwość lokalizowania nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy,
w podziale na funkcje zabudowy (mieszkalnej, usług publicznych, komercyjnych, turystyki
i produkcji) oraz oszacowano ww. chłonność w planach miejscowych. 

Ponadto  określono  możliwości  finansowania  przez  miasto  wykonania  sieci
komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej, a także potrzeby inwestycyjne
gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej
zabudowy  na  obszarach  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-
przestrzennej  w  granicach  jednostki  osadniczej  oraz  w  ww.  obszarach  wyznaczonych  w
planach miejscowych.

Maksymalne  w  skali  miasta  zapotrzebowanie  na  nową  zabudowę  przekracza  sumę
powierzchni  użytkowej  zabudowy,  w  podziale  na  funkcje  zabudowy.  Dla  funkcji
mieszkaniowej  przyjęto założenie,  że osiągnięty zostanie wskaźnik powierzchni użytkowej
mieszkania  na  poziomie  53  m2 mieszkania/osobę,  zlikwidowane  zostaną  substandardowe
zasoby mieszkaniowe oraz zwiększony zostanie wskaźnik samodzielności zamieszkania. Dla
pozostałych funkcji, takich jak: usługi komercyjne, usługi publiczne i produkcja, zwiększone
zapotrzebowanie  podyktowane  będzie:  położeniem  przy  jednej  z  najważniejszych  osi
turystycznych kraju, rosnącą liczbą mieszkańców i zmianą stylu życia,  powodującą wzrost
popytu na usługi oraz rynek pracy, koniecznością stworzenia zróżnicowanej bazy noclegowej
oraz perspektywą uruchomienia lotniska komunikacyjnego. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 ppkt b) ustawy (pizp), możliwa
jest  lokalizacja  w  studium nowej  zabudowy poza  obszarami  zwartej  zabudowy,  terenami
przeznaczonymi  pod  zabudowę  w  planach  miejscowych,  jak  również  wyznaczonymi
w obowiązującym studium.
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Pozwala to na uwzględnienie w kolejnych nowelizacjach Studium dodatkowych terenów,
na których możliwe będzie zrealizowanie powierzchni użytkowej zabudowy w ilości:
46,6 tys.m2 zabudowy o funkcji mieszkalnej,  164,5 tys.m2  zabudowy o funkcji usług
publicznych, 940,5 tys.m2  zabudowy o  funkcji  usług  komercyjnych  i  155  tys.  m2

zabudowy o funkcji  produkcyjnej, składów i magazynów. Niewielkie powierzchnie nowych
terenów wyznaczonych w kolejnych zmianach studium, nie przekraczają ww. wielkości.

Trzeba  zauważyć,  że  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. Jest sprawą oczywistą,
że wydatki rozkładają się na lata, jednak trzeba mieć na uwadze, że kiedyś trzeba je będzie
ponieść. 

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. 

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. 

• 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
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. 
Obszary  te  nie  odpowiadają  aktualnym  obszarom  szczególnego  zagrożenia  powodzią,
które zostały wyznaczone zgodnie z Mapami Zagrożenia Powodziowego i Mapami Ryzyka
Powodziowego dla rzek i cieków sporządzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
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Wodnej  Państwowy  Instytut  Badawczy  –  Centra  Modelowania  Powodzi  i  Suszy
sporządzone  w  ramach  projektu  Informatycznego  Systemu  Ostrzegania  Kraju  przed
nadzwyczajnymi zagrożeniami. 

• 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  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  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 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 mpzp 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.  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
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rozmieszczenie.  Na  terenie  Nowego  Targu  wyznaczono  takie  tereny  w  rejonie
Podhalańskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana  Pawła  II.  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.

• Teren projektowanej niegdyś Centralnej Ciepłowni na Równi Szaflarskiej, zarezerwowany
dotychczas na zaplecze technicznej obsługi miasta oraz obiektów i urządzeń związanych ze
skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP) będzie przeznaczony dla
realizacji Parku rekreacyjno-sportowego. Rozwój  systemu  ciepłowniczego  miasta  będzie
prowadzony  z  wykorzystaniem  istniejącej  kotłowni  MPEC  na  ul.  Szaflarskiej
z ewentualnym wykorzystaniem wód geotermalnych doprowadzonych z Bańskiej Niżnej.

ANALIZA – ZABYTKI, KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

• W 2016 r.  zaktualizowano  Gminną  Ewidencję  Zabytków  zgodnie  z  Zarządzeniem Nr
0050.Z.85.2016  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  16.05.2016  r.  wówczas
zredukowano ilość obiektów wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków z 560 do 499.
Ponadto w okresie 2016-2018 z GEZ wykreślono 8 budynków, 1 dodano. Jeden obiekt –
budynek  dawnej  bursy gimnazjalnej  przy u.  Nadwodniej  5  został  wpisany do rejestru
zabytków.
Zgodnie ze Studium skreślenie obiektu z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz
wpis  nowych  do  rejestru  zabytków  lub  ewidencji  zabytków,  zgodnie  z  przepisami
odrębnymi, nie wymaga 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. 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. 0,54 ha co przy skali rysunku
Studium 1:10 000 może stanowić problem z czytelnym jego wrysowaniem.

• Tereny zamknięte wymagają aktualizacji zgodnie z przepisami odrębnymi.
• W  związku  z  licznymi  wnioskami  mieszkańców  wskazanym  byłoby  wyznaczenie  w

Studium obszarów dla  lokalizacji  budownictwa  rekreacji  indywidualnej.  Obecnie  brak
wyznaczenia  takich  obszarów,  przy  ogólnym  dopuszczeniu  dla  lokalizacji  tego  typu
zabudowy w ustaleniu tekstowym dla terenów RM powoduje wątpliwości interpretacyjne
na etapie opracowywania planów miejscowych.
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ANALIZA – INWESTYCJE O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM

Aktualizacji  wymaga  wykaz  inwestycji  o  znaczeniu  lokalnym  i  ponadlokalnym.  Należy
wprowadzić  inwestycje  zgodnie  z  nowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa  Małopolskiego  przyjętym  uchwałą XLVII/732/18/2018  Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. 

Do inwestycji o znaczeniu lokalnym należy wprowadzić:
• Nowotarska Strefa Relaksu – zagospodarowanie bulwarów nad Czarnym Dunajcem,
• remonty, przebudowy i budowy dróg gminnych,
• budowa wschodniej obwodnicy centrum miasta przez os. Bereki
• historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr,
• prace  remontowe  i  konserwatorskie  zabytkowej  wieży  wodnej  na  stacji  kolejowej

- rządzenie ekspozycji na temat dawnej linii kolejowej Królewiany – Nowy Targ. 
• budowa Muzeum Drukarstwa,
• budowa miasteczka rowerowego,
• przebudowa  dworca  kolejowego  –  główny  węzeł  przesiadkowy  regionu

Podhalańskiego,
• rozwój  infrastruktury  turystycznej  poprzez  zakup  specjalistycznego  sprzętu  do

przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych wraz z ich orientacyjną
lokalizacją na Rysunku,

• modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej,
• ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu,
• rewitalizacja Nowego Targu,
• tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastrukturalnym oraz

promocyjnym,
• utworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Do inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym należy wprowadzić:
• budowa drogi dwujezdniowej w ciągu drogi krajowej nr DK47 od obecnie budowanej

drogi  S7  do  Nowego  Targu  (Rdzawka  –  Nowy  Targ)  i  podniesienie  standardu
połączenia do Zakopanego (Nowy Targ - Zakopane),

• budowa obwodnicy zachodniej Nowego Targu w ciągu drogi wojewódzkiej 957,
• przebudowa linii kolejowej od Chabówki do Zakopanego,
• budowa Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowym,
• budowa siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• Rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu,
• modernizacja i rozwój Szpitala im. Jana Pawła II,
• budowa linii 110 kV (linie napowietrzne) i stacji 110/15kV, 
• modernizacja na całym przebiegu drogi krajowej nr 49 Nowy Targ - Czarna Góra -

Jurgów - Granica Państwa – (G),
• modernizacja  drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz,  tj.  poszerzenie

drogi o pasy ruchu wolnego, obejście miejscowości Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna
i Nowy Targ (na kierunku wschód-zachód),

• organizacja Podhalańskiej Kolei Aglomeracyjnej Rabka-Nowy Targ-Zakopane,
• realizacja szlaku Architektury Drewnianej jako projektu międzyregionalnego.
• utworzenie i promocja szlaku kulturowego „Śladem zabytków techniki z Podhala do

Liptowa”,
• budowa  Parku  sportowo-rekreacyjnego  na  terenie  Centralnej  Ciepłowni  na  Równi

Szaflarskiej. 
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ANALIZA – OBSZARY FUNKCJONALNE

Zgodnie  z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w Studium 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. Możliwym jest wyznaczenie w Studium dodatkowych terenów, na których będą mogły
być realizowanie powierzchnie użytkowe zabudowy w ilości: 
• 46,6 tys.m2 zabudowy o funkcji mieszkalnej, 
• 164,5 tys.m2  zabudowy o funkcji usług publicznych, 
• 940,5 tys.m2  zabudowy o funkcji usług komercyjnych i 
• 155 tys. m2 zabudowy o funkcji  produkcyjnej, składów i magazynów. 
Niewielkie powierzchnie nowych terenów wyznaczonych w kolejnych zmianach studium,
nie przekraczają ww. limitów.

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

3. 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,
obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią.  Należy również  wrysować  GZWP nr  439
Magura-Gorce.

4. 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.

5. Weryfikacji  i  uaktualnienia  wymaga  wykaz  inwestycji  o  znaczeniu  lokalnym
i ponadlokalnym  zgodnie  z  nowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa  Małopolskiego  przyjętym  uchwałą XLVII/732/18/2018  Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.

6. Istotną zmianą w kierunkach zagospodarowania przestrzennego jest rezygnacja z planów
zmiany  lokalizacji  kotłowni  centralnej,  która  pozostanie  w  istniejącym  miejscu  przy
ul. Szaflarskiej. Tereny przewidziane do przeniesienia kotłowni, znajdujące się na Równi
Szaflarskiej będą zagospodarowane na Park rekreacyjno-sportowy.

7. Postuluje  się  wyznaczenie  na  Rysunku  Studium  –  Kierunki  zagospodarowania
przestrzennego – terenów zabudowy rekreacji indywidualnej.

8. W  związku  z  powyższym,  po  przeprowadzonej  ocenie  aktualności  Studium  należy
przyjąć, że:
• Studium  jest  nieaktualne pod  względem  uwarunkowań  zagospodarowania

przestrzennego.
• Studium jest nieaktualne pod względem kierunków zagospodarowania przestrzennego.

9. Obecnie  trwają  dwie  procedury  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  miasta  Nowy  Targ.  Jedna  obejmująca  całe  miasto  –  Uchwała
Nr XXXVIII/348/2017  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  26  czerwca  2017  r.
w sprawie: przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Nowy  Targ oraz  druga  obejmująca  obszar
Centralnej  Ciepłowni  –  Uchwała  Nr XLVI/432/2018  Rady  Miasta  Nowy Targ  z  dnia
26 lutego 2018 r. o przystąpieniu do zmiany Studium.
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ROZDZIAŁ V

ANALIZA  WNIOSKÓW  O  ZMIANĘ  STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Od 1 września 2014 r.  do  30 czerwca 2018 r.  wpłynęło  50 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.
6720.11.2014

os. Buflak
dz. ewid. nr 3502

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na brak

drogi dojazdowej do ww. działki. 

2
GNiPP.II.
6720.12.2014

ul. Norwida/ul. 
Szpitalna
teren ZP w mpzp NT 
24

Tereny zieleni na tereny 
pod poszerzenie 
cmentarza

- uwzględniony -
Wniosek był jedną z przesłanek do podjęcia uchwały Nr

XLIX/435/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada
2014 r. zmienionej Uchwałą Nr VI/28/2015 z dnia 23 lutego

2015 r. Rady Miasta Nowy Targ zmienionej Uchwałą Nr
VIII/61/2015Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015
r. dotyczącej przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy
Targ 

3
GNiPP.II.
6720.13.2014

ul. Parkowa
teren Hali Lodowej w
mpzp NT 22

Tereny usług 
publicznych na tereny 
usług komercyjnych i 
tereny sportu i rekreacji

- uwzględniony -
Wniosek był jedną z przesłanek do podjęcia uchwały Nr

XLIX/435/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada
2014 r. zmienionej Uchwałą Nr VI/28/2015 z dnia 23 lutego

2015 r. Rady Miasta Nowy Targ zmienionej Uchwałą Nr
VIII/61/2015Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015
r. dotyczącej przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy
Targ 

4
GNiPP-II.
6720.14.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9313

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

tych terenów.

