
 
 

Uchwała Nr XIV/124/07 
Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 pa ździernika 2007r. 
 

w sprawie: ”Miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego NOWY TARG 20 (Oleksówki - 
 Dziubasówki)”. 

 
Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada 
Miasta Nowy Targ: 

 
§ 1 

1. po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – NOWY 
TARG 20 (Oleksówki - Dziubasówki) z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Nowy Targ, przyjętego Uchwałą Nr 14/III/02 Rady Miasta w Nowym Targu dnia 30 grudnia 
2002, 

2. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, naleŜących do zadań własnych gminy, 

3. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; 
 

uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – NOWY TARG 20 (Oleksówki - Dziubasówki),  

zwany dalej planem. 
 

ROZDZIAŁ I – USTALENIA PODSTAWOWE 
 

§ 2 
PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

 
1. PLAN - NOWY TARG 20 (Oleksówki - Dziubasówki) obejmuje teren w mieście Nowy Targ o powierzchni 

76,94 ha. 
 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - NOWY TARG 20 (Oleksówki - Dziubasówki) składa 

się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na 
kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000; 
 

3. Załączniki do Uchwały stanowią:  
1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy; 
2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; 

 
§ 3 

OBJAŚNIENIA UśYTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŚLEŃ 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) terenie - naleŜy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, o róŜnym przeznaczeniu lub 

róŜnych zasadach zagospodarowania, jeŜeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej; 
2) linii rozgraniczaj ącej -  naleŜy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu, rozdzielającą tereny o róŜ-

nym przeznaczeniu; 
3) usługach publicznych  - naleŜy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odręb-

nymi; 
4) usługach podstawowych  - naleŜy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych po-

trzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spoŜywczych, gospodarstwa domowego, prasy i ksiąŜek, usługi typu 
naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. 
Usługi podstawowe nie obejmują usług rzemieślniczo – produkcyjnych i drobnej wytwórczości;  

5) usługach komercyjnych - naleŜy przez to rozumieć wszystkie usługi słuŜące zaspokojeniu potrzeb ludno-
ści, równieŜ podstawowe, nastawione na zysk; 

6) drobnej wytwórczo ści -  naleŜy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją i rzemio-
słem nie stwarzające uciąŜliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, usługowej lub re-
kreacyjnej; 

7) przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez to rozumieć planowany rodzaj uŜytkowania terenu inwestycji 
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który 
zajmuje nie mniej niŜ 55% jego powierzchni, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towa-
rzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu; 



  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŜy przez to rozumieć planowany rodzaj uŜytkowania terenu inwestycji 
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niŜ 
podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie 
koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie do-
puszczalne nie moŜe przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach okre-
ślonych w ustaleniach szczegółowych; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy  - naleŜy przez to rozumieć linię w której moŜe być usytuowana ściana 
frontowa budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym równieŜ w kie-
runku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego nad-
wieszone nad terenem; 

10) wysoko ści budynku od strony przystokowej  - naleŜy przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od 
miejsca przecięcia linii stoku z najwyŜej połoŜoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku, do głównej kalenicy 
budynku; 

11) powierzchni zabudowy - naleŜy przez to rozumieć powierzchnię budynku liczoną nad terenem po ze-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. 

 
ROZDZIAŁ II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJ ĘTYCH PLANEM 

§  4 
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

 
1. Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują zasady i ograniczenia uwzględnione w ustaleniach 

niniejszej uchwały, wynikające z połoŜenia terenów w: 
1) Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - zgodnie z Rozporządzeniem Nr 92/06 Woje-

wody Małopolskiego z dn.24.XI.2006r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 806 z 24.XI.2006 r., poz. 4862) – 
obejmujący teren otuliny GPN; 

2) Otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 
1997 roku w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 roku Nr 5. poz. 26) – cały obszar 
opracowania, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: KDd, U/MN.5 oraz części ZL.2.; 
 
2. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe uŜytkowanie terenów i obiektów budowlanych, do cza-

su ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjątkiem terenów, dla 
których przyjęto tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegółowych; 
 

3. Obowiązek realizacji nowych budynków przy uwzględnieniu linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi, a od dróg wewnętrznych w odległości nie mniej niŜ 5 m od ich linii rozgraniczającej; 
 

4. Nie ustala się dla zabudowy kubaturowej odległości większych od granicy lasu niŜ wymagają tego prze-
pisy odrębne; 
 

5. Obowiązuje lokalizacja wszystkich obiektów w sposób max wykorzystujący naturalne ukształtowanie te-
renu oraz ograniczający prowadzenie robót ziemnych, mogących wywoływać procesy osuwiskowe; 
 

