
  

Uchwała Nr XXVI/293/08 
Rady  Miasta Nowy Targ 

z  dnia 27 października 2008 roku 
 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 17 – 
Czerwone NiŜne. 

 
 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20, ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 
poz. 717, z późniejszymi  zmianami)  
 
Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje: 

 
§1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 17 – Czerwone 
NiŜne; zwany dalej „planem”, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ uchwalonym 
uchwałą Nr 14/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w uchwale NR 75/XXXVIII/01 
z dnia 29.11.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru części miasta Nowy Targ oraz w uchwale NR 7/XV/04 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały NR 75/XXXVIII/01 
Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29.11.2001 w sprawie przystąpienia do zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ – i obejmuje teren 
połoŜony pomiędzy: 

1)  granicą administracyjną miasta Nowy Targ – od wschodu; 
2)  osią ulicy Waksmundzkiej – od północy, 
3)  zjazdem biegnącym wzdłuŜ potoku Czerwonka i fragmentem potoku Czerwonka wraz z 

jego obudową biologiczną - od zachodu 
4)  osią al. Tysiąclecia – od południa. 

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi  26,30  ha. 
 

§ 2 
1.  Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały, stanowiące Tekst Planu; który 

zawiera :  
1)  przepisy ogólne, ustalone w rozdziale  I niniejszej Uchwały; 
2)  zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze planu - określone w 

rozdziale II Uchwały; 
3)  zasady przeznaczenia  terenów, określonych  w rozdziale  III Uchwały; 
4)  zasady rozwoju infrastruktury technicznej, określone w rozdziale IV Uchwały;  
5)  przepisy końcowe określone w rozdziale V Uchwały.  

2. Integralnymi częściami Uchwały są: 
1) część graficzna planu, obejmująca Rysunek planu w skali 1:1000, sporządzony na kopii 

mapy zasadniczej, stanowiący załącznik Nr 1, ustalający przeznaczenie i warunki zagospo-
darowania terenów oraz zasady ich uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) Rozstrzygnięcia, nie będące ustaleniami planu, obejmujące załącznik Nr 2 i Nr 3: 



 

  

a) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych i uwzględnionych częściowo uwag złoŜonych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 17 - 
Czerwone NiŜne  na wyłoŜeniu do publicznego wglądu, 

b) załącznik nr 3 - określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o : 
1) uchwale  - naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Nowy Targ; 
2) planie - naleŜy przez to rozumieć Tekst planu i część graficzną planu: 
3) tekście planu  - naleŜy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;  
4) Rysunku planu - naleŜy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr1 do uchwały; 
5) przepisach odrębnych - naleŜy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 
6) terenie – naleŜy przez to rozumieć część obszaru wyznaczonego planem, który jest ograniczony na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą 
przypisaną  wyłącznie do tego terenu, w którym obowiązują te same ustalenia; 

7) liniach rozgraniczających – naleŜy przez to rozumieć ciągłe linie ustalone na Rysunku planu 
wyznaczające granice terenów o róŜnym przeznaczeniu oraz o zróŜnicowanych warunkach zabudowy 
i zagospodarowania; 

8) przestrzeni publicznej – naleŜy przez to rozumieć dostępne publicznie obszary; takie jak: parki, 
skwery, ulice, ścieŜki piesze i rowerowe, place, dziedzińce, otoczenia przystanków komunikacji dro-
gowej, słuŜące zaspokajaniu potrzeb ogółu uŜytkowników; 

9) przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez to rozumieć planowany rodzaj uŜytkowania terenu, 
który został ustalony w planie jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi; 
na rzecz którego naleŜy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu 
zgodności z przepisami odrębnymi; 

10) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez to rozumieć planowany rodzaj uŜytkowania terenu, 
który nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupełnia, w proporcjach 
ustalonych w rozdziale II niniejszej uchwały; 

11) terenie inwestycji - naleŜy przez to rozumieć obszar objęty wnioskiem o pozwolenie na 
budowę i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrębnych; 

12) dojazdach nie wydzielonych - naleŜy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie 
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidło-
wej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów moŜe być ustalony na etapie projektowania 
inwestycyjnego; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŜy przez to rozumieć „granicę” sytuowania nowych i roz-
budowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na Rysunku planu została ona 
ustalona jako linia, poza którą w danym terenie nie mogą być lokalizowane budynki; określa ona 
najmniejszą odległość od linii rozgraniczających dróg, krawędzi skarpy lub sieci infrastruktury tech-
nicznej w jakiej moŜliwa jest lokalizacja obiektu; w sytuacji nie wrysowania na rysunku planu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy naleŜy traktować, iŜ pokrywa się ona z linią rozgraniczającą;  

14) powierzchni zabudowanej terenu – naleŜy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszys-
tkich budynków i obiektów kubaturowych na działce budowlanej; 

15) wskaźniku powierzchni zabudowanej terenu - naleŜy przez to rozumieć stosunek powierzchni 
zabudowanej terenu, do powierzchni działki budowlanej, wyraŜony w procentach; 

16) nośnikach reklamowych - naleŜy przez to rozumieć tablice, „bilbordy” i inne wolnostojące kon-
strukcje słuŜące do umieszczania na nich reklam lub plakatów informacyjnych; 



 

  

17) wysokości budynku- naleŜy przez to rozumieć  wysokość budynku liczoną od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do budynku do najwyŜej połoŜonej kalenicy dachu, lub najwyŜszej części dachu 
w przypadku dachu jednospadowego; 

18) terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej - naleŜy przez to rozumieć tereny z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, przerobem i 
składowaniem surowców i produktów (w tym zakłady garbarskie, stolarskie, lakiernicze itp.) 
oraz zabudowę usługową wraz zabudową gospodarczą, garaŜami i koniecznym zapleczem 
socjalnym oraz drogi i wydzielone parkingi; 

19) terenie zabudowy usługowej - naleŜy przez to rozumieć teren z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod obiekty usług handlu, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, gastronomii, administracji, 
oświaty, łączności, bankowości, kultury, zdrowia, turystyki i innych związanych z komunikacją w 
tym: garaŜe, stacje obsługi pojazdów, stacje paliw wraz zapleczem gospodarczym i socjalnym 
oraz wydzielone parkingi. 