5
GNiPP-II.
6720.15.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9594, 
9322, 9320, 9593, 
9592, 9317, 9305, 
9315, 9321, 9319, 
9318, 9312, 9314, 
9316

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 w większości 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.
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6
GNiPP-II.
6720.16.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9585, 
9587, 9588, 9589, 
9590, 9591/2, 9591/1,
9596, 9597, 9599, 
9313, 9324, 9323

Tereny rolne na tereny 
budowlane13

- 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 w większości 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.

7
GNiPP-II.
6720.17.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. nr ewid. 9669, 
9757/1, 9648/2, 9636,
9745, 9739

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

położenie części działek w terenach leśnych oraz w terenach
nieprzystosowanych do zabudowy. Ponadto część ww. działek

została już w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ

wskazana pod zabudowę. 

8
GNiPP-II.
6720.18.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9314

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 w większości 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.

9
GNiPP-II.
6720.19.2014

os. Niwa/os. Nowe
dz. ewid. nr 1119/1, 
2414

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony/uwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia z terenów rolnych na tereny pod zabudowę dla
działki nr ewid. 1119/1 z uwagi na ochronę krajobrazową. 

MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek w zakresie zmiany
przeznaczenia terenów dla działki nr ewid. 2414 pod zabudowę
mieszkaniową.

10
GNiPP-II.
6720.20.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9182, 
9191, 9192

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na to, że
jest to teren wrażliwy przyrodniczo. W pobliżu znajduje się

teren źródliskowy, który wymaga ochrony. Ponadto częściowo
działki te znajdują się w terenie wskazanym pod zabudowę. 

11
GNiPP-II.
6720.21.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9182, 
9191, 9192

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na to, że
jest to teren wrażliwy przyrodniczo. W pobliżu znajduje się

teren źródliskowy, który wymaga ochrony. Ponadto częściowo
działki te znajdują się w terenie wskazanym pod zabudowę. 

12
GNiPP-II.
6720.22.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9182, 
9191, 9192

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na to, że
jest to teren wrażliwy przyrodniczo. W pobliżu znajduje się

teren źródliskowy, który wymaga ochrony. Ponadto częściowo
działki te znajdują się w terenie wskazanym pod zabudowę. 

13
GNiPP-II. 
6720.23.2014

ul. Kokoszków  dz. 
ewid. 9890, 9831, 
9858, 9857, 9856, 
9862, 9882, 9834, 
9837, 9864, 9866, 
9896, 9887

Tereny sportów 
zimowych na tereny 
rolne

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

14
GNiPP-II. 
6720.24.2014

ul. Kokoszków
dz. ewid. nr 9836, 
9832, 9823, 9841, 
9840, 9869, 9883, 
9867, 9868, 9835, 
9824

Tereny sportów 
zimowych na tereny 
rolne

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
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15
GNiPP-II. 
6720.25.2014

ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9324

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 w większości 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.

16
GNiPP-II. 
6720.26.2014

os. Zadział
dz. ewid. nr 5522

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

uwarunkowania przyrodnicze. 

17
GNiPP-II. 
6720.27.2014

ul. Ustronie Górne
dz. ewid. nr 3192

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

wyznaczone już w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) nowe bardzo duże
tereny pod zabudowę. Do momentu zagospodarowania już

wyznaczonych terenów pod zabudowę nie ma potrzeby
wyznaczania nowych. 

18
GNiPP-II. 
6720.28.2014

Okolice Bukowiny 
Miejskiej

Tereny leśne na tereny 
rekreacyjno-sportowe

Wniosek był jedną z przesłanek do podjęcia z inicjatywy części
radnych uchwały Nr XLIX/435/2014 z dnia 12 listopada 2014

r. Rady Miasta Nowy Targ dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. 

19
GNiPP-II. 
6720.1.2015

os. Niwa
dz. ewid. nr 1123/1, 
1121/1

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia terenów rolnych na tereny pod zabudowę dla
ww. działek z uwagi na ochronę krajobrazową. 

20
GNiPP-II.
6720.2.2015

os. Niwa
dz. ewid. nr 1204, 
1203/1

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

przebiegające w pobliżu korytarze migracyjne zwierząt i
znajdujące się tam cieki wodne. 

21
GNiPP-II.
6720.4.2015

os. Buflak
dz. ewid. nr 3358/12

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony/uwzględniony -
MKUA w części pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę
Studium. Zabudowa mieszkaniowa może zostać dopuszczona

na przedłużeniu istniejącej linii zabudowy od strony drogi
miejskiej. Natomiast nie jest możliwe uwzględnienie całej

działki pod zabudowę z uwagi na istniejący w pobliżu teren
źródliskowy, który wymaga ochrony.

22
GNiPP-II
6720.5.2015

os. Buflak
dz. ewid. nr 3358/13

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony/uwzględniony -
MKUA w części pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę
Studium. Zabudowa mieszkaniowa może zostać dopuszczona

na przedłużeniu istniejącej linii zabudowy od strony drogi
miejskiej. Natomiast nie jest możliwe uwzględnienie całej

działki pod zabudowę z uwagi na istniejący w pobliżu teren
źródliskowy, który wymaga ochrony.

23
GNiPP-II.
6720.6.2015

os. Buflak
dz. ewid. nr 3502/2

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

uwarunkowania przyrodnicze i położenie w otulinie GPN.

24
GNiPP-II.
6720.7.2015

os. Zadział
dz. ewid. nr 5522

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

uwarunkowania przyrodnicze.

25
GNiPP-II.
6720.9.2015

os. Oleksówki
dz. ewid. nr 8538/4

Tereny leśne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia terenów leśnych na tereny wskazane pod
zabudowę rekreacyjną. Wynika to z uwarunkowań

przyrodniczych tego terenu. 

26
GNiPP-II.
6720.10.2015

os. Gazdy
dz. ewid. nr 8482

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała ww. wniosek o zmianę
przeznaczenia terenów rolnych na tereny wskazane pod

zabudowę z uwagi na brak dostępu do drogi.
27 GNiPP-II. ul. Grel Tereny rolne na tereny - nieuwzględniony -
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6720.11.2015 dz. ewid. nr 313 budowlane

MKUA negatywnie zaopiniowała ww. wniosek o zmianę
przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową. Są to
tereny rolne, niezurbanizowane, w których utrzymuje się

jedynie istniejącą zabudowę. 

28 RiU.6720.1.2015
os. Robów
dz. ewid. nr 5909/10, 
5906, 7328

Tereny rolne i leśne na 
tereny budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia terenów leśnych i rolnych na tereny wskazane
pod zabudowę mieszkaniową. Wynika to z uwarunkowań

przyrodniczych tego terenu. 

29 RiU.6720.2.2015
os. Robów
dz. ewid. nr 5909/9

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

30 RiU.6720.3.2015
os. Robów
dz. ewid. nr 5909/12

Tereny rolne na tereny 
budowlane

-nieuwzględniony/uwzględniony -
MKUA częściowo pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Zachodnia część działki znajdująca się bliżej terenów

budowlanych może zostać wskazana pod zmianę
przeznaczenia, natomiast wschodnia część działki z uwagi na

użytek leśny nie może zostać wskazana do zmiany
przeznaczenia na tereny budowlane.

31 RiU.6720.5.2015
os. Niwa/os. Nowe
dz. ewid. nr 2407/5

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia terenów rolnych na tereny wskazane pod
zabudowę z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu. 

32 RiU.6720.6.2015
ul. Kokoszków
dz. ewid. nr 9536, 
9564, 9574

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia terenów rolnych na tereny wskazane pod
zabudowę z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu.

33 RiU.6720.7.2015
ul. Szpitalna
dz. ewid. nr 4365/2, 
4366/2, 4370/2

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia tych terenów z uwagi na uwarunkowania
terenowe i strefę 50 m od cmentarza. 

34 RiU.6720.1.2016
ul. Kokoszków
dz. ewid. nr 9552/5, 
9552/6

Tereny rolne i leśne na 
tereny budowlane

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

35 RiU.6720.2.2016
Dział
dz. ewid. nr 3712, 
3714

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę Studium

uwarunkowań z uwagi na położenie ww. działek w terenie
eksponowanym o najwyższych walorach krajobrazowych, które

powinny być chronione przed zabudową.

36 RiU.6720.4.2016
os. Buflak
dz. ewid. nr 3502/2

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na już

bardzo duże tereny wyznaczone pod zabudowę w tych
obszarach. 

37 RiU.6720.5.2016
ul. Grel
dz. ewid. nr 313

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek podtrzymując tym

samym swoje poprzednie stanowisko. Są to tereny rolne,
niezurbanizowane, w których utrzymuje się jedynie istniejącą

zabudowę. 

38 RiU.6720.6.2016
os. Buflak
dz. ewid. nr 3424

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony/uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek dla północnej części

działki nr ewid. 3424 na cele zabudowy mieszkaniowej. 

39 RiU.6720.7.2016
ul. Kokoszków
dz. ewid. nr 9536, 
9564, 9574

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę

przeznaczenia terenów rolnych na tereny wskazane pod
zabudowę podtrzymując tym samym swoje wcześniejsze

stanowisko. MKUA stwierdziła, że taki wniosek będzie można
rozpatrywać w momencie, gdy wszyscy właściciele tego

obszaru wspólnie wystąpią o zmianę Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i przedstawią
koncepcję zagospodarowania tych terenów ze szczególnym

uwzględnieniem układu komunikacyjnego. 

40 RiU.6720.8.2016
ul. Szaflarska
dz. ewid. nr 14843, 
14842

Zmiana przebiegu 
projektowanej drogi

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na aktualne

wciąż plany przebiegu projektowanej drogi kl. GP mającej
stanowić południową obwodnicę miasta Nowy Targ w ciągu
drogi krajowej nr 49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa.

41 RiU.6720.9.2016 os. Buflak Tereny rolne na tereny - nieuwzględniony/uwzględniony -
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dz. ewid. nr 3425, 
3422, 3419

budowlane

MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek dla działki nr ewid.
3425 w zakresie włączenia jej do terenów pod zabudowę.
Natomiast dla działek nr ewid. 3422, 3419 MKUA wydała

opinię negatywną z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i
środowiskowe oraz brak bezpośredniego dojazdu. 

42 RiU.6720.10.2016
ul. Grel
dz. ewid. nr 1093

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

43 RiU.6720.11.2016
ul. Kokoszków
dz. ewid. nr 9565

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek. 

MKUA stwierdziła, że taki wniosek będzie można
rozpatrywać w momencie, gdy wszyscy właściciele tego

obszaru wspólnie wystąpią o zmianę Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i przedstawią
koncepcję zagospodarowania tych terenów ze szczególnym

uwzględnieniem układu komunikacyjnego.

44 RiU.6720.12.2016
Dział
dz. ewid. nr 3712, 
3714

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKU-A negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

położenie ww. działek w terenie eksponowanym o najwyższych
walorach krajobrazowych, które powinny być chronione przed

zabudową.

45 RiU.6720.1.2017
os. Niwa
dz. ewid. nr 995/1, 
994/1, 994/3

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

46 RiU.6720.2.2017
ul. Grel
dz. ewid. nr 344

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

uwarunkowania przyrodnicze, zapobieganie rozproszeniu
zabudowy oraz ograniczone możliwości wyznaczania nowych

terenów budowlanych w mieście w myśl obowiązujących
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

47 RiU.6720.3.2017
ul. Kokoszków 
Boczna
dz. ewid. nr 9684/1

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

uwarunkowania przyrodnicze oraz brak bezpośredniego
dostępu do infrastruktury technicznej. 

48 RiU.6720.4.2017
ul. Grel
dz. ewid. nr 287

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

uwarunkowania przyrodnicze, zapobieganie rozproszeniu
zabudowy oraz ograniczone możliwości wyznaczania nowych

terenów budowlanych w mieście w myśl obowiązujących
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym. 

49 RiU.6720.6.2017
os. Zadział
dz. ewid. nr 3617/1

Tereny rolne i leśne na 
tereny budowlane

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na

uwarunkowania przyrodnicze oraz ograniczone możliwości
wyznaczania nowych terenów budowlanych w mieście w myśl

obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

50 RiU.6720.7.2017
ul. Kowaniec
dz. ewid. nr 7071

Tereny rolne na tereny 
budowlane

- nieuwzględniony/uwzględniony -
MKUA uznała, że teren przeznaczony pod zabudowę w

aktualnym Studium uwarunkowań jest wystarczający i należy
go uwzględnić przy zmianie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec –
Kokoszków).