6. Obowiązuje uzupełnienie obudowy biologicznej potoków stosownie do potrzeb utrzymania ich koryt i 
brzegów, przez zarządzającego potokiem i właścicieli terenów. W terenach przeznaczonych do zainwestowania, 
obowiązuje utrzymanie pasa obudowy biologicznej o szerokości nie mniejszej niŜ 15 m od krawędzi koryta poto-
ku, za wyjątkiem dróg i istniejącej zabudowy; 
 

7. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w śro-
dowisku dla terenów: 
1) oznaczonych symbolami: MN, R.1. - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 
2) oznaczonych symbolem MN/U - jak dla terenów na cele mieszkaniowo – usługowe; 
3) U/MN, ML - jak dla terenów na cele rekreacyjno - wypoczynkowe; 
 

8. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu; 
 
9. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 
 
10. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

moŜe być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem tych, 
dla których zostanie wykazany brak niekorzystnego wpływu na przyrodę w przeprowadzonej procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko; 
 

11. Scalenia działek w terenach przeznaczonych pod zabudowę kubaturową, muszą być zgodne z ustale-
niami pkt.12, ustaleniami szczegółowymi planu dla wydzielonych terenów oraz przepisami odrębnymi; 
 



  

12. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę: 
1) dopuszcza się podziały działek w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie i 

zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych oraz przepisach odrębnych; 
2) dopuszcza się podziały związane z poprawą moŜliwości zagospodarowania istniejących działek tj. powięk-

szeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść.  
 

13. W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią wyznaczonych na podstawie zasięgu wezbrania 
powodziowego Q1% określonego w sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla terenów nieobwa-
łowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu”, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ, obowią-
zują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych. 

 
§  5 

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 
 

1. Obowiązuje utrzymanie istniejących obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz dla obiektów 
sieciowych uwzględnienie ich przebiegu, a takŜe ich stref przy lokalizacji nowych oraz przebudowie i rozbudowie 
istniejących budynków. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 
 

2. Obowiązuje lokalizacja obiektów budowlanych infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku 
planu, a niezbędnych dla obsługi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, głównie w liniach rozgraniczają-
cych dróg. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej prowadzonych w sposób 
nie kolidujący z docelowym przeznaczeniem działek, w miarę moŜliwości wzdłuŜ ich granic, w terenach przezna-
czonych pod zainwestowanie i tereny rolne, chyba, Ŝe ustaleniami planu dla tych terenów wprowadzono zakaz ich 
lokalizacji; 

 
3. W zakresie zaopatrzenia terenów w wod ę: 

1) Docelowo zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej. Do czasu realizacji sieci dopuszcza 
się zaopatrzenie w wodę z własnych studni; 

2) W terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U.2, U.4 i ML.2 nie przewiduje się realizacji sieci 
wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę z własnych studni; 

3) Doprowadzenie wody do obszaru objętego planem nastąpi poprzez sieć wodociągową połączoną z magistra-
lą biegnącą w rejonie ulicy Kowaniec. Doprowadzenie wody wymaga zmiany parametrów w sieci poprzez lo-
kalizację hydroforni w terenach zainwestowanych; 

 
4. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: 

1) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem nastąpi poprzez kanały sanitarne biegnące 
wzdłuŜ ulic wyznaczonych na rysunku planu do kolektora biegnącego w rejonie ulicy Kowaniec; 

2) Obowiązuje podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich budynków zlokalizowanych w terenach 
objętych siecią kanalizacji sanitarnej; 

3) Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpły-
wowych na nieczystości ciekłe, z okresowym ich opróŜnianiem i obowiązkowym wywozem na oczyszczalnię 
ścieków. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, naleŜy do niej podłączyć istniejące obiekty, a zbiorniki zli-
kwidować; 

4) Dla terenów oznaczonych symbolami U.2, MN/U.3, U.4, ML.2., dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbior-
nikach bezodpływowych na nieczystości ciekłe, z okresowym ich opróŜnianiem i obowiązkowym wywozem 
na oczyszczalnię ścieków lub realizację wysokosprawnej lokalnej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem 
kolektorem oczyszczonych ścieków do potoku Kowaniec; 

 
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) Odprowadzenie wód opadowych z obszaru objętego planem nastąpi do odbiorników takich jak rowy przy-
droŜne lub cieki wodne, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z obszaru objętego planem do kolektora biegnącego w rejo-
nie ulicy Kowaniec. 