 

 

ROZDZIAŁ   I 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 4 
 

1. Ustalenia zawarte w Tekście planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyraŜonych w części 
graficznej planu. 

2. Ustalenia zawarte w Tekście planu oraz w części graficznej planu obowiązują łącznie, w 
zakresie określonym uchwałą. 

3. Ustalenia planu naleŜy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 
4. Określone w § 2 ust.1 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują : 

1)  przeznaczenie podstawowe w rozumieniu §3 pkt 9; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu §3 pkt 10. 

5. Na gruncie połoŜonym w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi naleŜy realizować 
wyłącznie inwestycje mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu 
warunków przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele przeznaczenia 
dopuszczalnego w ustalonych proporcjach. 

6. Przedstawione na Rysunku planu przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacja zwią-
zanych z nimi urządzeń określają zasadę obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. 
Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja tych urządzeń zostanie określona w projekcie budow-
lanym, a ustalone w decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem zgodności tych inwestycji 
z planem jest utrzymanie określonej na Rysunku planu zasady przebiegu sieci i  lokalizacji 
urządzeń z nimi związanych, co oznacza, Ŝe przebiegi i lokalizacje mogą być uszczegółowione na 
etapie decyzji administracyjnych, lecz nie mogą być sprzeczne z ustaloną w planie zasadą obsługi 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej określoną w § 16. 

7. Elementy ustaleń Rysunku planu: 
1)  linie rozgraniczające; 
2)  obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest wyznaczony na Rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, posiada literowe oznaczenie identyfikacyjne oraz cyfrę umieszczoną przed 
nim, stanowiącą odnośnik do ustaleń tekstowych.  
Oznaczenie identyfikacyjne  : 

a) U   – tereny zabudowy usługowej, 
b) PU   – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
c) ZR    – tereny zieleni nie urządzonej, 
d) WS  – tereny wód powierzchniowych, 
e) KDZ   – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze, 
f) KDL   – tereny dróg publicznych – ulice lokalne, 
g) KDD   – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe, 



 

  

h) KDX  – ciąg pieszo-rowerowy, 
3)  nieprzekraczalna linia zabudowy ; 
4)  strefa potencjalnych terenów zalewowych - granice strefy obejmują tereny zagroŜone za-

laniem wodą powodziową Q1% wyznaczone na podstawie specjalistycznego opracowania. 
8. Elementy oznaczone na Rysunku planu - określone przepisami i decyzjami odrębnymi obejmujące: 

1)  strefy techniczne T od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – w tym: strefy techniczne 
wzdłuŜ sieci i urządzeń elektroenergetycznych; 

2)  pomniki przyrody: znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody . 
9. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie stanowiące ustaleń planu: 

1) osie i proponowane krawędzie jezdni, promienie skrętów  projektowanych dróg; 
2) istniejąca kapliczka. 

 
 
 

Rozdział  II 
 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU 

 
 

§ 5 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
Ustala się podstawowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1. W celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje 

się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich poczynaniach 
inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych zakazuje się 
realizacji obiektów bez wyposaŜenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej – przez które 
rozumie się sieci i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. 

3. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na 
zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami odrębnymi. 

4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw ustala się 
indywidualny sposobu zaopatrzenia obiektów w ciepło, z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyj-
nych nośników energii lub zastosowania technologii i urządzeń zapewniających nie przekraczanie 
standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. 

5. W celu ochrony osób i mienia wyznacza się strefę potencjalnych terenów zalewowych o zasięgu 
określonym na Rysunki planu. Granice strefy obejmują tereny zagroŜone zalaniem wodą powo-
dziową Q1%. W strefie wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. Jako preferowane 
formy uŜytkowania gruntów w ramach strefy to zieleń niska nie urządzona, łąki i pastwiska.  

6. Występujący w obszarze planu zespół 14 modrzewi wpisanych do rejestru pomników przyrody 
objęto ochroną konserwatorską. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie zespołu, wymagają 
postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i 
obiektów objętych ochroną konserwatorską.  

7. Obszar objęty planem w całości połoŜony jest w rejonie, w którym nie występują zagroŜenia 
osuwania się mas ziemnych; w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obowiązują przepisy 
odrębne - odpowiednio do kategorii geotechnicznej gruntu dla projektowanych obiektów. 

8. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi związanymi z obiektami elektroenergetycznymi i te-
lekomunikacyjnymi winna być realizowana według wymagań przepisów odrębnych. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed poŜarem, w dostosowaniu do wymagań określonych 
w przepisach odrębnych, naleŜy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpo-
wiednią ilość wody do gaszenia oraz drogi poŜarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych do 
obiektów. 

10. Dla terenów wyznaczonych w planie nie ustala się kategorii w zakresie dopuszczalnego poziomu 
hałasu w środowisku. 



 

  

11. W celu ochrony osób i mienia ustala się strefę techniczną T od sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej o zasięgu określonym na rysunku planu. Wielkości stref technicznych określają przepisy 
odrębne w zaleŜności od rodzaju sieci i urządzeń. W strefie wprowadza się zakaz lokalizacji 
obiektów kubaturowych, w tym szczególnie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w odległościach 
mniejszych niŜ przewidziano w przepisach odrębnych. Jako preferowane formy uŜytkowania grun-
tów w ramach strefy określa się zieleń niską. 