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

Architektoniczną;
- liczba  50 wniosków  o  zmianę  Studium  to  ponad  czterokrotnie  więcej  wniosków  niż

w poprzednim 4-letnim okresie,  w którym te wnioski były składane.  Może to wynikać
z faktu  większej  świadomości  mieszkańców  dotyczącej  dokumentów  planistycznych
uchwalanych w mieście;
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- wnioski pozytywnie rozpatrzone, będą uwzględnione w toczącej się obecnie procedurze
zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta
Nowy Targ zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/348/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
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Załączniki  graficzne  do wykazu  wniosków o zmianę  Studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
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* wnioski  nieoznaczone  numerem  na  powyższych  rysunkach  były  prezentowane  w  poprzedniej  ocenie
aktualności studium i mpzp w 2014 r.
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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 Nowy Targ 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.

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

Długa Polana – m.in. działki 9044/2, 
9044/1, 9043/3

Teren obejmuje ok. 0,06 ha 
0,001 % 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.

Teren obejmuje ok. 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. XXXV/298/2013
z dnia 
29.08.2013 r.

NOWY TARG 12
Przedmiotem planu jest 
wprowadzenie zakazu 
lokalizacji stacji paliw oraz 
zaprojektowanie przedłużenia 
ul. Józefczaka.

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 obejmuje ok. 4,5 ha
0,09 % pow. miasta

Nr XLIX/438/2014
12 listopada 2014 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r., 
poz. 6815
z 26 listopada 2014 r.
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7. 74/XXVII/ 2000
z dnia 
8.11.2000 r.

XXXV/299/2013
z dnia
29.08.2013 r.

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

Obszar planu od północy i zachodu 
stanowi rzeka Czarny Dunajec, od 
wschodu droga krajowa Kraków-
Zakopane (ul. Krakowska), od 
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 obejmuje ok. 7,4 ha
0,15 % pow. miasta

Nr 86/XXXIII/05
26 października 2005 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
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.

8. 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.

9. XLV/395/2014
z dnia 
18.07.2014 r.

NOWY TARG 15.I Teren wyznaczony granicą miasta 
Nowy Targ, terenem dawnej bocznicy
kolejowej, wschodnią granicą dz. nr 
9938/28 oraz ul. Ludźmierską.

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

Nr X/81/2015
29 czerwca 2015 r.

Dz. Urzęd. Woj. 
Małopolskiego z 2015 
r.,poz. 4294
z 10 lipca 2015 r.

10. 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 

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.

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.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r., 
poz. 3995
z 16 lipca 2014 r.

41



XLVI/408/2014
z dnia
05.09.2014 r.

zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu.

Zmiana mpzp Nowy Targ 16
Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie zmiana 
ustaleń tekstu planu 
w zakresie zmiany parametrów 
kątów nachylenia dachów w 
terenie U.2.

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

Obszar pomiędzy al. Tysiąclecia od 
północy, ul. Lotników od wschodu, 
terenami rolnymi od południa i 
potokiem Biały Dunajec od zachodu.

Teren obejmuje ok. 1,33 ha
0,03 % pow. miasta

Nr IX/62/2015
18 maja 2015 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2015 r., 
poz. 3231
z 26 maja 2015 r.

11. 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 obejmuje 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.

12. 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 obejmuje 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.

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

XXVII/239/2016
z dnia
05.09.2016 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.

Zmiana mpzp NOWY TARG 
21 (Obszar lotniska wraz z 
otoczeniem)

Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie ustalenie 
zmiany przeznaczenia terenów 

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 obejmuje ok. 520 ha
10,3 % pow. miasta 

Obszar objęty zmianą planu obejmuje
symbol UC8. 

Nr XIV/107/2011
29 grudnia 2011 r.

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

Nr XXXVI/334/2017
28 kwietnia 2017 r.
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XXXIX/370/2017
z dnia
24.07.2017 r.

oraz określenie sposobów 
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. 
Dopuszczenie w terenie UC8 
lokalizacji stacji paliw. 

Zmiana mpzp NOWY TARG 
21 (Obszar lotniska wraz z 
otoczeniem)

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 i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także – w 
zależności od potrzeb - w 
zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 3 ww. ustawy. 
Dopuszczenie w terenie UC8 
lokalizacji stacji paliw. 

Teren obejmuje ok. 14 ha
0,3 % pow. miasta

Obszar objęty zmianą planu obejmuje
symbol UC8. 

Teren obejmuje ok. 14 ha
0,3 % pow. miasta

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2017 r., 
poz. 3315
z 9 maja 2017 r.

Nr XLIX/465/2018
28 maja 2018 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2018 r., poz. 4088
z dnia 07.06.2018 r.

14. 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 (Centrum)
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 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 

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

Teren obejmuje ok. 117,35 ha
2,3 % pow. miasta

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

Teren obejmuje 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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VII/33/2015
z dnia 
23.03.2015 r.

XIX/169/2016
z dnia
22.02.2016 r. 

XLV/426/2018
z dnia
29.01.2018 r

zaopatrzenia w ciepło.

Zmiana mpzp NOWY TARG 
22 (Centrum)
Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie ustalenie 
zmiany przeznaczenia terenów 
dla terenu US1 (Miejska Hala 
Lodowa wraz z otoczeniem) 
oraz części tekstowej planu w 
zakresie dostosowania 
wysokości budynków w terenie 
U11.

Zmiana mpzp NOWY TARG 
22 (Centrum)

Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie zmiana 
ustaleń dotyczących linii 
zabudowy oraz zmiana sposobu 
usytuowania obiektów 
budowlanych w stosunku do 
dróg i innych terenów publicznie
dostępnych 

Zmiana mpzp NOWY TARG 
22 (Centrum)
Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie zmiana 
planu polegająca na wydzieleniu
z terenu UK.1 – usługi sakralne, 
terenu usług komercyjnych w 
tym usług publicznych, co 
umożliwi realizację zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na
przebudowie, rozbudowie oraz 
modernizacji zabudowań 
zlokalizowanych wzdłuż 
ul. Kościelnej celem 
dostosowania ich do wymogów 
warunków technicznych oraz 
obowiązujących przepisów dla 
planowanego budynku 
usługowego (budynek socjalno -
opiekuńczy). 
Ponadto zmiana planu dotyczy 
zmiany wskaźników 
zagospodarowania dla terenu 
UP1, na którym zlokalizowany 
jest m. in. budynek Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana. 
Obok istniejącego budynku 
szkoły przewiduje się realizację 
sali gimnastycznej. Powyższa 
zmiana planu umożliwi 
wnioskodawcy wybranie 
koncepcji realizacji obiektu, 
który w możliwie najmniejszym 
stopniu będzie ingerował w 
otoczenie Parku Miejskiego oraz
istniejących obiektów 
posiadających walory 
zabytkowe. 

Granica planu obejmuje teren o 
symbolu US1

Teren obejmuje ok. 3,27 ha
0,06 % pow. miasta

Granica planu obejmuje cały obszar 
mpzp NT 22 (Centrum)

Teren obejmuje ok. 117,35 ha
2,3 % pow. miasta

Granica planu obejmuje teren o 
symbolu UK.1 i UP.1

Teren obejmuje ok.  3,1 ha
0,06 % pow. miasta

Nr XVI/138/2015
7 grudnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2015 r., 
poz. 8407
z 23.grudnia 2015 r.

Nr XXIX/263/2016
7 listopada 2016 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2016 r., poz. 6744
z 24.11.2016 r.

L/476/2018
25 czerwca 2018 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2018 r., poz. 4745
z  05.07.2018 r.
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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 obejmuje 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.

VII/34/2015
z dnia
23.03.2015 r

XIX/170/2016
z dnia
22.02.2016 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.

Zmiana mpzp NOWY TARG 
24 (Dział)
Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie zmiana 
przeznaczenia terenu ZU.1 
przeznaczonego pod poszerzenie
istniejącego cmentarza 
komunalnego w Nowym Targu 
wraz z wyznaczeniem stref 
ochronnych od cmentarza.

Zmiana mpzp NOWY TARG 
24 (Dział)

Przedmiotem zmiany planu 
miejscowego będzie 
wyznaczenie terenów pod 
budowę urządzeń, o których 
mowa w art. 10 ust. 2a, oraz 
wyznaczenia granic ich stref 
ochronnych związanych 
z ograniczeniami w zabudowie, 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu oraz 
występowaniem znaczącego 
oddziaływania tych urządzeń na 
środowisko.

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 obejmuje ok. 870 ha
17,25 % pow. miasta

Granica planu obejmuje teren ZU.1 
wraz ze strefą 150 m od cmentarza. 

Teren obejmuje ok. 15 ha
0,3 % pow. miasta

Granica planu obejmuje tereny: UP.1,
UP.2, UP.3, UP.7, UP.6, UP.5, U.4, 
U.3, U.2, ZU.2, KL.1, KS.1, WZ.2, 
ZU.4, ZU.3, KS.2

Teren obejmuje ok. 21 ha
0,4 % 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.

Nr XVI/139/2015
7 grudnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego 
z 2015 r., poz. 8408
z 23 grudnia 2015 r.

Nr XXXI/279/2016
29 grudnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2017 r., poz. 295
z 10 stycznia 2017 r.
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17. XXXV/393/09
z dnia
17.08.2009 r.

NOWY TARG 25 
(Kowaniec – Kokoszków)
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 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. 
Obszar ten obejmuje północno - 
wschodnią część Nowego Targu.

Teren obejmuje ok. 747,13 ha
14,6 % pow. miasta.

Nr XI/89/2015
20 lipca 2015 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2015 r., poz. 4755
z 4 sierpnia 2015 r.

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

XL/337/2014
z dnia
20.01.2014 r.

XIII/112/2015
z dnia
28.09.2015 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.

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.

Zmiana mpzp NOWY TARG 
26 (Równia Szaflarska)
Zmiana planu ma dotyczyć 
wprowadzenia możliwości 
zmiany wysokości budynków do
16 m oraz dopuszczenia 
możliwości realizacji totemów 
reklamowych o wysokości do 16
m.

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 obejmuje ok. 245 ha
4,9 % pow. miasta

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

Teren obejmuje ok. - 6 ha
0,1 % pow. miasta

Granica zmiany planu obejmuje teren 
o symbolu 7UC w obowiązującym 
mpzp NOWY TARG 26.

Teren obejmuje ok. - 6 ha
0,1 % pow. miasta

Nr XXXV/297/2013
29 sierpnia 2013 r.

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

Nr XII/105/2015
7 września 2015 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2015 r. poz. 5382
z 15 września 2015 r.

Nr XXXI/280/2016
29 grudnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2017 r., poz. 296
z 10 stycznia 2017 r.

19. XLV/504/2010
z dnia
28.06.2010 r.

NOWY TARG 27 (Gliniki)
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 

Granica planu obejmuje obszar 
ograniczony od wschodu drogą 
krajową nr 47 „Zakopianką”, od 
północy ul. Kolejową, od zachodu 
torami kolejowymi. 

Teren obejmuje ok. - 52 ha
1 % pow. miasta

Nr XLIX/437/2014
12 listopada 2014 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r., 
poz. 6814
z 26 listopada 2014 r.
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XVII/152/2015
z dnia
30.12.2015 r.

zależności od potrzeb - w 
zakresie wyszczególnionym w 
art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Zmiana mpzp NOWY TARG 
27 (Gliniki)
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.

Tereny o symbolach: 2U, 3U, 2UC

Teren obejmuje ok. - 2,8 ha
0,05 % pow. miasta

Nr XXX/274/2016
5 grudnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego 
z 2016 r. poz. 7531
z 12 grudnia 2016 r.

20. 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 obejmuje 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 18 listopada 2011 r.

21. 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 obejmuje ok. 60 ha
1,2 % pow. miasta

Nr X/71/2015
29 czerwca 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2015 r., poz. 4292
z 10 lipca 2015 r.

22. XLVI/407/2014
z dnia
05.09.2014 r.

NOWY TARG 31
(Ogród Działkowy KROKUS)
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 Al. Tysiąclecia od północy,
potokiem Czerwonka od wschodu i 
południa oraz Zakładem Produkcji 
Mleczarskiej w Nowym Targu od 
zachodu.

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

Nr X/71/2015
29 czerwca 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2015 r., poz. 4292
z 10 lipca 2015 r.
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23. XI/90/2015
z dnia
20.07.2015 r.

zmieniona

XX/175/2016
z dnia
21.03.2016 r. 

NOWY TARG 32 
(Ludźmierska I)
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 tereny 
zabudowy usługowej w tym 
handlowej przyległe do 
ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu 
pomiędzy byłą zajezdnią PKS 
a torami kolejowymi.

Teren obejmuje ok. – 8 ha
0,16 % pow. miasta

Nr XXXIV/311/2017
27 lutego 2017 r.

Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego
z 2017 r., poz. 1943
z 20 marca 2017 r.

 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.

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;
 w zakresie komunikacji brak wskaźników dotyczących miejsc parkingowych;
 brak ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;
Dla  obszaru  opracowania  brak  jest  dokumentów  ekofizjograficznych  i  innych
przyrodniczych np. zasięgu wody stuletniej  -  wymaganych w obecnie obowiązujących
przepisach.

Wnioski: 
Plan jest nieaktualny pod względem formalnym - należy go zmienić. Sugeruje się przy
okazji zmiany planu miejscowego NOWY TARG 20 (Oleksówki-Dziubasówki) lub planu
miejscowego NOWY TARG 25 (Kowaniec-Kokoszków) objąć ten teren jednym z ww.
planów miejscowych.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 3 
/os. Na Skarpie/ – uchwalony w 1998 r.

Plan objęty jest Uchwałą Nr XXIII/200/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 33 (Zajezdnia).

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 5 
kościół pw. Św. Królowej Jadwigi na os. Bór/ – uchwalony w 1998 r.
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Plan objęty jest Uchwałą Nr LI/486/2018. Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 35 (Ceramiczna – Składowa - Bór).

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;
 w trakcie zmiany jest fragment planu obejmujący tereny m.in.  Nowej Targowicy –

uchwała  Nr XXVIII/253/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016
roku  w  sprawie: przystąpienia  do  opracowania  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I.;

 pozostałe ustalenia są aktualne.

Wnioski:
Plan  jest  aktualny  pod  względem  planowanego  przeznaczenia  terenów,  za  wyjątkiem
obszaru gdzie obecnie odbywa się cotygodniowy jarmark. Dla tego terenu trwa procedura
zmiany planu.

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 planowanej modernizacji lotniska. 

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.

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.
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6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 12 
/obszar pomiędzy ul. Krakowską, ul. Podtatrzańską, al. Solidarności oraz projektowanym 
przedłużeniem ul. Józefczaka/ – uchwalony w 2012 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 i  zgodności  ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
Nie przewiduje się w najbliższym czasie dokonywania zmiany planu.

7. 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 2010 r. nr 106, poz.
675 z późn. zm.),

 wyznaczona  na  rysunku  planu  orientacyjna  granica  zasięgu  wód  powodziowych
stuletnich  rzeki  czarny  Dunajec  nie  odpowiada  aktualnym  mapom  szczególnego
zagrożenia powodzią. 

 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  m.in.  przebiegu,  parametrów

oraz  włączenia  do  DK  nr  47.  Droga  ta  ma  spełniać  docelowo  funkcję  zachodniej
obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej. 

• Zakaz  lokalizacji  masztów  telefonii  komórkowej  na  całym  obszarze  objętym  planem
należy wykreślić. 

• Należy skorygować na rysunku planu orientacyjną granicę zasięgu wód powodziowych
stuletnich  rzeki  czarny Dunajec  która  nie  odpowiada  aktualnym  mapom szczególnego
zagrożenia  powodzią.  Zmiany  wymagają  również  ustalenia  planu określające  możliwe
zagospodarowanie terenu w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Obecnie  nie  przewiduje  się  zmiany  planu.  W  przypadku  większej  liczby  wniosków
o zmianę planu należy zastanowić nad jego zmianą. 
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8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 14 
/os. Bór/ – uchwalony w 2001 r.

Plan objęty jest Uchwałą Nr LI/486/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 35 (Ceramiczna – Składowa - Bór).

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15 
/byłe tereny NZPS/ – uchwalony w 2003 r., zmieniony w 2015 r. NOWY TARG 15.I

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 Miasta Nowy Targ.
Nie przewiduje się w najbliższym czasie dokonywania zmiany planu.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
/tereny  nowego  cmentarza  komunalnego  oraz  przyszłej  targowicy  miejskiej/  -   –
uchwalony w 2006 r., zmiana w 2014 r. i 2015 r.

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

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 obszar  przewidziany  pod  nową  targowicę  nie  odpowiada  aktualnym  kierunkom

rozwoju  miasta.  Nowa  targowica,  po  likwidacji  jarmarku  na  os.  Bereki  została
przeniesiona na ul. Targową, obok Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Dlatego obszar
ten  został  objęty  Uchwałą  Nr XXVII/240/2016 Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia
5 września 2016 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30. W tym terenie przewiduje
się lokalizację Centrum Sportów Lodowych wraz z zapleczem.

Wnioski: 
Plan w części wschodniej, ponad skarpą terasy zalewowej Białego Dunajca, jest aktualny
pod względem planowanego przeznaczenia terenów i zgodności ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
Nie przewiduje się w najbliższym czasie dokonywania zmiany tej części planu.
W części zachodniej obszar planu objęty jest uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia
planu miejscowego NOWY TARG 16-30.

11. 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: 
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Plan jest  aktualny pod względem planowanego  przeznaczenia  terenów i  zgodności  ze
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Nowy
Targ.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

12. 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  Miasta  Nowy
Targ.
Obecnie nie przewiduje się zmiany planu. 
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.
W przypadku  większej  liczby  wniosków  o zmianę  planu  należy  zastanowić  nad  jego
zmianą, szczególnie w kontekście wyznaczenia nowych terenów rekreacji indywidualnej
co jest przedmiotem coraz większej liczby wniosków o zmianę planu.  

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21

/Lotnisko wraz z otoczeniem/ – uchwalony w 2011 r. zmiana w 2017 r. i 2018 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 Miasta Nowy Targ.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22

/Centrum/ – uchwalony w 2010 r., zmiana w 2014 r., w 2015 r., w 2016 r. i w 2018 r.

W 2017  r.  opracowano  tekst  jednolity  planu  miejscowego  Nowy Targ  22  (Centrum)
zgodnie  z  obwieszczeniem  Nr  2/2017  z  dnia  27  marca  2017  r.  (Dz.  Urz.  Woj.
Małopolskiego z 2017 r., poz. 2402 z dnia 4 kwietnia 2017 r.).

Plan jest w trakcie zmiany zgodnie z Uchwałą Nr L/477/2018 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23

/Niwa – Grel/ – uchwalony w 2013 r.
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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.

Po  zmianie  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
miasta, która obecnie jest procedowana, przewiduje się przystąpienie do zmiany planu.  

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24

/Dział/ – uchwalony w 2014 r. zmiana w 2015 r. i w 2016 r.

Ocena zawartość  merytorycznej:
 ustalenia planu są aktualne pod względem planowanego przeznaczenia terenów.
 przebieg  linii  energetycznej  15kV  na  południowych  zboczach  wzgórza  Dział

pokazany  informacyjnie  na  rysunku  planu  nie  odpowiada  rzeczywistemu
przebiegowi tej linii w terenie. Było to przedmiotem petycji części właścicieli terenu
z tego obszaru. Ewentualna korekta przebiegu tej linii  będzie związana z korektą
przebiegu projektowanej drogi KDW.13.  

Wnioski: 
W 2017 r. opracowano tekst jednolity planu miejscowego Nowy Targ 24 (Dział) zgodnie
z  obwieszczeniem Nr  3/2017 z  dnia  29  maja  2017 r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Małopolskiego
z 2017 r., poz. 4031 z dnia 13 czerwca 2017 r.).

Plan  jest  aktualny pod względem planowanego  przeznaczenia  terenów i  zgodności  ze
Studium,  natomiast  wymaga dostosowania do aktualnego przebiegu linii  energetycznej
oraz  zmiany  w  obrębie  ulicy  Kwiatowej.  MKUA  pozytywnie  opiniowała  wniosek
o zmianę przeznaczenia ww. ulicy z wewnętrznej na publiczną.

Po zmianie Studium, która obecnie jest  procedowana, przewiduje się przystąpienie do
zmiany tego planu.  

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25

/Kowaniec - Kokoszków/ – uchwalony w 2015 r.

Plan jest w trakcie zmiany zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miasta Nowy
Targ  z  dnia  26  czerwca  2017  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY TARG 25 (Kowaniec  -
Kokoszków).

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26

/Równia Szaflarska/ – uchwalony w 2013 r., zmiana w 2015 r. i w 2016 r.

Plan jest w trakcie zmiany zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/433/2018 r. Rady Miasta Nowy
Targ  z  dnia  26  lutego  2018  r.  w  zakresie  zmiany  przeznaczenia  terenu  Centralnej
Ciepłowni na tereny usług sportowych oraz Uchwałą Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. zmienioną Uchwałą Nr L/478/2018 Rady Miasta
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Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w zakresie zmiany parametrów dla terenu 3UC i
fragmentu terenu 2KDGP, na którym planowana jest Galeria Handlowa.

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27

/Gliniki/ – uchwalony w 2014 r., zmiana w 2016 r.

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

Wnioski: 
W  2017 r.  opracowano  tekst  jednolity  planu  miejscowego  Nowy  Targ  27  (Gliniki)
zgodnie  z  obwieszczeniem  Nr  1/2017  z  dnia  27  lutego  2017 r.  (Dz.  Urz.  Woj.
Małopolskiego z 2017 r., poz. 1966 z dnia 21 marca 2017 r.).

Plan  jest  aktualny pod względem planowanego  przeznaczenia  terenów i  zgodności  ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 28

/istniejący obiekt handlowy przy ul. Składowej/ – uchwalony w 2011 r.

Plan objęty jest Uchwałą Nr LI/486/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 35 (Ceramiczna – Składowa – Bór).

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30

/Podmieścisko - Stawiska/ – uchwalony w 2015 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  Miasta  Nowy
Targ.

W części  południowo-zachodniej  obszar  planu objęty jest  uchwałą  o przystąpieniu  do
sporządzenia planu miejscowego NOWY TARG 16-30 celem korekty powiązania układu
komunikacyjnego do drogi krajowej nr DK 49 (al. Tysiąclecia).

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31

/Ogród Działkowy KROKUS/ – uchwalony w 2015 r.

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

Wnioski: 
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Plan jest  aktualny pod względem planowanego przeznaczenia  terenów i  zgodności  ze
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Nowy
Targ.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32

/Ludźmierska I/ – uchwalony w 2017 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  Miasta  Nowy
Targ.
Nie przewiduje się dokonywania zmiany planu.

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

XXVII/240/2016
05.09.2016 r.

NOWY TARG 16-30

Zgodnie z umową został opracowany projekt planu, który
obecnie czeka na rozstrzygnięcie zażalenia na postanowienie

WKZ – Delegatura w Nowym Targu. Po uzyskaniu ww.
uzgodnienia projekt planu zostanie wyłożony do wglądu

publicznego.
2.

XXIII/200/2016
30.05.2016 r.

NOWY TARG 33 
(Zajezdnia)

Zgodnie z umową został opracowany projekt planu (w tym
zmiana mpzp NT 3), który dopiero po przeprowadzonej
procedurze odwoławczej został uzgodniony z WKZ –

Delegatura w Nowym Targu. W dniach 23.08-13.09.2018
trwało wyłożenie projektu planu miejscowego do wglądu
publicznego. Do 27 września 2018r. trwa etap składania

uwag do wyłożonego projektu planu.
3.

XXV/215/2016
27.06.2016 r.

NOWY TARG 34 
(Spółdzielnie Mieszkaniowe)

Zgodnie z umową został opracowany projekt planu. Projekt
uzyskał wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

Wyłożony został do wglądu publicznego w dniach 4 – 25
czerwca 2018 r. Obecnie trwa rozpatrywanie uwag do

projektu planu. 
4. LI/486/2018

23.07.2018 r.
NOWY TARG 35

(Ceramiczna, Składowa, Bór)
Etap wyboru projektanta oraz składania wniosków do mpzp

5.

XXVIII/253/2016
10.10.2016 r.

Zmiana mpzp NOWY TARG 6.I

Zgodnie z umową została opracowana koncepcja zmiany
planu, a następnie po uwzględnieniu części zastrzeżeń
mieszkańców opracowany został projekt zmiany planu.

Projekt ten uzyskał wymagane przepisami opinie i
uzgodnienia. Ww. projekt został wyłożony do wglądu

publicznego i po rozpatrzeniu uwag został skierowany w
czerwcu 2018r. do Rady Miasta Nowy Targ. Projekt zmiany

planu uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów,
Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rada Miasta Nowy Targ.
Jednak decyzją Rady Miasta ww. projekt planu został zdjęty

z porządku obrad. Obecnie projekt planu czeka na
uchwalenie.

6.
L/477/2018

25.06.2018 r.
Zmiana mpzp NOWY TARG 22

(Centrum)

Ogłoszono możliwość składania wniosków przez
mieszkańców do zmiany planu oraz zawiadomiono instytucje

o możliwości składania wniosków do zmiany planu.
7.