 
6. W zakresie składowania odpadów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami stałymi obowiązują zasady ustalone na terenie gminy, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi; 

2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych; 
3) Obowiązek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poza terenem planu, zgodnie z przepisami odręb-

nymi; 
 
7. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 

1) Doprowadzenie gazu ziemnego do obszaru objętego planem nastąpi poprzez sieć gazową; 
 
 



  

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 
1) Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o zasilanie: 

a) gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na gaz płynny; 
b) energią elektryczną; 
c) energią słoneczną; 
d) niskosiarkowymi paliwami płynnymi; 
e) biomasą i drewnem. 
 
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w energi ę elektryczn ą: 

1) Obszar objęty planem zasilany będzie w energię elektryczna;  
2) Utrzymuje się istniejące sieci energetyczne oraz dopuszcza ich przebudowę;  
3) Obowiązuje zachowanie strefy od linii napowietrznych średnich napięć, zgodnie z przepisami odrębnymi i 

normami; 
4) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w zaleŜności od potrzeb w terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie lub terenach rolnych; 
 

10. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletec hniczne: 
1) Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne oraz dopuszcza ich rozbudowę i przebudowę;  
 

11. W zakresie komunikacji: 
1) Utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe i wewnętrzne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z 

moŜliwością ich rozbudowy i przebudowy w zaleŜności od potrzeb; 
2) Obowiązuje realizacja nowych dróg zgodnie z ustaleniami planu. 
3) Dopuszcza się realizację ścieŜki rowerowej, wyznaczonej na rysunku planu oraz realizację nowych w liniach 

rozgraniczających dróg, przy ich przebudowie oraz realizacji nowych dróg; 
4) Utrzymuje się istniejące mosty oraz dopuszcza ich przebudowę w liniach rozgraniczających dróg wyznaczo-

nych i niewyznaczonych na rysunku planu. Dopuszcza się budowę nowych mostów nie wyznaczonych na ry-
sunku planu. 

 
ROZDZIAŁ III. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH 

 
§  6 

USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI  
 

1. Tereny wód śródlądowych płynących (potoki), oznaczone symbolem WS – pow. 1,42 ha.  Obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) Obowiązuje utrzymanie koryt w stanie naturalnym oraz zespołów łęgowych, poza terenami przepustów pod 

drogami i mostami; 
2) Dopuszcza się techniczne umocnienia brzegów cieków wodnych, w miejscach erozji bocznej lub miejscach 

zagraŜających zabudowie. 
 

2. Tereny lasów ochronnych Skarbu Państwa (glebochronnych i wodochronnych), oznaczone symbolem 
ZL.1. - pow. 6,83 ha.   
1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych i lokalizacji nowych ujęć wód, za wyjątkiem obiektów i 

urządzeń słuŜących gospodarce leśnej oraz urządzeń słuŜących turystyce; 
2) Obowiązuje utrzymanie istniejących dojazdów do lasów. 
 

3. Tereny lasów, oznaczone symbolem ZL.2. - pow. 27,98 ha.  Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 
1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów słuŜących gospodarce leśnej 

realizowanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 
2) Obowiązuje utrzymanie istniejących dojazdów do lasów. 
 

4. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem ZL.3. - pow. 1,51 ha.  Obowiązują następujące zasady zago-
spodarowania terenów: 
1) Przy zalesianiu naleŜy uwzględnić istniejące linie energetyczne; 
2) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury tech-

nicznej;  
3) Obowiązek zapewnienia droŜności okresowych cieków wodnych i prawidłowego ich utrzymania. 
 

5. Tereny lasów, oznaczone symbolem RU – pow. 0,79 ha . Obowiązują następujące zasady zagospoda-
rowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny obsługi produkcji leśnej, skład drewna; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - miejsca postojowe dla 

obsługi urządzeń turystycznych; 
3) Obowiązuje zakaz zabudowy terenów; 
4) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych; 



  

5) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej. 
 

§  7 
USTALENIA DLA TERENÓW UśYTKOWANYCH ROLNICZO 

 
1. Tereny rolne oznaczone symbolem R.1 – pow. 0,81 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodaro-

wania terenów: 
1) Utrzymuje się istniejące obiekty i ich przeznaczenie w granicach istniejącego siedliska, nie wyodrębnionego 

na rysunku planu, z dopuszczeniem rozbudowy, odbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących obiektów 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Przy rozbudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących budynków obowią-
zuje uwzględnienie następujących zasad: 
a) zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych;  
b) przy rozbudowie, odbudowie i nadbudowie, budynki mieszkalne naleŜy realizować jako niskie w rozu-

mieniu prawa budowlanego;  
c) wysokość budynków gospodarczych nie moŜe przekroczyć wysokości 7 metrów nad poziom terenu od 

strony przystokowej; 
d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 350 – 

540 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. Dopuszcza się reali-
zację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów ja-
ko otwarć pulpitowych na całej długości elewacji. Dopuszcza się pulpitowe otwarcia dachowe pod wa-
runkiem iŜ wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniŜej kalenicy oraz nie przekracza długo-
ści 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, 
„kapliczki”, wyglądy pulpitowe, lukarny łukowe typu „wole oko” itp. Szerokość jednego otwarcia dacho-
wego liczona w najszerszym miejscu, nie moŜe przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. sze-
rokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekro-
czyć 2/3 długości całej połaci dachowej; 

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych. 