12. Na terenie planu nie zinwentaryzowane gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną 
wymagają ochrony na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

13. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami zagospo-
darowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaŜe, obiekty małej architektury, detal 
architektoniczny oraz zieleń) muszą uwzględniać ukształtowanie i połoŜenie terenu, jego ekspozycję 
oraz zastane sąsiedztwo. NaleŜy dbać o wytwarzanie atrakcyjnej przestrzeni, zapewniając obiektom 
funkcjonalność i estetykę. 

 
§ 6 

 

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu:  
1. W celu ochrony istniejących wartości krajobrazowych terenu planu oraz w celu wytworzenia 

atrakcyjnych przestrzeni widokowych, wprowadza się: 
1) zakaz realizacji nośników reklamowych na terenach oznaczonych symbolami 1U, 2PU, 

3PU i 4PU połoŜonych przy głównej trasie wjazdowej do miasta - drogi 1KDZ; ze 
względu na ochronę panoramy widokowej pasma gorczańskiego; 

2) zakaz realizacji obiektów tymczasowych w obszarze planu; zakaz ten nie dotyczy 
realizacji obiektów związanych z procesem budowlanym (do 25m2; jednak nie dłuŜej niŜ 
na 3 lata od momentu rozpoczęcia budowy); 

3) nakaz utrzymania w terenie 1U istniejącej kapliczki oznaczonej symbolem graficznym na 
rysunku planu oraz zapewnienie do niej dojścia pieszego w ciągu zieleni urządzonej. 

2. Z uwagi na zarejestrowane stanowisko archeologiczne AZP 114-57 nr 17, wprowadza się na-
kaz objęcia nadzorem archeologicznym wszelkich prac ziemnych związanych z inwestycjami 
kubaturowymi na terenie zabudowy usługowo - produkcyjnej oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1PU.  

§ 7 
Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie następujących 
zasad kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy oraz zasad podziału terenu na 
nowe działki budowlane. 
1. Ustala się, Ŝe powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej w terenach zabudowy 

usługowej (U) i uslugowo-produkcyjnej (PU) nie moŜe być mniejsza niŜ 30%  jej powierzchni. 
2. Ustala się, Ŝe wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu w terenach zabudowy usługowej (U) i PU 

usługowo-produkcyjnej nie moŜe być większy niŜ 40%. 
3. Ustala się następujące parametry nowowydzielanych działek budowlanych: 

1) dla zabudowy usługowej w terenach U:  
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 1200 m2, 
b) minimalna szerokość nowo wydzielonej działki budowlanej wynosi 18 metrów; 

2) dla zabudowy usługowej w terenach PU: 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 2000 m2, 
b) minimalna szerokość nowo wydzielonej działki budowlanej wynosi 20 metrów; 

4. W obszarze planu obowiązuje zakaz wydzielania nowych działek budowlanych dla wyłącznej fun-
kcji mieszkaniowej, dopuszcza się jedynie pozostawienie istniejących działek o tym charakterze. 

5. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. 
6. W terenach  PU, U dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów działek: 

1)  zgodnie z ustaleniami planu dotyczącymi ich wielkości i szerokości; 
2)  przy utrzymaniu zasady, Ŝe włączenie dróg zapewniających dojazd do dróg publicznych będą 

prostopadłe do frontu działki budowlanej; a w sytuacji gdy kształt istniejącej dzielonej działki 



 

  

budowlanej uniemoŜliwia wydzielenie dojazdu pod kątem prostym dopuszcza się od 
powyŜszej zasady  tolerancję wynoszącą do 200; 

3)  w celu powiększenia, regulacji kształtu działki budowlanej lub poprawy jej dostępności; 
4)  w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów; 
5)  w celu wydzielenia nowych terenów dla lokalizacji urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

7. Zasady obsługi parkingowej : 
1)  dla zabudowy usługowo-produkcyjnej oraz zabudowy usługowej w obrębie ich działek budow-

lanych ustala się: 
a) dla obiektów o powierzchni uŜytkowej do 200m2 obowiązek realizacji min. 4 miejsc 

postojowych, 
b) dla obiektów o powierzchni uŜytkowej powyŜej 200m2 oprócz 4 miejsc postojowych 

kolejne miejsca postojowe - po jednym na kaŜde dodatkowe 30m2 pow. uŜytkowej , 
2)  dla zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej w obrębie działki budowlanej naleŜy 

zlokalizować minimum 1 stałe miejsce postojowe . 
8. W obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji obiektów handlowych, których powierzchnia 

sprzedaŜy przekracza 2000 m2. 
9. Istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania. Dopuszcza się ich rozbudowę i przekształ-

cenia zgodnie z ustalonym w planie zasadami kształtowania zabudowy . 
10. Istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania, rozbudowy i przekształceń zgodnie z ustalonym w 

planie zasadami kształtowania zabudowy . 
11. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie 

dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek. 
 

Rozdział III 
ZASADY PRZEZNACZENIA TERENÓW 

 
§ 8 

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo - produkcyjnej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1PU o pow. 9,94ha z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urzą-
dzenia związane z produkcją, przerobem i składowaniem surowców i produktów (w tym za-
kłady garbarskie, stolarskie, lakiernicze itp.) oraz zabudowę usługową wraz zabudową 
gospodarczą, garaŜami i koniecznym zapleczem komunikacyjnym. 

2. Jako przeznaczenia dopuszczalne na określonym w ust.1 terenie ustala się moŜliwość realizacji: 
1)  budynku mieszkalnego dla nadzoru prowadzonej działalności gospodarczej na działce 

budowlanej 
2)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3)  dojazdów niewydzielonych, zatok autobusowych i parkingowych, 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 jest zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego wynosiła  maksymalnie 200m2 . 

4. Istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania, rozbudowy i przekształceń, w tym istniejącą 
zabudowę mieszkaniową. W enklawie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w sytuacji plom-
bowej (jedna działka nie zabudowana pomiędzy istniejącymi budynkami mieszkalnymi)  
dopuszcza się moŜliwości realizacji budynku mieszkalnego bez programu usługowo-produ-
kcyjnego. Ponadto na działkach bezpośrednio sąsiadujących z istniejącą w chwili uchwalania 
planu zabudową mieszkaniową dopuszcza się moŜliwość realizacji nowych budynków 
mieszkaniowych lub mieszkaniowo-usługowych. 

5. Ustala się zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy w terenie 
zabudowy usługowo-produkcyjnej 1PU : 
1)  dla obiektów usługowych i produkcyjnych  

a) maksymalną wysokość  -  12m, 
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 12°÷50° dopuszcza się dachy wielo-

połaciowe o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się realizacji dachów namiotowych, 
c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości),  



 

  

d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne,  
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

2) dla obiektów gospodarczych i garaŜy: 
a) maksymalną wysokość  -  7m; 
b) dachy – dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się 

realizacji dachów namiotowych, dopuszcza się realizację dachów płaskich w sytuacji 
ich uŜytkowania jako tarasy,  

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości),  
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

3) dla budynków mieszkaniowych: 
a) maksymalną wysokość  -  10m; 
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, dopusz-

cza się dachy wielopołaciowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, 
zakazuje się realizacji dachów namiotowych,  

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości),  
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne, 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi. 

6. Ustala się szczegółowe zasady zagospodarowania działek w terenie zabudowy usługowo-
produkcyjnej 1PU: 
1) w zakresie dostępności komunikacyjnej –obsługę terenu stanowi ulica 2KDZ od strony 

północnej, 1 KDD od strony południowej oraz ulice 2KDL i 1KDL od wschodu;  
2) w zakresie obsługi parkingowej – zgodnie z zasadami określonymi w § 7, ust7; 
3) w zakresie lokalizacji obiektów - konieczność przestrzegania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy określonych na rysunku planu; 
4) w zakresie ochrony środowiska - konieczność przestrzegania wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej na działce oraz konieczność realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuŜ 
granic działek, na których prowadzona jest działalność produkcyjna – ustala się, iŜ 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej winna pełnić funkcje izolacyjną;  

 
§ 9 

1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo - produkcyjnej oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 2PU o pow. 6,68ha z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia 
związane z produkcją, przerobem i składowaniem surowców i produktów (w tym zakłady 
garbarskie, stolarskie, lakiernicze itp.) oraz zabudowę usługową wraz zabudową gospodarczą, 
garaŜami i koniecznym zapleczem komunikacyjnym. 

2. Jako przeznaczenia dopuszczalne na określonym w ust.1 terenie ustala się moŜliwość realizacji: 
1)  budynku mieszkalnego dla nadzoru prowadzonej działalności gospodarczej na działce 

budowlanej 
2)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3)  dojazdów niewydzielonych, zatok autobusowych i parkingowych , 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 jest zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego wynosiła  maksymalnie 200m2 . 

4. Istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania, dopuszcza się ich rozbudowę i przekształ-
cenia, w tym istniejącą pojedynczą zabudowę mieszkaniową. 

5. Ustala się zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy w terenie 
zabudowy usługowo-produkcyjnej 2PU : 

1)  dla obiektów usługowych i produkcyjnych  
a) maksymalną wysokość  -  12m, 
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 12°÷50° dopuszcza się dachy wielopołaciowe 
o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się realizacji dachów namiotowych, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości), 



 

  

d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne, 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

2) dla obiektów gospodarczych i garaŜy: 
a) maksymalną wysokość  -  7m; 
b) dachy – dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się 

realizacji dachów namiotowych, dopuszcza się realizację dachów płaskich w sytuacji ich 
uŜytkowania jako tarasy, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości), 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

3) dla budynków mieszkaniowych: 
a) maksymalną wysokość  -  10m; 
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, dopuszcza 
się dachy wielopołaciowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, 
zakazuje się realizacji dachów namiotowych 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości), 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

6. Ustala się szczegółowe zasady zagospodarowania działek w terenie zabudowy usługowo-
produkcyjnej 2PU: 
1) w zakresie dostępności komunikacyjnej – obsługę terenu stanowi ulica 1 KDD od strony 

północnej, ulica 2KDD od zachodu oraz ulica 3KDD od wschodu i południa; 
2) w zakresie obsługi parkingowej – zgodnie z zasadami określonymi w § 7, ust7;; 
3) w zakresie lokalizacji obiektów - konieczność przestrzegania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy określonych na rysunku planu; 
4) w zakresie ochrony środowiska - konieczność przestrzegania wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej na działkach oraz konieczność realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuŜ 
granic działek, na których prowadzona jest działalność produkcyjna – ustala się, iŜ 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej winna pełnić funkcje izolacyjną;  

5) w zakresie ochrony wartości krajobrazowych  - zakaz realizacji nośników reklamowych ze 
względu na ochronę panoramy widokowej pasma gorczańskiego 

6) w zakresie przepisów odrębnych - konieczność przestrzegania zasad dotyczących zagospo-
darowania terenu połoŜonego w zasięgu stref technicznych od sieci elektroenergetycznych 

 

§ 10 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo - produkcyjnej oznaczony na rysunku planu 

symbolem 3PU o pow. 1,11ha z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i 
urządzenia związane z produkcją, przerobem i składowaniem surowców i produktów (w tym 
zakłady garbarskie, stolarskie, lakiernicze itp.) oraz zabudowę usługową wraz zabudową 
gospodarczą, garaŜami i koniecznym zapleczem komunikacyjnym. 