XXXVIII/349/2017
26.06.2017 r.

Zmiana mpzp NOWY TARG 25
(Kowaniec - Kokoszków)

Zgodnie z umową został opracowany projekt zmiany planu.
Projekt uzyskał wszystkie opinie i uzgodnienia i obecnie jest

po wyłożeniu do wglądu publicznego. Od sposobu
rozstrzygnięcia złożonych uwag będzie zależała dalsza

procedura planistyczna.
8.

XLVI/433/2018
26.02.2018 r.

Zmiana mpzp NOWY TARG 26 
(Równia Szaflarska)

Centralna Ciepłownia

Do projektu zmiany planu zostały zebrane wnioski
mieszkańców i instytucji. Obecnie projekt zmiany mpzp jest
na etapie przygotowania do opiniowania przez MKUA. Po
uzyskaniu ww. opinii oraz dokonaniu ewentualnych korekt
projekt zmiany planu zostanie skierowany do opiniowania i

uzgodnień, a następnie do wyłożenia do wglądu publicznego.
9.

XLVII/447/2018
26.03.2018 r.

zmiana
L/478/2018

25.06.2018 r.

Zmiana mpzp NOWY TARG 26 
(Równia Szaflarska)

Teren 3UC – planowana Galeria Handlowa
przy ul. Szaflarskiej

Do projektu zmiany planu zostały zebrane wnioski
mieszkańców i instytucji. Obecnie projekt zmiany mpzp jest
na etapie przygotowania do opiniowania przez MKUA. Po
uzyskaniu ww. opinii oraz dokonaniu ewentualnych korekt
projekt zmiany planu zostanie skierowany do opiniowania i

uzgodnień, a następnie do wyłożenia do wglądu publicznego.
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WNIOSKI

1. Po przeprowadzonej  analizie  należy przyjąć,  że niżej  wymienione  plany miejscowe są
aktualne:

• mpzp NOWY TARG 12 (ul. Spokojna)
• mpzp NOWY TARG 15.I (b. NZPS)
• mpzp NOWY TARG 17 (Czerwone Niżne),
• mpzp NOWY TARG 20 (Oleksówki-Dziubasówki),
• mpzp NOWY TARG 21 (Lotnisko wraz z otoczeniem),
• mpzp NOWY TARG 23 (Niwa – Grel),
• mpzp NOWY TARG 27 (Gliniki),
• mpzp NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska),
• mpzp NOWY TARG 31 (Ogród Działkowy KROKUS),
• mpzp NOWY TARG 32 (Ludźmierska I).

2. Miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  wobec  których  prowadzona  jest
procedura planistyczna to:

• zmiana NOWY TARG 3 – pow. ok. 7,63 ha /os. na Skarpie/,
• zmiana NOWY TARG 5 – pow. ok. 2,43 ha /kościół na terenie os. Bór/,
• zmiana NOWY TARG 6.I – pow. ok. 14 ha, /Waksmundzka – oczyszczalnia/,
• zmiana NOWY TARG 14 – pow. ok. 1,61 ha, /Dominik/,
• zmiana NOWY TARG 22 – pow. ok. 117,35 ha, /Centrum/,
• zmiana NOWY TARG 25 – pow. ok. 747,13 ha, /Kowaniec – Kokoszków/,
• zmiana NOWY TARG 26 – pow. ok. 18 ha, /Równia Szaflarska/,
• zmiana NOWY TARG 26 – pow. ok. 5 ha, /Równia Szaflarska/,
• zmiana NOWY TARG 28 – pow. ok. 1,55 ha, 
• NOWY TARG 16-30 – pow. ok. 19 ha,
• NOWY TARG 33 – pow. ok. 14 ha, /Zajezdnia/,
• NOWY TARG 34 – pow. ok. 119 ha, /Spółdzielnie mieszkaniowe/,
• NOWY TARG 35 – pow. ok. 54 ha, /ul. Ceramiczna, ul. Składowa, os. Bór/.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazane do zmiany:
• mpzp NOWY TARG 8 (projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) –

dostosowanie do aktualnych zapisów Studium,
• mpzp NOWY TARG 13 (Ibisor zachodni) – korekta układu komunikacyjnego,
• mpzp NOWY TARG 24 (Dział) – korekta dot. aktualnego przebiegu linii 15kV

oraz ustalenia dot. ul. Kwiatowej.

4. Zmiany  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  wynikają  z  bieżącej
polityki miasta, potrzeb mieszkańców oraz inwestorów a także ze zmian przepisów prawa
na co władze miasta nie mają wpływu.  

57



ROZDZIAŁ VII

ANALIZA WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE  LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do tut. Urzędu w omawianym okresie wpłynęły 94 wnioski o 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.
7321.1.2008

mpzp NT 6.I
dz. 15665/27

Poszerzenie terenów zieleni izolacyjnej i 
wprowadzenie zakazu lokalizacji parkingów. 

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek. 
W planie miejscowym wyznaczono 8,0 m pas
zieleni izolacyjnej, a lokalizacja parkingów z

uwagi na przepisy budowlane nie będzie
możliwa w tym terenie. 

2.
GNiPP-II.
6721.2.2013

mpzp NT 12
dz. ewid. nr 13358/4, 
13373/10

Przeznaczenie pod tereny zabudowy 
usługowej i zmiana wskaźników zabudowy.

- uwzględniony/nieuwzględniony -
MKUA częściowo uwzględniła wniosek. 

Część działki nr wid. 13373/10 można
włączyć do terenów zabudowy usługowej.

MKUA wydała negatywna opinie dla
zwiększenia wysokości zabudowy do 15 m z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań oraz w zakresie ustalenia

nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul.
Wojska Polskiego w odległości 5,0 m od

granicy działki nr ewid. 13358/4.

3.
GNiPP-II.
7323.2.2001

mpzp NT 13
dz. ewid. nr 10776

Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Działka nr ewid. 10776 znajduje się
częściowo w terenach o symbolu R/ZU.1 –
tereny rolne i tereny zieleni, w tym zieleni

urządzonej z dopuszczeniem rekreacji,
częściowo w terenach o symbolu KDz.1 –
tereny drogi publicznej oraz częściowo w

terenach o symbolu UT/US.1 – tereny
rekreacyjno – sportowe. Z uwagi na fakt iż

ww. działka znajduje się w całości w terenach
zalewowych nie ma możliwości zmiany jej

przeznaczenia na działkę budowlaną. 

4.
GNiPP-II.
7323.2.2001

mpzp NT 13
dz. ewid. nr 10837/3, 
10837/4

Zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy 
usługowej na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami.

- nieuwzględniony -
MKUA uznała, że wniosek można

pozytywnie zaopiniować dopiero wtedy, gdy
większość właścicieli z tego terenu o taką

zmianę wystąpi. 

5.
GNiPP-II.
7323.2.2001

mpzp NT 13
dz. ewid. nr 10547

Przesunięcie drogi i wyznaczenie terenów pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Komisja zasugerowała, aby właściciele
działek położonych w sąsiedztwie działki

objętej wnioskiem zainicjowali proces
scalenia i dopiero wówczas wystąpili

wspólnie o zmianę planu miejscowego jeśli
będzie taka konieczność.

6.
GNiPP-II.
7323.1.2001

mpzp NT 16
dz. ewid.  nr 17376, 17377, 
17378

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
usługowy.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek z

zastrzeżeniem, że wniosek zostanie
uwzględniony przy okazji przystąpienia przez
Radę Miasta do zmiany planu Nowy Targ 16.

7.
GNiPP-II.
7322.4.2005

mpzp NT 20
dz. ewid. nr 8699/1, 8700

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
teren rekreacji indywidualnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek w
zakresie zmiany przeznaczenia terenu na ML

– tereny budownictwa rekreacji
indywidualnej, do uwzględnienia przy

najbliższej zmianie planu miejscowego. 

8.
GNiPP-II.
7322.4.2005

mpzp NT 20
dz. ewid. nr 8743

Dopuszczenie zabudowy gospodarczej 

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z
uwagi na rezerwę tego terenu pod przebieg
trasy planowanego wyciągu narciarskiego.

9. GNiPP-II. mpzp NT 20 Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na - nieuwzględniony -
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7322.4.2005 dz. ewid. nr 8702 budowlany.

MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek. 
Komisja stwierdziła, że z uwagi na

sąsiedztwo lasów i wynikające z tego
ograniczenia nie będzie możliwe

zabudowanie ww. działki w związku z czym
nie ma podstaw do zmiany planu. Wniosek

ten będzie ponownie analizowany przy
zmianie planu.

10.
GNiPP-II.
7322.4.2005

mpzp NT 20
dz. ewid. nr 8665, 8664

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
teren rekreacji indywidualnej.

- nieuwzględniony -
Komisja negatywnie zaopiniowała ww.
wniosek o zmianę planu miejscowego z
uwagi na uwarunkowania przyrodnicze,

a mianowicie położenie działek na polanie w
kompleksie leśnym w otulinie Gorczańskiego
Parku Narodowego, gdzie nie jest wskazane

rozpraszanie zabudowy. 

11.
GNiPP-II.
7322.4.2005

mpzp NT 20
dz. ewid. nr 8696, 8697, 
8699/3, 8699/2, 8699/1

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
teren rekreacji indywidualnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

przy najbliższej zmianie planu miejscowego.

12.
GNiPP-II.
7321.1.2008

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

Zmiana przeznaczenia terenu wskazanego w 
planie pod  poszerzenie lotniska na tereny 
usługowe.

- 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.

13.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 11255/4, 
11255/3

Zmiana przeznaczenia terenu z parkingu na 
tereny usługowe.

- nieuwzględniony -
MKUA stwierdziła, że z uwagi na deficyt

miejsc postojowych w centrum miasta
parking jest potrzebny. Ponadto targ maślany

może zostać przeniesiony na os. Bereki, w
miejsce zlikwidowanego targowiska. Skup

makulatury również może zostać przeniesiony
w inne miejsce zaproponowane przez miasto.

14.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
droga KDZ.2

Zmiana przebiegu projektowanej drogi. 

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja uznała, że skoro decyzja ZRID na
budowę drogi ma zostać  wydana to zmiana
planu w zakresie przesunięcia drogi na tym

etapie jest bezprzedmiotowa.

15.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
cały obszar planu

Uwzględnienie zapisów dotyczących 
rozbudowy sieci ciepłowniczej.

- uwzględniony -
Uchwała Nr L/477/2018 Rady Miasta Nowy
Trag z dnia 25.06.2018 r. o przystąpieniu do

zmiany mpzp NT 22 (Centrum).

16.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 12655/1

Zmiana przeznaczenia terenu z KP8 (parking)
na tereny zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej.

Wniosek wycofany

17.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 11108

Dopuszczenie w terenie UK – (usługi 
sakralne) usług publicznych.

- uwzględniony -
Uchwała Nr L/476/2018 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zmiany

mpzp NT 22 (Centrum).

18.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 11013

Zmiana przeznaczenia terenu z zieleni 
urządzonej na tereny budowlane. 

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań. Ponadto  działka nie posiada

dostępu do drogi publicznej i położona jest w
terenach zagrożonych zalaniem w przypadku
awarii obwałowania lub przelania się przez

nie wody. 

19.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 11106

Zmiana wskaźników zabudowy w terenie UP1
(tereny usług publicznych).

- uwzględniony -
Uchwała Nr L/476/2018 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zmiany

mpzp NT 22 (Centrum).

20.
GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 19602

Zmiana wskaźników zabudowy w terenie U11
(tereny zabudowy usługowej – usługi 
komercyjne).

- uwzględniony -
Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Miasta

Nowy Targ z dnia 07.12.2015 r. w sprawie
zmiany mpzp NT 22 (Centrum).

21. GNiPP-II.
7321.3.2008

mpzp NT 22
dz. ewid. nr 11453/3

Dopuszczenie budowy stacji paliw w terenie 
7.MU5.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała ww.

wniosek. Działka znajduje się częściowo w
terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Jest to stosunkowo niewielka działka jak na
taką inwestycję. Ponadto lokalizacja stacji
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paliw w tym miejscu jest niekorzystna z
uwagi m.in. na fakt, że jest to centrum miasta,

a tego typu obiekt generuje znaczny ruch
pojazdów oraz jest to miejsce niekorzystne ze
względu na niewielką odległość od Dunajca i

stosunkowo wysoki stan wód gruntowych.

22.
GNiPP-II. 
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 10/1

Zmiana przeznaczenia terenu z leśnego na 
tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Jest on niezgodny ze Studium uwarunkowań.
Ponadto jest to teren niezagospodarowany,
bez możliwości dojazdu w granicach miasta

Nowy Targ, a w przyszłości w pobliżu będzie
przebiegać nowa droga krajowa.