2) W pozostałych terenach połoŜonych poza granicami istniejących siedlisk nie wyodrębnionych na rysunku 
planu, obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem parterowych obiektów o wy-
sokości nie większej niŜ 7,0 m, słuŜących produkcji rolnej oraz obiektów budowlanych infrastruktury tech-
nicznej; 

3) Dopuszcza się zalesienia obszarów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) Dopuszcza się na terenach nieprzydatnych rolniczo wykonanie nasadzeń zieleni śródpolnej jako zakrzaczeń 

kępowych; 
5) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych do pól; 
6) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól, na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych; 
 

2. Tereny rolne oznaczone symbolem R.2. – pow. 7,02 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania terenów: 
1) Utrzymuje się istniejące obiekty i ich przeznaczenie z dopuszczeniem remontów. Obowiązuje zakaz zabudo-

wy terenów i realizacji nowych obiektów budowlanych, w tym słuŜących produkcji rolnej oraz rozbudowy, 
nadbudowy i przebudowy istniejących obiektów. Dopuszcza się realizację obiektów budowlanych infrastruk-
tury technicznej; 

2) Dopuszcza się zalesienia obszarów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych do pól; 
4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól lub 

lasów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
 
ROZDZIAŁ IV. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLE ŃCZYCH - ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

 
§  8 

USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
 

1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN/U.1. – pow. 0,69 ha, 
MN/U.2. – pow. 0,82 ha, MN/U.3. – pow. 0,75 ha, MN. 4. – pow. 0,56 ha, MN.5 – pow. 0,17 ha, MN.6. – pow . 
0,54 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu MN - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na juŜ 

wydzielonych geodezyjnie działkach oraz na nowo wydzielonych działkach o powierzchni nie mniejszej niŜ 
800 m2; 



  

2) Przeznaczenie podstawowe terenu MN/U - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, realizo-
wane na juŜ wydzielonych geodezyjnie działkach oraz na nowo wydzielonych działkach o powierzchni nie 
mniejszej niŜ 1000 m2; 

3) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego: 
a) usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
b) pensjonaty - realizowane na działkach o powierzchni nie mniejszej niŜ 1500 m2; 
c) w terenach oznaczonych MN/U.1., MN/U.2. i MN/U.3. usługi komercyjne realizowane w obiektach wol-

nostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego;  
d) w terenach oznaczonych MN/U.1., MN/U.2. i MN.4., sezonowych ogródków gastronomicznych i partero-

wych budynków handlowo – gastronomicznych o wysokości w kalenicy do 6 m i powierzchni zabudowy o 
powierzchni nie większej niŜ 25 m2, tworzących pasaŜ wzdłuŜ drogi KDd; 

e) drobna wytwórczość nie zakłócająca funkcji mieszkaniowej, realizowana w budynkach parterowych wol-
nostojących (jedna kondygnacja nadziemna); 

f) obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 
4) Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową, do czasu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
5) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług i drobnej wytwórczości za wyjątkiem wymienionych  

w punkcie 2 i 3; 
6) Powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie moŜe przekroczyć 30% jej powierzchni; 
7) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią, w terenach oznaczonych symbolami MN/U.2 i MN/U.3. 

obowiązują ustalenia § 4 ust.13. 
8) Obowiązują następujące zasady realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pensjonato-

wych i budynków usługowych, a takŜe rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących: 
a) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych i pensjonatowych w zabudowie wolnostojącej;  
b) realizacja budynków usługowych w zabudowie wolnostojącej lub zwartej; 
c) obowiązuje powierzchnia zabudowy budynku jednorodzinnego nie większa niŜ 250 m2, pensjonatowego 

nie większa niŜ 450 m2.  Obowiązuje powierzchnia zabudowy budynków usługowych realizowanych w te-
renach MN/U.1., MN/U.2. nie większa niŜ 250 m2; 

d) obowiązuje realizacja budynków do trzech kondygnacji nadziemnych od strony przystokowej, w tym jed-
na lub dwie w poddaszu; 

e) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć wysokości w głównej kalenicy 12 metrów nad istniejący po-
ziom terenu od strony przystokowej; 

f) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 
540 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. Dopuszcza się reali-
zację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

g) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów ja-
ko otwarć pulpitowych na całej długości elewacji. Dopuszcza się pulpitowe otwarcia dachowe pod wa-
runkiem iŜ wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniŜej kalenicy oraz nie przekracza długo-
ści 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, 
„kapliczki”, wyglądy pulpitowe, lukarny łukowe typu „wole oko” itp. Szerokość jednego otwarcia dacho-
wego liczona w najszerszym miejscu, nie moŜe przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. sze-
rokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekro-
czyć 2/3 długości całej połaci dachowej; 

h) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych. 