2. Jako przeznaczenia dopuszczalne na określonym w ust.1 terenie ustala się moŜliwość realizacji: 
1)  budynku mieszkalnego dla nadzoru prowadzonej działalności gospodarczej na działce 

budowlanej; 
2)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3)  dojazdów niewydzielonych, zatok autobusowych i parkingowych. 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 jest zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego wynosiła  maksymalnie 200m2 . 

4. Ustala się zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy w terenie 
zabudowy usługowo-produkcyjnej 3PU : 

1)  dla obiektów usługowych i produkcyjnych  
a) maksymalną wysokość  -  12m, 



 

  

b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 12°÷50° dopuszcza się dachy wielopołaciowe 
o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się realizacji dachów namiotowych, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne, 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

2) dla obiektów gospodarczych i garaŜy: 
a) maksymalną wysokość  -  7m; 
b) dachy – dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się 
realizacji dachów namiotowych, dopuszcza się realizację dachów płaskich w sytuacji ich 
uŜytkowania jako tarasy, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

3) dla budynków mieszkaniowych: 
a) maksymalną wysokość  -  10m; 
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, dopuszcza 
się dachy wielopołaciowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, 
zakazuje się realizacji dachów namiotowych, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

5. Ustala się szczegółowe zasady zagospodarowania działek w terenie zabudowy usługowo-
produkcyjnej 3PU: 
1) w zakresie dostępności komunikacyjnej – obsługę terenu stanowi ulica 3 KDD od strony 

północnej oraz KDX od zachodu; 
2) w zakresie obsługi parkingowej – zgodnie z zasadami określonymi w § 7, ust7;; 
3) w zakresie lokalizacji obiektów - konieczność przestrzegania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy określonych na rysunku planu; 
4) w zakresie ochrony środowiska - konieczność przestrzegania wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej na działkach oraz konieczność realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuŜ 
granic działek, na których prowadzona jest działalność produkcyjna – ustala się, iŜ 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej winna pełnić funkcje izolacyjną;  

5) w zakresie ochrony wartości krajobrazowych  - zakaz realizacji nośników reklamowych ze 
względu na ochronę panoramy widokowej pasma gorczańskiego 

6) w zakresie przepisów odrębnych - konieczność przestrzegania zasad dotyczących zagospo-
darowania terenu połoŜonego w zasięgu stref technicznych od sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych.  

§ 11 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowo - produkcyjnej oznaczony na rysunku planu 

symbolem 4PU o pow. 0,71ha z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i 
urządzenia związane z produkcją, przerobem i składowaniem surowców i produktów (w tym 
zakłady garbarskie, stolarskie, lakiernicze itp.) oraz zabudowę usługową wraz zabudową 
gospodarczą, garaŜami i koniecznym zapleczem komunikacyjnym. 

2. Jako przeznaczenia dopuszczalne na określonym w ust.1 terenie ustala się moŜliwość realizacji: 
1)  budynku mieszkalnego dla nadzoru prowadzonej działalności gospodarczej na działce 

budowlanej; 
2)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3)  dojazdów niewydzielonych, zatok autobusowych i parkingowych . 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia dopuszczalnego 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 jest zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy budynku 
mieszkalnego wynosiła  maksymalnie 200m2 . 

4. Ustala się zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy w terenie 
zabudowy usługowo-produkcyjnej 4PU : 



 

  

1)  dla obiektów usługowych i produkcyjnych  
a) maksymalną wysokość  -  12m, 
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 12°÷50° dopuszcza się dachy wielopołaciowe 
o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się realizacji dachów namiotowych, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne, 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

2) dla obiektów gospodarczych i garaŜy: 
a) maksymalną wysokość  -  7m; 
b) dachy – dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się 
realizacji dachów namiotowych, dopuszcza się realizację dachów płaskich w sytuacji ich 
uŜytkowania jako tarasy, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

3) dla budynków mieszkaniowych: 
a) maksymalną wysokość  -  10m; 
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, dopuszcza 
się dachy wielopołaciowe o nachyleniu połaci od 20°÷50° o nadwieszonych okapach, 
zakazuje się realizacji dachów namiotowych, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

5. Ustala się szczegółowe zasady zagospodarowania działek w terenie zabudowy usługowo-
produkcyjnej 4PU: 
1) w zakresie dostępności komunikacyjnej – obsługę terenu stanowi ulica 1KDD od strony 

północnej oraz ulica 3KDD od zachodu, ulica 1KDL od wschodu; 
2) w zakresie obsługi parkingowej – zgodnie z zasadami określonymi w § 7, ust7;; 
3) w zakresie lokalizacji obiektów - konieczność przestrzegania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy określonych na rysunku planu; 
4) w zakresie ochrony środowiska - konieczność przestrzegania wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej na działkach oraz konieczność realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuŜ 
granic działek, na których prowadzona jest działalność produkcyjna – ustala się, iŜ 50% 
powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej winna pełnić funkcje izolacyjną; 

5) w zakresie ochrony wartości krajobrazowych  - zakaz realizacji nośników reklamowych ze 
względu na ochronę panoramy widokowej pasma gorczańskiego 

 

§ 12 
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1U o pow. 

3,26 ha z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług handlu, rzemiosła, rzemiosła 
produkcyjnego, gastronomii, administracji, oświaty, łączności, bankowości, kultury, zdrowia, turys-
tyki i innych związanych z komunikacją typu wydzielone parkingi, stacje obsługi pojazdów i 
stację paliw wraz zabudową gospodarczą, garaŜami i zapleczem komunikacyjnym. Przy 
realizacji obiektów zabudowy w terenach U nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych, 
konstrukcyjnych i wykończeniowych o wysokich współczesnych standardach. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenie zabudowy usługowej, w granicach działki budowlanej, 
ustala  się moŜliwość lokalizacji: 
1)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
2)  dojazdów nie wydzielonych, zatok autobusowych i parkingowych. 