23.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
tereny MN.10, MN.16, 
MN.17

Wyznaczenie dróg wewnętrznych w terenach 
o symbolach: MN.10, MN.17, MN.16.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Obowiązujący plan dopuszcza realizację
niewydzielonych na rysunku planu dróg

wewnętrznych i w związku z powyższym
wniosek jest bezzasadny. 

24.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 310, 311

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej lub 
zagrodowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na  niezgodność ze Studium
uwarunkowań, uwarunkowania przyrodnicze
oraz ograniczone możliwości wyznaczania
nowych terenów budowlanych w mieście w
myśl obowiązujących przepisów ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. 

25.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1018

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Zmiana będzie wymagała wcześniejszej
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta
Nowy Targ, a w dalszej kolejności zmiany

planu.

26.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1521/2

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlano - usługowe.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Jest on niezgodny ze Studium uwarunkowań.
Ponadto działka ta położona jest w obszarze

szczególnego zagrożenia powodzią Q1%
wyznaczonym w Studium Określającym

Granice Obszarów Bezpośredniego
zagrożenia powodzią dla terenów

nieobwałowanych w zlewni Górnego Dunajca
do ujścia Popradu.

27.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1203/1

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Jest on niezgodny ze Studium uwarunkowań. 

28.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 344

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań i uwarunkowania przyrodnicze.

29.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1329

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań i uwarunkowania przyrodnicze

oraz ograniczone możliwości wyznaczania
nowych terenów budowlanych w mieście w
myśl obowiązujących przepisów ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. 

30.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 2323/1, 2320

Zmiana przebiegu ciągu komunikacyjnego. 

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Wniosek zostanie uwzględniony przy
najbliższej zmianie planu.

31.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1283

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

32.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1414, 1416, 
1417

Włączenie całych działek do terenów 
zabudowy mieszkaniowej. 

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek z

zastrzeżeniem, że wniosek zostanie
uwzględniony przy okazji przystąpienia przez

Radę Miasta do zmiany planu.
33. GNiPP-II. mpzp NT 23 Włączenie całej działki do terenów zabudowy - nieuwzględniony -
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7321.1.2009 dz. ewid. nr 982 mieszkaniowej.

MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z
uwagi na niezgodność ze Studium

uwarunkowań oraz z uwagi na
uwarunkowania przyrodnicze i już dużą
powierzchnię wyznaczonych terenów

budowlanych, które do dnia dzisiejszego nie
zostały zainwestowane. Przebieg linii

energetycznej zaznaczony na rysunku planu
ma wyłącznie charakter informacyjny, a
procedury zarządcy sieci energetycznej

przewidują możliwość przesunięcia tej sieci w
przypadku kolizji z planowaną inwestycją.

34.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 2088/3, 2087/1, 
2088/4, 2087/2, 2088/5, 
2087/3, 2088/2

Zmiana przebiegu projektowanej drogi 
wewnętrznej KDW.14.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagą, że przy okazji najbliższej zmiany
mpzp wniosek ten będzie ponownie

przeanalizowany, mając na względzie
prawidłową obsługę komunikacyjną całego

terenu osiedla. Wtedy też może zostać
wykreślona droga KDW.14.

35.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 2384, 2385

Zmiana przeznaczenia terenu z obudowy 
biologicznej rzeki Dunajec – WS/Zl.1a na 
tereny usługowe.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek z
zastrzeżeniem, że zmiana ta wymaga wpierw

zmiany Studium uwarunkowań.

36.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1059, 1069

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- uwzględniony/nieuwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

dla działki nr ewid. 1059 w zakresie
włączenia części przedmiotowej działki do
terenów zabudowy przy najbliższej zmianie
planu. Natomiast w kwestii działki nr ewid.

1069 Komisja negatywnie zaopiniowała
wniosek z uwagi na niezgodność ze Studium

uwarunkowań.

37.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 407

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budownictwa mieszkaniowego lub 
zagrodowego.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań, uwarunkowania przyrodnicze
oraz ograniczone możliwości wyznaczania
nowych terenów budowlanych w mieście w
myśl obowiązujących przepisów ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

38.
GNiPP-II.
7321.1.2009

mpzp NT 23
dz. ewid. nr 1019

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek z
zastrzeżeniem, że zmiana ta wymaga wpierw

zmiany Studium uwarunkowań.

39.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 3617/1

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Komisja uznała, że na etapie opracowywania
planu miejscowego już i tak wyznaczono

sporo terenów pod zabudowę mieszkaniową.
Dalsze wyznaczanie terenów pod zabudowę
będzie miało negatywny wpływ na istniejący

ciąg ekologiczny. 

40.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5220/9

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego i 
leśnego na tereny budowlane.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek z
zastrzeżeniem, że zostanie on uwzględniony
przy okazji przystąpienia przez Radę Miasta

do zmiany planu.
41. GNiPP-II.

7321.2.2009
mpzp NT 24
dz. ewid. nr 3201/1, 3201/2, 
3200, 3192, 3191, 3189

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej.

- nieuwzględniony -
Komisja negatywnie zaopiniowała ww.
wniosek o zmianę planu miejscowego. 

Komisja uznała, że na etapie opracowywania
planu miejscowego już spora część terenów

została wskazana pod zabudowę
mieszkaniową. Natomiast jeżeli chodzi o

zabudowę rekreacji indywidualnej Komisja
stwierdziła, że powyższy wniosek nie spełnia

kryteriów ustalonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Nowy Targ dla
możliwości lokalizacji takiej zabudowy.

Zgodnie z nimi nowe siedliska, dotyczące
również zabudowy rekreacji indywidualnej w

terenach rolnych położonych na stokach
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górskich winny być realizowane w
powiązaniu z terenami historycznych

przysiółków, głównie na działkach do nich
przyległych. Ww. działki nie przylegają do
terenów żadnego historycznego przysiółka.

Mając jednak na względzie charakter
wnioskowanej zabudowy, przy okazji
najbliższej zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego NOWY
TARG 24 (Dział) wniosek ten będzie

ponownie przeanalizowany dla zabudowy
rekreacji indywidualnej. 

42.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5220/2

Zmiana przeznaczenia terenu z leśnego na 
tereny budowlane.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek z

zastrzeżeniem, że wniosek zostanie
uwzględniony przy okazji przystąpienia przez

Radę Miasta do zmiany planu.

43.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 3436/2, 3436/4, 
2747

Zmiana przebiegu drogi KDD.2.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek do uwzględnienia przy najbliższej

zmianie planu.

44.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 3425, 3422, 
3419

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- uwzględniony/nieuwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

dla działki nr ewid. 3425 w zakresie
włączenia jej do terenów pod zabudowę.

Natomiast dla działek nr ewid. 3422, 3419
Komisja wydała opinię negatywną z uwagi na
uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe

oraz brak bezpośredniego dojazdu z drogi
publicznej.

45.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
ul. Kwiatowa

Zmiana przeznaczenia terenu z drogi 
wewnętrznej na drogę publiczną.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała ww.
wniosek o zmianę planu miejscowego. 

Komisja  zaznaczyła,  że  zmiana  kategorii
drogi  ul.  Kwiatowej  nie  może  być
prowadzona  w oderwaniu  od  pozostałych
dróg  wewnętrznych  na  tym  terenie.  Przy
zmianie  planu  należy  całościowo  rozważyć
możliwość zmiany kategorii  wszystkich tych
dróg  z  wewnętrznych  na  dojazdowe.  W
związku  z  powyższym,  jeżeli  w  przyszłości
Rada Miasta Nowy Targ przystąpi do zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział)  to
wniosek  zostanie  wskazany  do
uwzględnienia.

46.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5824, 5825

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny budowlane.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja stwierdziła, że z uwagi na użytek

leśny jaki figuruje na tych działkach nie ma
możliwości zmiany przeznaczenia terenu w

planie pod jakąkolwiek zabudowę.

47.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5522

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny rekreacji indywidualnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

48.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5522

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

49.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5986/2

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego i 
leśnego na tereny zabudowy mieszkaniowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań z uwagą, że po zmianie

Studium wniosek może być uwzględniony.

50.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 6198/2, 6199/1, 
6200/3, 6203/4

Dopuszczenie zabudowy gospodarczej w 
terenach rolnych. 

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań. Ponadto ww. działki położone
są w terenie eksponowanym o najwyższych

walorach krajobrazowych, które powinny być
chronione przed zabudową.

51. GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 2633/6

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium

62



uwarunkowań.

52.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 4362/2, 4365/2, 
4366/2, 4370/2, 4372/3, 
4373/3

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy usługowo - mieszkalnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań oraz istniejącą strefę 50 m od

cmentarza.

53.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5417

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

54.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5417

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy zagrodowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

55.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5415, 5335, 
5340

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy zagrodowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

56.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 5415, 5335, 
5340

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

57.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 3408

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań. Wniosek można uwzględnić

po zmianie Studium.

58.
GNiPP-II.
7321.2.2009

mpzp NT 24
dz. ewid. nr 4232/1, 4031/1, 
4029/1, 4028/1, 4030, 
4027/1, 4026/1, 4025/1, 
4024/1, 4022, 4021, 4018, 
4020, 4019, 4017, 4016, 
4015

Zmiana linii rozgraniczającej tereny 
WS/Zl.2a, MN.23, MN.25 oraz przeznaczenia
terenu zabudowy mieszkaniowej MN.23 na 
zabudowę mieszkalno – usługową.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja uznała, że można w tym obszarze

wydzielić tereny usługowe z terenów
zabudowy mieszkaniowej z jednoczesnym

obowiązkiem realizacji zieleni izolacyjnej od
terenów mieszkaniowych. 

59.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9176/1

Dopuszczenie zabudowy gospodarczej w 
terenach rolnych i leśnych. 

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

60.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 8503

Dopuszczenie zabudowy rolniczej (budynek 
gospodarczy z pomieszczeniem socjalnym) w 
terenach rolnych i zmianę przeznaczenia 
terenu z RZ.1 na RZ.2.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek w
zakresie zmiany przeznaczenia terenu z RZ.1
na RZ.2 do uwzględnienia przy najbliższej

zmianie planu.

61.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 8942, 8962/2, 
8957/2

Zmiana przebiegu drogi wewnętrznej 
KDW.11.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja uznała, że podczas projektowania

przebiegu ww. drogi autorzy planu brali pod
uwagę istniejące zagospodarowanie terenów.
Faktem jest, że projektowana droga uszczupla

ww. działki, ale nie dyskwalifikuje ich z
możliwości zabudowy. Ewentualne

przesuniecie drogi może być rozpatrywane w
momencie przystąpienia do zmiany planu. 

62.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9565

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja stwierdziła, że taki wniosek będzie

można rozpatrywać w momencie, gdy
wszyscy właściciele z tego obszaru wspólnie

wystąpią o zmianę planu oraz o zmianę
Studium uwarunkowań i przedstawią

koncepcję zagospodarowania tych terenów ze
szczególnym uwzględnieniem układu

komunikacyjnego. 

63.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 19208/28, 
19208/19, 19208/27

Zmiana przeznaczenia terenu z zieleni 
urządzonej na tereny zabudowy 
mieszkaniowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja uznała, że dla tak dużego osiedla
teren zielony jest wskazany do utrzymania.

Ponadto ukształtowanie tej działki nie stwarza
warunków do jej przekształcenia na tereny

zabudowy mieszkaniowej.

64.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 7071

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

dla części działki, zgodnie ze Studium
uwarunkowań.

65. GNiPP-II. mpzp NT 25 Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na - uwzględniony/nieuwzględniony -
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7321.3.2009
dz. ewid. nr 9083/6, 9083/7, 
9084, 9085, 9158, 9070

tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

MKUA pozytywnie zaopiniowała ww.
wniosek o zmianę planu miejscowego dla

północnych części działek nr ewid. 9083/6,
9083/7, 9084, 9085 z przeznaczeniem pod

zabudowę rekreacji indywidualnej.
Jednocześnie Komisja negatywnie

zaopiniowała wniosek o zmianę planu
miejscowego w powyższym zakresie dla

działek nr ewid. 9158, 9070 z uwagi na brak
ich bezpośredniego powiązania z ww.

działkami. 

66.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9074, 9075, 
9076, 9080

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

dla północnych części działek.

67.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9078, 9077

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

dla północnych części działek.

68.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 7817/1, 7818/1

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

69.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 7812/4

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

70.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 6559/9

Zmiana przeznaczenia terenu z 
mieszkaniowego na mieszkalno – usługowy.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Wniosek do uwzględnienia przy najbliższej

zmianie planu.

