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Ustalenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Nowy Targ, zawarte zostały na załącznikach graficznych Nr 4 - Uwarun-
kowania zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ – synteza i Nr 5 – Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany studium Miasta Nowy Targ oraz w jed-
nolitym tekście studium, który obejmuje: 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA  
Rozdział I. Zakres ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta Nowy Targ. 
Rozdział II. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. 
Rozdział III. Cele zagospodarowania przestrzennego. 
 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
Rozdział I. Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
A. Obszary do zabudowy, w tym zabudowane i do przekształceń oraz potencjalnie rozwojo-

we 
B. Obszary chronione przed intensywną zabudową, w tym wyłączone z zabudowy  
C. Tereny zamknięte  
D. Obszary objęte ochroną 
 
Rozdział II. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym komunikacji. 
 
Rozdział III. Kierunki kształtowania środowiska. 
 
Rozdział IV. Obszary na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 
A. Inwestycje o znaczeniu lokalnym 
B. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa małopolskiego  
 

Rozdział V. Polityka w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
Ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Nowy Targ, nie wymagają wprowadzenia zmian do części I ogólnej, w której znajduje 
się - rozdz. I "Zakres ustaleń studium" oraz rozdz. II "Uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego". Zmiany w tekście studium wprowadzone zostały w części II, szczegółowej: 

• w rozdz. I. „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego, w części A pn. „Obszary do 
zabudowy, w tym zabudowane i do przekształceń oraz potencjalnie rozwojowe”,   

• w rozdz. II "Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym komunikacji"   

• w rozdz. IV "Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego", 
w części B pn. "Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu za-
gospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego". 

 
 
W jednolitym tekście studium, zmiany wprowadzone w części II szczegółowej dotyczą: 
 

• w rozdz. I. „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego, część A „Obszary do zabudo-
wy, w tym zabudowane i do przekształceń oraz potencjalnie rozwojowe”, wprowadzenia 
w terenach usług komercyjnych oraz terenach sportu i rekreacji, terenu oznaczonego 
symbolem UC/US1, dla lokalizacji Parku Rekreacyjnego w obszarze "Centralnej Cie-
płowni", na Równi Szaflarskiej. Zagospodarowanie ww. terenu odbywało się będzie na 
zasadach, które określono w obowiązującym studium dla terenów UC/US. W ww. tere-
nach dopuszcza się zgodnie z obowiązującym studium przebudowę i odbudowę istnieją-
cych obiektów oraz realizację nowych o wysokości nie przekraczającej 20 m i po-
wierzchni zabudowy nie przekraczającej 60% terenu inwestycji. W zmianie studium dla 
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terenu UC/US1 ustalono, iż wysokość obiektów nie powinna przekraczać 17 metrów 
z dopuszczeniem zwiększenia lub zmniejszenia ww. wysokości w dostosowaniu do ist-
niejącej sąsiedniej zabudowy oraz z uwzględnieniem ograniczenia wysokości obiektów 
budowlanych wynikającego z dokumentacji rejestrowej lotniska Nowy Targ.  

• w rozdz. II "Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym komunikacji",  
z ustaleń dotyczących ciepłownictwa usunięty został symbol C/UC, w związku z czym 
lokalizacja zaplecza technicznej obsługi miasta oraz obiektów i urządzeń związanych ze 
skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP) dopuszczonz jest wyłącz-
nie w terenach oznaczonych symbolem C. Usunięto również zapis o konieczności zmia-
ny lokalizacji obecnej kotłowni na paliwo stałe przy ul. Szaflarskiej i kontynuacji budowy 
kotłowni centralnej na Równi Szaflarskiej spełniającej aktualne i przyszłościowe wymogi 
z tytułu ochrony środowiska. 