3. Ustala się zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy w terenie 
zabudowy usługowej 1U : 

1)  dla obiektów usługowych : 
a) maksymalną wysokość  -  15m, 



 

  

b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 12°÷50° dopuszcza się dachy wielopołaciowe 
o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się realizacji dachów namiotowych, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne, 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

2) dla obiektów gospodarczych i garaŜy: 
a) maksymalną wysokość  -  7m; 
b) dachy – dwuspadowe lub wielopołaciowe, o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się 
realizacji dachów namiotowych, dopuszcza się realizację dachów płaskich w sytuacji ich 
uŜytkowania jako tarasy, 

c) kolor dachu - tonacje ciemne (nawiązujące do koloru czerwonego, brązowego, szarości); 
d) kolor ścian obiektów -tonacje jasne; 
e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

4. Ustala się szczegółowe zasady zagospodarowania działek w terenie zabudowy usługowej 1U: 
1) w zakresie dostępności komunikacyjnej – obsługę terenu stanowi ulica 2KDZ od strony 

północnej oraz ulica 1KDL i 2KDL od zachodu; 
2) w zakresie obsługi parkingowej – zgodnie z zasadami określonymi w § 7, ust7; 
3) w zakresie lokalizacji obiektów - konieczność przestrzegania nieprzekraczalnych linii 

zabudowy określonych na rysunku planu; 
4) w zakresie ochrony środowiska - konieczność przestrzegania wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej na działkach;  
5) w zakresie ochrony wartości krajobrazowych  - zakaz realizacji nośników reklamowych ze 

względu na ochronę panoramy widokowej pasma gorczańskiego 
6) w zakresie ochrony dóbr kultury - nakaz utrzymania istniejącej kapliczki oznaczonej 

symbolem graficznym na rysunku planu oraz zapewnienie do niej dojścia pieszego w 
ciągu zieleni urządzonej. 

§ 13 
1. Wyznacza się tereny zieleni nie urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZR, 

2ZR, 3ZR, 4ZR, 5ZR. z podstawowym przeznaczeniem na tereny otwarte nie zainwesto-
wane, częściowo uŜytkowane rolniczo jako łąki i pastwiska, obejmujące zakrzewienia, 
pełniące funkcję izolacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Czerwonka oraz tereny skarp 
wzdłuŜ ulicy Waksmundzkiej. W celu ochrony tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji 
nowych obiektów kubaturowych w terenach tego uŜytkowania. Całkowita powierzchnia 
terenów zieleni nie urządzonej wynosi: 1,54 ha . 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na określonych w ust.1 terenach ustala się moŜliwość realizacji: 
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
2) dojść pieszych , dojazdów nie wydzielonych i ścieŜek rowerowych.  

3. W terenach zieleni nie urządzonej przyległych do wód naleŜy zachować pasy ochronne wzdłuŜ 
cieków wodnych, niezbędne dla ochrony ich otuliny biologicznej oraz zabrania się grodzenia 
nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód w odległości mniejszej niŜ 1,5 m od linii 
brzegu, a takŜe zakazywania lub uniemoŜliwiania przechodzenia przez ten obszar. 

4. Część terenu połoŜona jest w strefie potencjalnych terenów zalewowych, dla której obowiązują 
zakazy zawarte w § 5 ust.5. 

5. W odniesieniu do terenów zieleni nie urządzonej obowiązują ustalenia zawarte w ust.1÷6, 
a tereny oznaczone symbolami od 1 ZR do 5ZR posiadają powierzchnię: 

1) 1ZR – 0,08ha; 
2) 2ZR – 0,47ha; 
3) 3ZR – 0,06ha; 
4) 4ZR – 0,16ha; 
5) 5ZR – 0,77ha. 

§ 14 
1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych – oznaczonych na Rysunku planu symbolem 

WS o całkowitej pow. 0,21ha z podstawowym przeznaczeniem pod wody otwarte. 



 

  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala  się moŜliwość realizacji zieleni towarzyszącej potokowi 
stanowiącej jego naturalną biologiczną otulinę oraz dopuszcza się moŜliwość wykonania 
budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód 
oraz ochroną przeciwpowodziową.  

3. Ustala się zakaz wykorzystania wód na cele kąpieliskowe i rekreacyjne. 
 

§ 15 
1. Wyznacza się tereny tras i urządzeń komunikacyjnych o całkowitej powierzchni 2,85ha z 

podstawowym przeznaczeniem terenu pod drogi, ulice, obiekty i urządzenia obsługi 
komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1) tereny dróg publicznych: 

a) KDZ   ulica zbiorcza,  
b) KDL   ulice lokalne,  
c) KDD  ulice dojazdowe, 

2) tereny dróg niepublicznych: 
KDX ciąg pieszo-rowerowy 

2. Ustala się, iŜ obsługa nowopowstających terenów zabudowy odbywać się moŜe za 
pośrednictwem ulicy zbiorczej KDZ, ulic lokalnych KDL, ulic dojazdowych KDD oraz ciągu 
pieszo-rowerowego KDX. Odcinki ulic KDL, KDD zapewniają powiązania wewnętrzne. 