71.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9254, 9264, 
9235

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

dla działki nr ewid. 9254. Komisja uznała, że
w północnej części działki nr ewid. 9254
można wyznaczy tereny pod zabudowę

mieszkaniową. Wymagało to będzie jednak
najpierw zmiany Studium uwarunkowań.

72.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9081, 9079, 
9083/5

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek

dla północnych części działek.

73.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9183, 9188

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Komisja uznała, że na etapie opracowywania
planu miejscowego już spora część terenów

została wskazana pod zabudowę
mieszkaniową, w której dopuszcza się

budynki gospodarcze. Natomiast jeżeli chodzi
o zabudowę rekreacji indywidualnej Komisja
stwierdziła, że powyższy wniosek nie spełnia

kryteriów ustalonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Nowy Targ dla
możliwości lokalizacji takiej zabudowy.

Zgodnie z którymi nowe siedliska, dotyczące
również zabudowy rekreacji indywidualnej w

terenach rolnych położonych na stokach
górskich winny być realizowane

w powiązaniu z terenami historycznych
przysiółków, głównie na działkach do nich

przyległych. Działki nr ewid. 9183, 9188 nie
przylegają do terenów żadnego historycznego

przysiółka.

74.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9552, 9583, 
9584, 9325

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na niezgodność ze Studium
uwarunkowań.

75. GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9176/2

Zmiana przeznaczenia terenu z rolnego  i 
leśnego na tereny zabudowy rekreacji 
indywidualnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja stwierdziła, że powyższy wniosek
nie spełnia kryteriów ustalonych w Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowy Targ dla

możliwości lokalizacji zabudowy rekreacji
indywidualnej. Zgodnie z nimi nowe

siedliska, dotyczące również zabudowy
rekreacji indywidualnej w terenach rolnych
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położonych na stokach górskich winny być
realizowane w powiązaniu z terenami

historycznych przysiółków, głównie na
działkach do nich przyległych. Działka nr

ewid. 9176/2 nie przylega do terenów
żadnego historycznego przysiółka.

Mając jednak na względzie charakter
wnioskowanej zabudowy, przy okazji
najbliższej zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego NOWY
TARG 25 (Kowaniec – Kokoszków) wniosek

ten będzie ponownie przeanalizowany 

76.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9254, 9264, 
9235

Zmiana przeznaczenia terenu z obudowy 
biologicznej potoku na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww.
wniosek dla działki nr ewid. 9254. Działki nr

ewid. 9264, 9235 znajdują się w terenach
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

w ww. planie miejscowym.
Komisja uznała, że w północnej części działki
nr ewid. 9254 można wyznaczyć tereny pod

zabudowę mieszkaniową. Wymagało to
będzie jednak najpierw zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowy Targ co zostanie

uczynione przy najbliższej zmianie tego
dokumentu. 

77.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9183, 9188

Dopuszczenie realizacji budynku 
gospodarczego.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.

Komisja uznała, że na etapie opracowywania
planu miejscowego już spora część terenów

została wskazana pod zabudowę
mieszkaniową, w której dopuszcza się

budynki gospodarcze. Natomiast jeżeli chodzi
o zabudowę rekreacji indywidualnej Komisja
stwierdziła, że powyższy wniosek nie spełnia

kryteriów ustalonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Nowy Targ dla
możliwości lokalizacji takiej zabudowy.

Zgodnie z którymi nowe siedliska, dotyczące
również zabudowy rekreacji indywidualnej w

terenach rolnych położonych na stokach
górskich winny być realizowane

w powiązaniu z terenami historycznych
przysiółków, głównie na działkach do nich

przyległych. Działki nr ewid. 9183, 9188 nie
przylegają do terenów żadnego historycznego

przysiółka.

78.
GNiPP-II.
7321.3.2009

mpzp NT 25
dz. ewid. nr 9254, 9264, 
9235

Zmiana przeznaczenia terenu z obudowy 
biologicznej potoku na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww.
wniosek dla działki nr ewid. 9254. Działki nr

ewid. 9264, 9235 znajdują się w terenach
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

w ww. planie miejscowym.
Komisja uznała, że w północnej części działki
nr ewid. 9254 można wyznaczyć tereny pod

zabudowę mieszkaniową. Wymagało to
będzie jednak najpierw zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowy Targ co zostanie

uczynione przy najbliższej zmianie tego
dokumentu. 

79.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
dz. ewid. nr 14583/3, 
14584/3, 14582/3

Zmiana przeznaczenia terenu z 1.Zi (tereny 
zieleni izolacyjnej) na tereny z 
dopuszczeniem zabudowy gospodarczo – 
magazynowej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z
uwagi na konieczność zachowania terenów

zielonych izolujących zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną od

projektowanej drogi. 
80. GNiPP-II.

7321.1.2010
mpzp NT 26
symbol 5U

Zmiana wskaźników zabudowy dla terenu o 
symbolu 5U.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała zasadność
wniosku. Komisja zasugerowała, aby zmiana

planu dotyczyła nie tylko terenów 5U, ale
również terenów sąsiednich, dla których
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ponownie zostaną przeanalizowane wskaźniki
zabudowy.

81.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
dz. ewid. nr 15175, 15176

Dopuszczenie możliwości realizacji obiektów 
budowlanych służących do produkcji rolnej.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek z

uwagi na istniejące uwarunkowania
przyrodnicze w tym obszarze.

82.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
symbol 3UC

Zmiana wskaźników zabudowy  dla terenu o 
symbolu 3UC.

- uwzględniony -
Uchwała Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 26.03.2018 r. zmieniona

Uchwałą Nr L/478/2018 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 25.06.2018 r. w sprawie

przystąpienia do zmiany mpzp NT 26.

83.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
symbol 3MW, 4MW

Zmiana wskaźników zabudowy  dla terenu o 
symbolu 3MW i 4MW.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o

zmianę planu miejscowego. 
Komisja podtrzymała swoje wcześniejsze

stanowisko dotyczące nie zwiększenia
wysokości budynków w tym terenie

stwierdzając, że powyższy wniosek jest
sprzeczny z ustaleniami Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy Targ, które

w tym terenie dopuszcza realizację
budynków jako niskich w rozumieniu prawa

budowlanego. W wypadku realizacji
zabudowy wielorodzinnej, winien

obowiązywać zakaz przekraczania wysokości
istniejących budynków wielorodzinnych.

Ponadto z uwagi na ograniczenia wynikające
z dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz
oddziaływanie takich budynków na tereny

sąsiednie nie jest możliwe uwzględnienie ww.
wniosku. 

W kwestii dopuszczenia usług nieuciążliwych
na poziomie pięter Komisja również

zaopiniowała wniosek negatywnie. Realizacja
usług powyżej parteru w zabudowie
wielorodzinnej może być źródłem

potencjalnych konfliktów sąsiedzkich. Będzie
się to wiązało również z pogorszeniem

standardów zamieszkania. 
84. GNiPP-II.

7321.1.2010
mpzp NT 26
symbol 7MW, 8MW

Zmiana wskaźników zabudowy  dla terenu o 
symbolu 7MW i 8MW.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o

zmianę planu miejscowego. W kwestii
zwiększenia wskaźników zabudowy dla

budynków usługowych Komisja stwierdziła,
że jest to sprzeczne z przeznaczeniem

podstawowym tego terenu (MW – tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej)
przez, które należy rozumieć planowany
rodzaj użytkowania terenu, który został
ustalony w planie, jako dominujący w

obszarze wydzielonym liniami
rozgraniczającymi na rzecz, którego należy
rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty
przestrzenne, przy zachowaniu zgodności
z przepisami odrębnymi. Przeznaczenie

dopuszczalne jakim są usługi nieuciążliwe nie
mogą powodować kolizji z przeznaczeniem

podstawowym, a jedynie go uzupełniać.
Terenów przewidzianych w planie

miejscowym pod usługi jest wystarczająco
dużo i nie ma potrzeby zwiększania ich liczby

w terenach przeznaczonych głównie pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Tym bardziej, że te tereny są jedynymi na

których przewiduje się lokalizację zabudowy
wielorodzinnej. Innych terenów dla tego typu

zabudowy w Nowym Targu już nie ma.
W kwestii likwidacji drogi Komisja

stwierdziła, że na chwilę obecną jest to jedyna
droga, która ma obsługiwać bardzo duży teren

projektowanej zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jej likwidacja nie jest

wskazana. Jeżeli natomiast wystąpią z takim
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postulatem wszyscy właściciele, po których
jest ona planowana wówczas będzie to

podstawą do przeanalizowania zasadności jej
lokalizacji w tym miejscu.

85.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
dz. ewid. nr 14425 - symbol 
6UC

Zmiana obsługi komunikacyjnej dla terenu o 
symbolu 6UC.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o

zmianę planu. Do zmiany planu można
przystąpić jeżeli wszyscy właściciele działek
położonych przy istniejącej drodze, objętej w

planie Nowy Trag 26 częściowo terenem
o symbolu 14KDW wspólnie wystąpią o

zmianę przeznaczenia terenu z usług
komercyjnych 6UC na usługi U, w których

będzie zakaz lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży pow.
2000 m2. Taka zmiana, zdaniem Komisji

umożliwi ubieganie się o uzgodnienie
projektu zmiany planu z zarządcą drogi

krajowej nr 47 – Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w Krakowie w kwestii

obsługi komunikacyjnej tych terenów. 
Z ww. wniosku nie wynika aby pozostali

właściciele tych terenów byli zainteresowani
taką zmianą planu.

Przypomnę, że jeden z pierwszych projektów
planu Nowy Targ 26 umożliwiał obsługę

komunikacyjną tego terenu z istniejącej drogi.
Taki projekt planu nie został uzgodniony

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad wobec czego, uwzględniając

postulaty zarządcy drogi krajowej
skorygowano projekt planu do wersji, która
została uzgodniona z Generalną Dyrekcją

Dróg Krajowych i Autostrad i obecnie
obowiązuje.

86.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
symbol  1C

Zmiana przeznaczenia terenu  „Centralnej 
Ciepłowni” na tereny usług sportowych – 
realizacja Parku Rekreacyjnego.

- uwzględniony -
Uchwała Nr XLVI/433/2018 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 26.02.2018 r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp
NT 26 (Równia Szaflarska)

87.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
symbol  6UC

Zmiana obsługi komunikacyjnej dla terenu o 
symbolu 6UC.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o
zmianę planu miejscowego we wskazanym

zakresie. 
Do zmiany planu można przystąpić

jeżeli wszyscy właściciele działek położonych
przy istniejącej drodze, objętej w planie

Nowy Trag 26 częściowo terenem o symbolu
14KDW wspólnie wystąpią o zmianę

przeznaczenia terenu z usług komercyjnych
6UC na usługi U, w których będzie zakaz

lokalizacji obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2. Taka

zmiana, zdaniem Komisji umożliwi ubieganie
się o uzgodnienie projektu zmiany planu z
zarządcą drogi krajowej nr 47 – Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w

Krakowie w kwestii obsługi komunikacyjnej
tych terenów. 

Z ww. wniosku nie wynika, aby wszyscy
właściciele tych terenów byli zainteresowani

taką zmianą planu.
Przypomnę, że jeden z pierwszych projektów

planu Nowy Targ 26 umożliwiał obsługę
komunikacyjną tego terenu z istniejącej drogi.

Taki projekt planu nie został uzgodniony
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

Autostrad wobec czego, uwzględniając
postulaty zarządcy drogi krajowej

skorygowano projekt planu do wersji, która
została uzgodniona z Generalną Dyrekcją

Dróg Krajowych i Autostrad i obecnie
obowiązuje.

88. GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
symbol  3MW, 4MW

Zmiana wskaźników zabudowy  dla terenu o 
symbolu 3MW i 4MW.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek o
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zmianę planu miejscowego. 
Komisja stwierdziła, że powyższy wniosek

jest sprzeczny z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Nowy Targ, które w
tym terenie dopuszcza realizację budynków

jako niskich w rozumieniu prawa
budowlanego. W wypadku realizacji

zabudowy wielorodzinnej, winien
obowiązywać zakaz przekraczania wysokości

istniejących budynków wielorodzinnych.
Ponadto z uwagi na ograniczenia wynikające
z dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz
oddziaływanie takich budynków na tereny
sąsiednie nie jest możliwe uwzględnienie

ww. wniosku.

89.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
symbol 14U

Zmiana przeznaczenia terenu z usługowych 
na tereny usług komercyjnych z 
dopuszczeniem obiektów handlowych o pow. 
sprzedaży pow. 2000 m2.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniował wniosek.
Wniosek do uwzględnienia przy najbliższej

zmianie planu.