• w rozdz. IV "Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego", z 
części B pn. "Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zago-
spodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego" usunięto zapis o adaptacji 
niedokończonej Ciepłowni Centralnej na Równi Szaflarskiej w mieście Nowy Targ na 
Zakład Energii Odnawialnych z funkcjami rekreacyjnymi (baseny geotermalne) z uwagi 
na zmianę PZPWM (uchwała z 2018 r.). 

 
W tekście jednolitym zmiany studium nie wprowadzono żadnych zmian w kierunkach zago-
spodarowania przestrzennego dla: 
1. pozostałych obszarów do zabudowy, w tym zabudowanych i do przekształceń oraz po-

tencjalnie rozwojowych, które obejmują: 

• tereny zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług, zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny historycznych 
przedmieść z zabudową małomiasteczkową, głównie mieszkaniową jednorodzinną, 
o niskiej intensywności, tereny przysiółków, w tym historycznych, z zabudową zagro-
dową, mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności i budownictwa rekreacji 
indywidualnej, tereny zabudowy wielofunkcyjnej - mieszkaniowej oraz usług), 

• tereny usług obejmujących tereny przestrzeni publicznej o charakterze miejskim - Ry-
nek, tereny usług publicznych, oraz tereny sportów zimowych, 

• tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej obejmujących tereny obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów o wysokiej  i niskiej intensywności; 

 
2. obszarów chronionych przed intensywną zabudową, w tym wyłączonych z zabudowy, 

które obejmują:  

• tereny lasów i zalesień oraz zadrzewień, 

• tereny rolnicze, w tym bez prawa zabudowy, 

• tereny zieleni, w tym zieleni urządzonej (m.in. tereny cmentarzy i ogródków działko-
wych) oraz tereny zieleni izolacyjnej, 

• tereny wód powierzchniowych, śródlądowych, 

• obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz zagrożone zalaniem w przypadku 
awarii obwałowania lub przelania się przez nie wody; 

 
3. terenów zamkniętych; 
 
4. obszarów objętych ochroną, które obejmują:  

• obszary objęte formami ochrony przyrody, 

• obszary objęte formami ochrony konserwatorskiej dóbr kultury, 

• tereny eksploatacji powierzchniowej - obszary i tereny górnicze. 
 
Zmian nie wprowadzono w części szczegółowej, w rozdziale II - "Kierunki rozwoju systemów 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacji",  w zakresie: 

• zaopatrzenia w wodę, 
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• gospodarki wodno – ściekowej, 

• usuwania odpadów, 

• gazownictwa, 

• telekomunikacji, 

• elektroenergetyki, 

• komunikacji. 
 
Zmian nie wprowadzono w części szczegółowej, w rozdziale II - "Kierunki rozwoju systemów 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacji",  w rozdz. IV - Obszary, na których rozmiesz-
czone będą inwestycje celu publicznego, w części A pn. Inwestycje o znaczeniu lokalnym. 
 
Zmian nie wprowadzono w części szczegółowej, w rozdziale II - "Kierunki rozwoju systemów 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacji",  w rozdz. V - "Polityka w zakresie opracowy-
wania planów zagospodarowania przestrzennego", w której podano przyjęte Uchwałami Ra-
dy Miasta Nowy Targ, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz spis miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla których zgodnie z Uchwałami Rady 
Miasta Nowy Targ wdrożono procedurę formalno – prawną. 

 
Nie wprowadzono żadnych zmian do  załącznika nr 2 - obiekty wpisane do ewidencji zabyt-
ków WKZ. 
 
Na załącznik graficznym nr 4 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowy Targ – synteza nie wprowadzono żadnych zmian, za wyjątkiem oznaczenia granicy 
obszarów, które podlegają zmianie studium. 
 
Na załączniku graficznym nr 5 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmia-
ny studium miasta Nowy Targ, wprowadzono oznaczony symbolem UC/US1 teren dla lokali-
zacji Parku Rekreacyjnego oraz na pozostałym obszarze objętym zmianą, dotychczasowy 
symbol C/UC zastąpiono symbolem UC. 
 