3. Przebiegi linii rozgraniczających dróg i ulic przyjęte w planie określa rysunek planu. Ustala się 
jako obowiązujące szerokości w liniach rozgraniczających dla poszczególnych klas ulic: 
1) dla ulicy 1KDZ - 20m (południowa granica terenu objętego planem biegnie osią istnie-

jącej al. Tysiąclecia, posiadającej klasę ulicy zbiorczej, w związku z powyŜszy ustalono 
linię rozgraniczającą tej ulicy w odległości 10m od jej osi) z poszerzeniem w rejonie 
skrzyŜowania z drogą 1KDL; 

2) dla ulicy 2KDZ - 20m (północna granica terenu objętego planem biegnie osią istniejącej 
ul. Waksmundzkiej, posiadającej klasę ulicy zbiorczej, w związku z powyŜszy ustalono 
linię rozgraniczającą tej ulicy w odległości 10,0m od jej osi) z poszerzeniami w rejonie 
zatoki postojowej i  w rejonach skrzyŜowań z drogami 2KDL i 1KDD; 

3) dla drogi 2KDL - 20 m; 
4) dla drogi 1KDL - 15 m z poszerzeniami w rejonach skrzyŜowań i połączeń z drogami 

2KDL i 1KDD; 
5) dla drogi 1KDD - 15 m z poszerzeniami w rejonach skrzyŜowań z drogami 3KDD, 

2KDD, na łukach dróg oraz w rejonie potoku Czerwonka, 
6) dla drogi 2KDD - 12 m z poszerzeniami na łukach dróg;  
7) dla drogi 3KDD - 10 m z poszerzeniami na łukach dróg; 
8) dla drogi KDX - 8m z poszerzeniem w rejonie skrzyŜowania z drogą 2KDD i na łukach dróg. 

4. Ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych 
poszczególnych klas dróg, z określonymi w przepisach odrębnych. 

5. Ustala się minimalne parametry techniczne dla ulic poszczególnych klas: 
1) ulica zbiorcza KDZ: - Obowiązujące szerokości elementów przekroju poprzecznego ulicy:  

szerokość jezdni 2-pasowej 7,00 m; 
szerokość pobocza 1,00 m, 
szerokość chodnika oddzielonego od jezdni 1,50 m, 
szerokość chodnika przyjezdniowego 2,00 m 
w przypadku prowadzenia  w obrębie linii rozgraniczających trasy rowerowej – ciągu pieszo- 

rowerowego, bądź wydzielonej ścieŜki rowerowej szerokość ciągu pieszo-rowerowego  
3,00 m, szerokość  ścieŜki rowerowej dwukierunkowej 2,00 m 

2) ulica lokalna KDL:- obowiązujące szerokości elementów przekroju poprzecznego ulicy:,  
szerokość jezdni 2-pasowej 7,00,  
 szerokość pobocza 0,75 m, 
szerokość chodnika przyjezdniowego 2,00 m, 

3) ulica dojazdowa KDD: obowiązujące szerokości elementów przekroju poprzecznego ulicy: 
a) szerokość jezdni 2 - pasowej 6,00 m,  



 

  

b) szerokość pobocza 0,75m, 
c) szerokość chodnika przyjezdniowego 2,00 m, 

6. Dopuszcza się moŜliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
i cięŜarowych: 

1) na wydzielonych zatokach postojowych w obrębie linii rozgraniczających ulic klas L 
i KDD;  

2) w obrębie jezdni ulic wewnętrznych oraz dojazdów nie wydzielonych na rysunku planu. 
7. Urządzeniami towarzyszącymi przeznaczeniu podstawowemu w obrębie linii rozgra-

niczających terenów tras komunikacyjnych, mogą być: 
1) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zatoki autobusowe; 
3) urządzenia dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi; 
4) zieleń o charakterze izolacyjnym; 
5) obiekty i urządzenia słuŜące ograniczaniu uciąŜliwości komunikacyjnej; 
6) mała architektura 
7) ciągi rowerowe lub pieszo rowerowe. 

6. W odniesieniu do terenów tras i urządzeń komunikacyjnych obowiązują ustalenia zawarte 
w ust.1÷7, a tereny oznaczone symbolami KDZ, KDL, KDD, KDX posiadają powierzchnię: 

1) 1KDZ – 0,35ha; 
2) 2KDZ – 0,63ha; 
3) 1KDL – 0,24ha, 
4) 2KDL – 0,1ha; 
5) 1KDD – 0,95ha; 
6) 2KDD – 0,15ha; 
7) 3KDD – 0,35ha,  
8) KDX – 0,08ha. 

 

Rozdział  IV 
 

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

§ 16 
Ustala się następujące generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej .   
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obszaru, w tym spełnienia wymogów sanitar-

nych, ustala się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w 
dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia. 

2. Jako generalne zasady obowiązujące w całym obszarze opracowania ustala się: 
1)  tereny przeznaczone pod zainwestowanie naleŜy wyposaŜyć w pełne uzbrojenie techniczne 

wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji; 
2)  prowadzenie nowych ciągów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń w obrębie 

linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ulic, dojść pieszych i pieszo-
jezdnych, z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza się inne trasy 
infrastruktury technicznej pod warunkiem, Ŝe nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu; 

3)  szczegółowy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie określony na 
etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji; 

4)  w granicach całego terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na 
Rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej urządzeń i sieci łączności radiowej, a takŜe 
podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla inwestycji zlokali-
zowanych na tym terenie; 

5)  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla posz-
czególnych zakresów określono w zapisach ustaleń ust. 3 - 8 niniejszego paragrafu oraz na 
Rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

3. w zakresie zaopatrzenia w wodę: 



 

  

1)  ustala się Ŝe zaopatrzenie w wodę dla obszaru połoŜonego pomiędzy ul. Waksmundzką – 
potokiem Czerwonka – al. Tysiąclecia – będzie realizowane w oparciu o wodociąg komu-
nalny w Nowym Targu. Do czasu realizacji wodociągu dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z 
własnych studni zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2)  ustala się realizację sieci wodociągowej rozdzielczej dla projektowanego zainwestowa-
nia, w oparciu o projektowany układ pierścieniowy sieci rozdzielczej w nowo projekto-
wanych ulicach dojazdowych – zasilany z rurociągu w ul. Jana Pawła II wzdłuŜ al. Ty-
siąclecia do zamknięcia ul. Waksmundzkiej, (co wymaga przedłuŜenia istn. rurociągu w 
ulicy Waksmundzkiej o około 150 - 200mb do granicy opracowania); 