90.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
dz. ewid. nr 14414, 14415, 
14416, 14417, 14410, 
14408, 14405/1, 14402/1, 
14401/1, 14400/1, 14392, 
14374, 14370, 14369 - 
symbol 6UC

Zmiana obsługi komunikacyjnej dla terenu o 
symbolu 6UC.

- uwzględniony -
MKUA pozytywnie zaopiniowała wniosek i
zasugerowała konieczność przeanalizowania

zmiany zapisów planu dotyczących
dostępności komunikacyjnej terenu 6UC.

91.
GNiPP-II.
7321.1.2010

mpzp NT 26
symbol 3UC

Zmiana wskaźników zabudowy  dla terenu o 
symbolu 3UC.

- uwzględniony -
Uchwała Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 26.03.2018 r. zmieniona

Uchwałą Nr L/478/2018 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 25.06.2018 r. w sprawie

przystąpienia do zmiany mpzp NT 26.

92.
GNiPP-II.
7321.2.2010

mpzp NT 27
dz. ewid. nr 13520/1, 
13520/2

Zmiana wskaźników zabudowy  dla terenów 
usługowych.

- uwzględniony -
Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 05.12.2016 r. w sprawie

zmiany mpzp NT 27 (Gliniki).

93.
GNiPP-II.
7321.2.2010

mpzp NT 27
dz. ewid. nr 13518/1, 
13517/2, 12359/3, 12359/4, 
12359/5, 12359/7, 12359/8, 
12358/1, 12354/2, 12357/2, 
12361/3, 12352/2, 12356/2, 
12473/4, 13517/3

Zmiana przeznaczenia terenu z usług 
komercyjnych (UC) na usługi (U) i zmiana 
obsługi komunikacyjnej terenu.  

- uwzględniony -
Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 05.12.2016 r. w sprawie

zmiany mpzp NT 27 (Gliniki).

94.
GNiPP-II.
6721.2.2011

mpzp NT 30
dz. ewid. nr 16157, 16158

Likwidacja projektowanej drogi 1KD-D.

- nieuwzględniony -
MKUA negatywnie zaopiniowała wniosek.
Komisja uznała, że planowana do realizacji
droga jest kluczowym elementem układu

komunikacyjnego z punktu widzenia polityki
przestrzennej dla tego obszaru i jest pewnym
kompromisem jaki został osiągnięty na etapie

opracowywania planu miejscowego.
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Wnioski o zmianę miejscowych planów zagospodarowania – podsumowanie:

L.p. Nr planu Nazwa planu
Liczba wniosków
o zmianę planu

1. NT 6.I - 1

2. NT 12 - 1

3.
NT 13

- 3

4. NT 16 - 1

5. NT 20 Oleksówki - Dziubasówki 5

6. NT 21
Obszar lotniska wraz z

otoczeniem
1

7. NT 22 Centrum 9

8. NT 23 Niwa - Grel 17

9. NT 24 Dział 20

10. NT 25 Kowaniec - Kokoszków 20

11. NT 26 Równia Szaflarska 13

12. NT 27 Gliniki 2

13. NT 30 Podmieścisko - Stawiska 1

SUMA 94

Analizując powyższe wnioski należy stwierdzić, że:
• najwięcej wniosków dotyczy zmiany planów miejscowych NOWY TARG 24 i NOWY

TARG 25,
• szereg tych wniosków nie może być uwzględnionych bez zmiany Studium. Dla obszaru

objętego planem NT25 – południowe wzgórza Kokoszkowa, zostało zmienione Studium
co  było  przyczynkiem  do  przystąpienia  do  zmiany  planu  w  całości,  która  to  zmiana
obecnie jest procedowana,

• pozostałe plany miejscowe, w tym w szczególności plan NT23 czy NT24 będą zmieniane
po zmianie Studium,

• wszystkie  wnioski  były  opiniowane  przez  Miejską  Komisję  Urbanistyczno-
Architektoniczną,

• 55 wniosków zostało nieuwzględnionych przez Burmistrza – uzasadnienie w wykazie,
• 4 wnioski zostały częściowo uwzględnione przez Burmistrza,
• 1 wniosek został wycofany,
• 34  wnioski  zostały  uwzględnione  z  czego  17  wniosków  dotyczy  planów,  które  już

zmieniono lub przystąpiono do opracowania zmiany tj. mpzp NT 22 (Centrum), mpzp NT
25 (Kowaniec – Kokoszków), mpzp 26 (Równia Szaflarska), mpzp NT 27 (Gliniki),

• ponadto wpłynął 1 wniosek o opracowanie mpzp dla ul. Ceramicznej i ul. Składowej, który
został uwzględniony i w chwili obecnej jest procedowany jako mpzp NOWY TARG 35
(Ceramiczna, Składowa, Bór),

Rejestr graficzny wniosków o zmianę mpzp został przedstawiony na planszy nr 3.
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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 oraz 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 a od południa ul. Ludźmierską.
Plan pozwoli uporządkować zagospodarowanie terenów kiedyś przemysłowych, 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 – II połowa 2019 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 2020 r.

3. ZA MLECZARNIĄ – obszar  na południe od al.  Tysiąclecia  w kierunku Waksmunda.
Obecnie  w  zdecydowanej  większości  teren  użytkowany  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.

Po sporządzeniu i uchwaleniu ww. planów miejscowych cały, zurbanizowany obszar Nowego
Targu będzie pokryty planami miejscowymi. Bez planu pozostaną jedynie zalesione tereny
miasta położone na południowych stokach Gorców, w części południowo-zachodniej miasta
(w stronę byłych zakładów NZPS) oraz rezerwat Bór na Czerwonem. 
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ROZDZIAŁ IX

PODSUMOWANIE

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują  obszar o pow. 3560,61 ha
co stanowi 69,7 % pow. Nowego Targu z tym, że ok. 36% powierzchni miasta stanowią
lasy,  obejmujące głównie północną (południowe stoki Gorców) oraz południową część
Nowego Targu.

2. Powierzchnia  miasta  objęta  planami  miejscowymi  w  trakcie  sporządzania  wynosi
205,5 ha  z czego  32,22  ha  stanowią  tereny  obecnie  objęte  planami  miejscowymi.
W związku z powyższym powierzchnia terenów nowo objętych mpzp wyniesie 173,28 ha,
co stanowi ok. 3,4 % powierzchni miasta.
Po sporządzeniu ww. planów miejscowych łączna powierzchnia miasta  objęta  planami
miejscowymi będzie wynosić 73,1 % powierzchni miasta.

3. W  okresie  od  1  lipca  2014  do  30  czerwca  2018  wydano  117  decyzji  o  warunkach
zabudowy oraz 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Obowiązujące  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
miasta zostało zmienione Uchwałą Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
29 maja 2017 r

5. W  Studium  wyznaczono  ok.  125  ha  terenów  lokalizacji  obiektów  handlowych
o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m2 co stanowi ok. 2,5% powierzchni miasta. Brak
przesłanek ku temu aby zwiększać tę powierzchnię.

6. Możliwym jest wyznaczenie w Studium dodatkowych terenów, na których będą mogły
być realizowanie powierzchnie użytkowe zabudowy w ilości: 
• 46,6 tys.m2 zabudowy o  funkcji mieszkalnej, 
• 164,5 tys.m2  zabudowy o funkcji usług publicznych, 
• 940,5 tys.m2  zabudowy o funkcji usług komercyjnych i 
• 155 tys. m2 zabudowy o funkcji  produkcyjnej, składów i magazynów. 

Niewielkie  powierzchnie  nowych  terenów  wyznaczonych  w  kolejnych  zmianach
studium, nie przekraczają ww. limitów.

7. 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,
obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią.  Należy również  wrysować  GZWP nr  439
Magura-Gorce, obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

8. 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.

9. Weryfikacji  i  uaktualnienia  wymaga  wykaz  inwestycji  o  znaczeniu  lokalnym
i ponadlokalnym  zgodnie  z  nowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego
Województwa  Małopolskiego  przyjętym  Uchwałą Nr  XLVII/732/18/2018  Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r.
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10. Istotną zmianą w kierunkach zagospodarowania przestrzennego jest rezygnacja z planów
przeniesienia  kotłowni  centralnej,  która  pozostanie  w  istniejącym  miejscu  przy
ul. Szaflarskiej. Tereny przewidziane do przeniesienia kotłowni, znajdujące się na Równi
Szaflarskiej będą zagospodarowane na Park rekreacyjno-sportowy.

11. Postuluje  się  wyznaczenie  na  Rysunku  Studium  –  Kierunki  zagospodarowania
przestrzennego  –  terenów  zabudowy  rekreacji  indywidualnej  oraz  lokalizacje
planowanych do realizacji wież widokowych.

12. W  związku  z  powyższym,  po  przeprowadzonej  ocenie  aktualności  Studium  należy
przyjąć, że:
• Studium  jest  nieaktualne pod  względem  uwarunkowań  zagospodarowania

przestrzennego.
• Studium jest nieaktualne pod względem kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zwraca  się  jednocześnie  uwagę,  że  trwa  procedura  zmiany  Studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Nowego Targu.

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

• mpzp NOWY TARG 12 (ul. Spokojna)
• mpzp NOWY TARG 15.I (b. NZPS)
• mpzp NOWY TARG 17 (Czerwone Niżne),
• mpzp NOWY TARG 20 (Oleksówki-Dziubasówki),
• mpzp NOWY TARG 21 (Lotnisko wraz z otoczeniem),
• mpzp NOWY TARG 23 (Niwa – Grel),
• mpzp NOWY TARG 27 (Gliniki),
• mpzp NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska),
• mpzp NOWY TARG 31 (Ogród Działkowy KROKUS),
• mpzp NOWY TARG 32 (Ludźmierska I).

14.  Miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  wobec  których  prowadzona  jest
procedura planistyczna to:

• zmiana NOWY TARG 3 – pow. ok. 7,63 ha /os. na Skarpie/,
• zmiana NOWY TARG 5 – pow. ok. 2,43 ha /kościół na terenie os. Bór/,
• zmiana NOWY TARG 6.I – pow. ok. 14 ha, /Waksmundzka – oczyszczalnia/,
• zmiana NOWY TARG 14 – pow. ok. 1,61 ha, /Dominik/,
• zmiana NOWY TARG 22 – pow. ok. 117,35 ha, /Centrum/,
• zmiana NOWY TARG 25 – pow. ok. 747,13 ha, /Kowaniec – Kokoszków/,
• zmiana NOWY TARG 26 – pow. ok. 18 ha, /Równia Szaflarska/,
• zmiana NOWY TARG 26 – pow. ok. 5 ha, /Równia Szaflarska/,
• zmiana NOWY TARG 28 – pow. ok. 1,55 ha, 
• NOWY TARG 16-30 – pow. ok. 19 ha,
• NOWY TARG 33 – pow. ok. 14 ha, /Zajezdnia/,
• NOWY TARG 34 – pow. ok. 119 ha, /Spółdzielnie mieszkaniowe/,
• NOWY TARG 35 – pow. ok. 54 ha, /ul. Ceramiczna, ul. Składowa, os. Bór/.

15.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazane do zmiany:
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• mpzp NOWY TARG 8 (projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) – dostosowanie do
aktualnych zapisów Studium,

• mpzp NOWY TARG 13 (Ibisor zachodni) – korekta układu komunikacyjnego,
• mpzp NOWY TARG 24 (Dział) – korekta dot. aktualnego przebiegu linii 15kV oraz

ustalenia dot. ul. Kwiatowej.

16.  Zmiany  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  wynikają  z  bieżącej
polityki  miasta,  potrzeb  mieszkańców  oraz  inwestorów  a  także  ze  zmian  przepisów
prawa na co władze miasta nie mają wpływu.

17. Trwa procedura sporządzania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania
obiektów  małej  architektury,  tablic  reklamowych  i  urządzeń  reklamowych  oraz
ogrodzeń.  Uchwała  Nr XXV/214/2016 Rady  Miasta  Nowy  Targ  w
sprawie:  przystąpienia  do  opracowania  ww.  projektu  uchwały  została  podjęta  27
czerwca 2016 r. Został przygotowany przez pracowników Wydziału Rozwoju i Urbanisty
tut.  Urzędu  Miasta  projekt  uchwały,  poddany  w  formie  koncepcji  konsultacjom
społecznym  w  lutym  br.  W lipcu-sierpniu  br.  przeprowadzono  proces  opiniowania  i
uzgodnień. Obecnie trwa proces dostosowania ustaleń projektu uchwały do wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyłożenie do wglądu publicznego przewiduje
się na przełomie 2018-2019 r.
Po jej uchwaleniu będzie ona najważniejszym instrumentem pozwalającym porządkować
krajobraz miasta.
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