9) W wypadku lokalizacji budynków gospodarczych i garaŜy obowiązuje ich realizacja jako obiektów partero-
wych z dopuszczeniem realizacji poddasza uŜytkowego, wolnostojących lub dobudowanych do budynków 
mieszkalnych, o kubaturze budynków gospodarczych nie większej niŜ 250 m3 a garaŜy o kubaturze nie więk-
szej niŜ 200 m3. Wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad istniejący 
poziom terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów o kącie nachylenia połaci pomiędzy 
300 – 540 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy; 

10) Obowiązuje powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie mniejsza niŜ 40% powierzchni działki; 
11) Obowiązuje realizacja nie mniej niŜ 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Obo-

wiązuje realizacja dodatkowo nie mniej niŜ 2 miejsc postojowych na kaŜdej działce, na której będzie realizo-
wana funkcja usługowa lub drobna wytwórczość;  

12) Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu: drogi klasy dojazdowej i drogi 
wewnętrznej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 



  

§  9 
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW BUDOWNICTWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ 

 
1. Tereny budownictwa rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ML.1. – pow. 

0,72 ha, ML.2. – pow. 1,73 ha.  Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu – budownictwo rekreacji indywidualnej; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – usługi komer-

cyjne, zieleń urządzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 
3) Obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie mniejsza niŜ 600 m2; 
4) Powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie moŜe przekroczyć 25% jej powierzchni; 
5) Obowiązują następujące zasady realizacji budynków rekreacji indywidualnej: 

a) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej;  
b) obowiązuje realizacja budynków rekreacji indywidualnej jako parterowych lub o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu; 
c) wysokość budynków rekreacji indywidualnej nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy wysokości 9 me-

trów nad istniejący poziom terenu od strony przystokowej; 
d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dla budynków re-

kreacji indywidualnej pomiędzy 450 – 540 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrą-
zowy, grafitowy. Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namioto-
wych; 

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów ja-
ko otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyŜej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopusz-
cza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, wyglądy pulpitowe, lu-
karny łukowe typu „wole oko” itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miej-
scu, nie moŜe przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia 
bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci da-
chowej;  

f) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków elementów wykończenia wykonanych z uŜyciem miej-
scowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień (z zakazem stosowania otoczaków). Za-
kaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych; 

6) Dopuszcza się realizację sezonowych ogródków gastronomicznych i parterowych budynków handlowo – 
gastronomicznych o wysokości w kalenicy do 6 m i powierzchni zabudowy o powierzchni nie większej niŜ 25 
m2, tworzących pasaŜ wzdłuŜ drogi KDW.; 

7) Dopuszcza się realizację garaŜy z poddaszem uŜytkowym o kubaturze nie większej niŜ 200 m3, jako budyn-
ków wolnostojących lub dobudowanych do budynku rekreacji indywidualnej. Obowiązuje realizacja dachów 
jako dwuspadowych lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy 450 – 540 i kolorystyce pokry-
cia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy oraz zakaz realizacji dachów o kalenicy przesunię-
tej w pionie i realizacji połaci dachowych o róŜnym kącie nachylenia; 

8) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niŜ 60% powierzchni działki; 
9) Realizacja nie mniej niŜ 2 miejsca postojowe na kaŜdej z działek. 
10) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej. 
 
ROZDZIAŁ V. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLE ŃCZYCH - ZABUDOWA USŁUGOWA 
 

§  10 
USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH 

 
1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.1. – pow. 0,29 ha.  Obowiązują następujące zasa-

dy zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich, takie jak: 

a) zaplecze techniczne dla obsługi terenów narciarskich i usług komercyjnych typu: pomieszczenia GOPR, 
szkółka narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno – administracyjne i gospodarcze dla obsługi tere-
nów narciarskich, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygotowania 
tras narciarskich, punkt tankowania ratraków itp.; 

b) usługi gastronomiczne typu: karczma regionalna lub szałas gastronomiczny; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – parkingi, obiekty bu-

dowlane infrastruktury technicznej; 
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 ; 
4) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funk-

cjonalnie i architektonicznie; 
5) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 50% pow. terenu; 
6) Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury; 
7) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią obowiązują ustalenia § 4 ust.13.; 
8) W zakresie kształtowania architektury budynków, obowiązuje: 