4.  w zakresie odprowadzenia ścieków: 
1) ustala się realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym ze sprowadzeniem ścieków 

sanitarnych i produkcyjnych – do miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych 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 zlikwidować; 

2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej w głównych ulicach dojazdowych, z dwoma głów-
nymi kanałami sanitarnymi KS1 i KS2 – dla części wschodniej oraz kanałem KS3 dla części za-
chodniej, sprowadzającymi ścieki do ul. Waksmundzkiej, skąd wprowadzone zostaną na oczysz-
czalnię ścieków; 

3) ustala się aby ścieki technologiczne z projektowanych zakładów branŜy skórzanej 
zwłaszcza  zakładów garbarsko - futrzarskich, za wyjątkiem ścieków zawierających 
związki chromu – odprowadzone były wspólnie ze ściekami socjalno–bytowymi 
kanalizacją sanitarną do miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, z obowiązkiem 
wstępnego ich oczyszczenia w urządzeniach podczyszczających. 

4) ustala się aby ścieki zawierające związki chromu – były gromadzone w oddzielnym zbiorniku 
szczelnym, z podwójnym zabezpieczeniem i wywoŜone na oczyszczalnię w Nowym Targu;  

5) ustala się realizację kanalizacji opadowej w projektowanej ulicy lokalnej i w ulicach 
wewnętrznych z odprowadzeniem wód do potoku Czerwonka, po ich uprzednim oczyszczeniu 
z zawiesiny i substancji ropopochodnych. 

5.  w zakresie zaopatrzenia w gaz : 
1) dopuszcza się objęcie przedmiotowego obszaru systemem gazowniczym; zaopatrzenie w 

gaz będzie moŜliwe po rozbudowie sieci średniego ciśnienia; planuje się budowę sieci 
gazowej wzdłuŜ ul. Waksmundzkiej, która stanowić będzie źródło zaopatrzenia w gaz dla 
obiektów na obszarze objętym planem; dopuszcza się alternatywne zasilanie od strony al. 
Tysiąclecia,  

2) zaopatrzenie w gaz istniejących i planowanych obiektów kubaturowych nastąpi z pla-
nowanej sieci gazowej; wyznaczone trasy gazociągów przedstawiają zasadę rozbudowy 
systemu i nie mają charakteru obligatoryjnego;  

3) ustala się lokalizację gazociągów w obrębie linii rozgraniczających terenów tras 
komunikacyjnych; 

6. w zakresie elektroenergetyki :  
1) obszar objęty planem zasilany jest w energię elektryczną w oparciu o sieć elektroenergety-

czną średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe SN/nn;  
2) ustala się utrzymanie istniejącego przebiegu linii napowietrznych i kablowych średniego i 

niskiego napięcia 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną nowych odbiorców nastąpi z istniejących stacji 

transformatorowych, modernizowanych w dostosowaniu do narastającego zapotrzebowania 
na moc elektryczną; zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci 
niskiego napięcia; lokalizacja i ilość dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikać będzie 
z bilansu potrzeb na dostawę mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie 
odbiorców; 



 

  

4) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg naleŜy zachować strefy ograniczonej zabudowy, 
które wynoszą: 
a) dla linii napowietrznych średniego napięcia   16 m  
b) dla linii napowietrznych niskiego napięcia    5 m 
c) dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia 0,5 m 

5) ustala się zakaz zagospodarowania zielenią wysoką terenów będących w pasie napowietrznych 
linii elektroenergetycznych; 

6) ustala się lokalizację linii SN i niskiego napięcia w obrębie linii rozgraniczających terenów tras 
komunikacyjnych; w terenach istniejącej i planowanej zabudowy naleŜy przy remontach 
kapitalnych i budowie nowych linii przesyłowych wykonać je jako podziemne. 

7. w zakresie ciepłownictwa:    
1) obszar objęty planem znajduje się poza zasięgiem miejskiego systemu ciepłowniczego; 
2) zaopatrzenie w ciepło planowanych obiektów kubaturowych nastąpi w oparciu o 

indywidualne źródła ciepła;  
3) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego naleŜy w źródłach ciepła 

wykorzystywać paliwa czyste ekologicznie, z zastosowaniem technologii zapewniających 
minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów do powietrza. 

8. w zakresie telekomunikacji :   
1) ustala się utrzymanie lokalizacji istniejących sieci i urządzeń łączności; 
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nastąpi w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę teletechniczną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych urządzeń 
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej.  

3) wskazuje się, jako zasadę lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacji lub na 
obiektach budowlanych; dopuszcza się wolnostojące obiekty infrastruktury teletechnicznej 
lokalizowane zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do 
warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem nie 
naruszania pozostałych ustaleń planu; 

4) w obrębie pasa drogowego istniejących i planowanych ulic dopuszcza się lokalizację 
urządzeń sieci przewodowej. 

 

 
Rozdział  V 

PRZEPISY  KOŃCOWE 
 
 

§ 17 
Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczaniu  opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu: 
1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U,  w wysokości 15%; 
2. dla terenów PU       w wysokości 30%. 

 
§ 18 

W granicach terenu objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego NOWY TARG 6, przyjętego Uchwałą Nr 47/X/99 Rady Miejskiej w Nowym 
Targu z dnia 25 maja 1999 roku, (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego. Nr 30 poz. 801 z 5 lipca 1999r.). 

 
§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 
 

§ 20 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
 
 


