
 1 

UZASADNIENIE 

zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań  

w zmianie  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Nowy Targ. 
 

 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ, dotyczy obszaru położonego na Równi Szaflarskiej w obszarze "Centralnej 

Ciepłowni". Zmiana „Studium...” została opracowana w granicach ustalonych uchwałą Rady 

Miasta Nowy Targ w sprawie przystąpienia do zmiany studium Nr XLVI/432/2018 z dnia 26 

lutego 2018 roku i zgodna jest z art. 10. pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233).  

  

Ustalenia „Studium...” zawarte są w następujących załącznikach do uchwały Rady Miasta 

Nowy Targ w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ: 

a. Nr 1 załącznik tekstowy – jednolity tekst zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 

b. Nr 2 załącznik tekstowy - obiekty wpisane do ewidencji zabytków WKZ, 

c. Nr 3 załącznik tekstowy – rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie 

rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ; 

d. Nr 4 załącznik graficzny – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowy Targ – synteza; 

e. Nr 5 załącznik graficzny – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek zmiany 

studium miasta Nowy Targ, 

 

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 

zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego". 

 

W pozostałych rozdziałach części II - ustaleń szczegółowych, zmian nie wprowadzono. 

 

Zmiany wprowadzone na załącznikach graficznych obejmują: 
• oznaczenie granicy obszaru, który podlega zmianie studium na rysunku pn. 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ – synteza 

(załącznik nr 4 do zmiany studium), 

• wprowadzenie na rysunku pn.  "Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek 

zmiany studium " (załącznik nr 5 do zmiany studium) oznaczonego symbolem UC/US1 
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terenu dla lokalizacji Parku Rekreacyjnego oraz na pozostałym obszarze objętym zmianą, 
zastąpienie dotychczasowego symbolu C/UC symbolem UC. 

 

Powyższa zmiana w studium nie zagraża środowisku i z uwagi na swój charakter, nie 

spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych oraz ryzyka dla 

zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym 

Targu wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej  oceny oddziaływania 

na środowisko stwierdzając, iż przewidywana zmiana studium stanowi niewielką modyfikację 
zapisów dokumentu obowiązującego, w zakresie niepowodującym znaczącego oddziaływania 

na środowisko.  