  

a) realizacja budynków jako parterowych lub o dwóch kondygnacjach nadziemnych od strony przystokowej, 
w tym jedna w poddaszu; 

b) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy wysokości 12 metrów nad istniejący po-
ziom terenu od strony przystokowej; 

c) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez m.in. sto-
sowanie materiałów naturalnych – kamień, drewno oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyj-
nych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniar-
ki, detalu drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; 

d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów ja-
ko otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyŜej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopusz-
cza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, wyglądy pulpitowe, lu-
karny łukowe typu „wole oko” itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miej-
scu, nie moŜe przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia 
bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci da-
chowej;  

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych. 

9) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie mniejszej niŜ 25% powierzchni działki terenów biologicznie 
czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej. 

10) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej poprzez we-
wnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

11) Obowiązek lokalizacji miejsc postojowych - nie mniej niŜ 10.  
 

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.2. – pow. 0,28 ha.  Obowiązują następujące zasa-
dy zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich, takie jak: 

a) zaplecze techniczne dla obsługi terenów narciarskich i usług komercyjnych typu: dyŜurki GOPR, szkółka 
narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno – administracyjne i gospodarcze dla obsługi terenów nar-
ciarskich, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygotowania tras nar-
ciarskich itp.; 

b) usługi gastronomiczne typu: karczma regionalna lub szałas gastronomiczny; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – parkingi, obiekty bu-

dowlane infrastruktury technicznej; 
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 ; 
4) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu zabudowy, połączonych funk-

cjonalnie i architektonicznie; 
5) Dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie terenów oraz lokalizację obiektów i urządzeń małej architektu-

ry, tarasów widokowych, baszty widokowej, altan, zadaszeń, wykonanych z materiałów miejscowych typu 
kamień i drewno oraz miejsc do grillowania i na ognisko itp.; 

6) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 50% pow. terenu; 
7) W zakresie kształtowania architektury budynków, obowiązuje: 

a) realizacja budynków jako parterowych lub o dwóch kondygnacjach nadziemnych od strony przystokowej, 
w tym jedna w poddaszu; 

b) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy wysokości 12 metrów nad istniejący po-
ziom terenu od strony przystokowej. Dopuszcza się lokalizację jednego obiektu dominującego – wieŜy 
widokowej o wysokości powyŜej 12 metrów; 

c) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez m.in. sto-
sowanie materiałów naturalnych – kamień, drewno oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyj-
nych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniar-
ki, detalu drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu; 

d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-
łaci pomiędzy 350 – 540 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Dopuszcza się realizację płaskich stropodachów, pełniących funkcje terenów biologicznie czynnych, z 
dopuszczeniem ich uŜytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz realizację dachów w formie tarasów 
widokowych i rekreacyjnych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów ja-
ko otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyŜej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopusz-
cza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „kapliczki”, wyglądy pulpitowe, lu-



  

karny łukowe typu „wole oko” itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miej-
scu, nie moŜe przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia 
bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe przekroczyć 2/3 długości całej połaci da-
chowej; 

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych. 

8) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie mniejszej niŜ 40% powierzchni działki terenów biologicznie 
czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej; 

9) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy wewnętrznej. 
10) Obowiązek lokalizacji miejsc postojowych - nie mniej niŜ 5.  
 

3. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.3. – pow. 0,17 ha i U.3a.– pow. 0,25 ha.  Obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich - dolne 

stacje kolei linowych; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – parkingi, obiekty bu-

dowlane infrastruktury technicznej; 
3) Dopuszcza się realizację obiektów socjalno – administracyjnych i gospodarczych dla obsługi terenów nar-

ciarskich, obiektów dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygotowania tras narciar-
skich itp.; 

4) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras narciar-
skich; 

5) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 60% pow. terenu; 
6) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią, w terenach oznaczonych symbolem U.3., obowiązują 

ustalenia § 4 ust.13.; 
7) W zakresie kształtowania architektury obiektów, z wyjątkiem stacji kolei linowych obowiązuje: 

a) wysokość obiektów - jedna kondygnacja nadziemna od strony przystokowej, z dopuszczeniem realizacji 
poddasza uŜytkowego. Wysokość obiektów nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy 10 metrów nad 
istniejący poziom terenu od strony przystokowej; 

b) realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia głównych połaci 400 -
540 i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych. Dopuszcza się realizację płaskich stropodachów, 
pełniących funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich uŜytkowania jako terenów re-
kreacyjnych oraz realizację dachów w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych. Zakaz realizacji da-
chów namiotowych; 

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długo-
ści; 

d) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych. 

8) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funk-
cjonalnie i architektonicznie; 

9) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej. 
 

4. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.4. – pow. 0,91 ha.  Obowiązują następujące zasa-
dy zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą terenów narciarskich - górne 

stacje kolei linowych i usługi gastronomiczne typu: karczma regionalna lub szałas gastronomiczny; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – parkingi, obiekty bu-

dowlane infrastruktury technicznej; 
3) Dopuszcza się realizację zaplecza technicznego dla obsługi terenów narciarskich i usług komercyjnych typu: 

dyŜurki GOPR, szkółka narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno – administracyjne i gospodarcze dla 
obsługi terenów narciarskich, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieŜenia i przygoto-
wania tras narciarskich itp.; 

4) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras narciar-
skich; 

5) Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 40% pow. terenu; 
6) W zakresie kształtowania architektury obiektów, z wyjątkiem stacji kolei linowych obowiązuje: 

a) wysokość obiektów - jedna kondygnacja nadziemna od strony przystokowej, z dopuszczeniem realizacji 
poddasza uŜytkowego. Wysokość obiektów nie moŜe przekroczyć w głównej kalenicy 10 metrów nad 
istniejący poziom terenu od strony przystokowej; 



  

b) realizacja dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia głównych połaci 400 -
540 i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych. Dopuszcza się realizację płaskich stropodachów, 
pełniących funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich uŜytkowania jako terenów re-
kreacyjnych oraz realizację dachów w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania dachów na całej długo-
ści; 

d) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych. 

7) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funk-
cjonalnie i architektonicznie; 

8) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej. 
 

5. Tereny dla zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U/MN.5. – pow. 0,64 ha, U/MN.6.– pow. 0,66 
ha, U/MN.7. – pow. 0,65 ha . Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe - usługi hotelarskie realizowane jako budynki wolnostojące, na działkach o po-

wierzchni: 
a) w terenach U/MN.6. nie mniejszej niŜ 1000 m2; 
b) w terenach U/MN.7. nie mniejszej niŜ 1500 m2; 
c) w terenach U/MN.5. nie mniejszej niŜ 3000 m2; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego terenu: 
a) usługi gastronomiczne jako wbudowane lub wolnostojące typu karczma regionalna, szałas gastrono-

miczny; 
b) budynki gospodarcze i garaŜe; 
c) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane zgodnie z ustaleniami § 8. ust.1 pkt.1 i pkt 8.; 
d) zieleń urządzona z urządzeniami sportu i rekreacji, obiekty budowlane infrastruktury technicznej, miejsca 

postojowe; 
3) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie moŜe przekroczyć 40% jej powierzchni; 
4) W obszarach bezpośredniego zagroŜenia powodzią, w terenach oznaczonych symbolem U/MN.5., obowiązu-

ją ustalenia § 4 ust.13.; 
5) Obowiązują następujące zasady realizacji budynków usług hotelarskich: 

a) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej, zgodnie z przepisami odrębnymi;   
b) obowiązuje realizacja budynków pensjonatowych lub hotelowych: 

• w terenach U/MN.5. i U/MN.7. na nie więcej niŜ 60 miejsc noclegowych; 
• w terenach U/MN.6. na nie więcej niŜ 30 miejsc noclegowych; 

c) obowiązuje realizacja budynków: 
• w terenach U/MN.5. i U/MN.7. do czterech kondygnacji nadziemnych od strony przystokowej, w tym 

jedna lub dwie w poddaszu; 
• w terenach U/MN.6. do trzech kondygnacji nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna lub 

dwie w poddaszu; 
d) wysokość budynków nie moŜe przekroczyć wysokości w głównej kalenicy 17 metrów nad istniejący po-

ziom terenu od strony przystokowej; 
e) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych po-

łaci pomiędzy 300 – 540 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych; 

f) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dacho-
wych o róŜnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz otwierania dachów ja-
ko otwarć pulpitowych na całej długości elewacji. Dopuszcza się pulpitowe otwarcia dachowe pod wa-
runkiem, iŜ wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniŜej kalenicy oraz nie przekraczają dłu-
gości 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, „jaskół-
ki”, „kapliczki”, wyglądy pulpitowe, lukarny łukowe typu „wole oko” itp. Szerokość jednego otwarcia da-
chowego liczona w najszerszym miejscu, nie moŜe przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. 
szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie moŜe prze-
kroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; 

g) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu, tradycyjnej kamieniarki 
oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

h) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolo-
rów pastelowych. 

6) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaŜy z poddaszem uŜytkowym, realizo-
wanych jako wolnostojące, zgodnie z przepisami odrębnymi. Wysokość budynków nie moŜe przekroczyć w 
kalenicy wysokości 9 metrów nad istniejący poziom terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja 
dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy 
450 – 540 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnobrązowy, grafitowy oraz zakaz przesu-



  

wania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy i realizacji połaci dachowych o róŜnym kącie nachyle-
nia; 

7) Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niŜ 40% na kaŜdej działce; 
8) Dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy dojazdowej oraz poprzez 

wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

9) Obowiązuje realizacja dla usług hotelarskich nie mniej niŜ 2 miejsca postojowe na 10 miejsc noclegowych.  
6. Tereny sportów zimowych, oznaczone symbolem Us – pow. 17,66 ha.  Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny sportów zimowych z infrastrukturą towarzyszącą; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – tereny rolne (uŜytki 

zielone), obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 
3) Dopuszcza się realizację dwóch kolei linowych (przebieg przedstawiony orientacyjnie na rysunku planu) oraz 

innych wyciągów narciarskich;  
4) Dopuszcza się lokalizację tras narciarskich, kładek narciarskich, pólek narciarskich do nauki jazdy, ciągów 

spacerowych, itp.; 
5) Na całym terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem: 

a) sezonowych ogródków gastronomicznych i parterowych budynków handlowo – gastronomicznych o wy-
sokości w kalenicy do 6 m i powierzchni zabudowy o powierzchni nie większej niŜ 25 m2, realizowanych 
na obrzeŜu terenów US;  

b) obiektów związanych z realizacją kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz instalacji sztucznego śnie-
Ŝenia, odwodnienia i oświetlenia tras narciarskich, a takŜe infrastruktury związanej ze sportowym i re-
kreacyjnym korzystaniem z terenów; 

c) obiektów i urządzeń małej architektury związanych z funkcjonowaniem tras narciarskich; 
d) obiektów i wiat dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb naśnieŜania i utrzymywania stoków; 

6) Dopuszcza się realizację obiektów, jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funk-
cjonalnie i architektonicznie; 

7) Dopuszcza się usuwanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, które kolidują i zagraŜają uŜyt-
kownikom terenów narciarskich i rekreacyjno - sportowych; 

8) Obowiązuje zabezpieczenie terenu przed erozją z zastosowaniem środków technicznych i biologicznych; 
9) Obowiązuje prowadzenie tras zjazdowych z maksymalnym wykorzystaniem naturalnej konfiguracji terenu dla 

zminimalizowania robót ziemnych, zmierzających do sztucznego kształtowania podłuŜnego i poprzecznego 
profilu trasy; 

10) Obowiązuje utrzymanie i pielęgnacja muraw trawiastych, z moŜliwością wykorzystania rolniczego (wypas 
owiec i bydła); 

11) Obowiązuje niwelacja i zadarnienie terenów zdegradowanych w wyniku prac ziemnych. Zakres niwelacji 
terenu i sposób zabezpieczenia stoku przed erozją oraz zasady realizacji wyciągów narciarskich i tras zjaz-
dowych na podstawie dokumentacji geologiczno – inŜynierskiej; 

12) Dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku drogi klasy dojazdowej i drogi we-
wnętrznej oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
ROZDZIAŁ VI. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI.  

 
§  11 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG  
 

1. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KDd – pow. 1,14 ha . Zagospodarowanie terenów realizo-
wane będzie na następujących zasadach: 
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczają-

cych 10 m i jej elementów, takich jak: 
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niŜ 5 m; 
b) chodniki; 
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi; 

2) Dopuszcza się zwęŜenie drogi w liniach rozgraniczających na odcinku istniejącej zabudowy w terenach 
oznaczonych symbolami MN/U.1. i MN/U.2; 

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej. 
 

2. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KDW – pow. 1,09 ha . Zagospodarowanie terenów realizo-
wane będzie na następujących zasadach: 
1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m i jej ele-

mentów, takich jak: 
a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niŜ 5 m; 
b) chodniki; 
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej. 
 



  

ROZDZIAŁ VII - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 
 

§  12 
Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości działek, ustala się stawkę dla naliczania opłat 
związanych ze zmianą planu miejscowego w wysokości: 
1. 30% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie symbolami: ML., U., U/MN i MN/U; 
2. 20% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie symbolami MN; 
3. 10% dla terenów pozostałych. 

 
§  13 

Zatwierdzenie niniejszego planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 1, przyjętego Uchwałą Nr 73/XLII/96 Rady Miej-
skiej w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996 roku, w obszarze określonym niniejszym planem. 

 
§  14 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 
 

§  15 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego. 

 
§  16 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ. 
 
 
 
 


