
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXX/246/2013 
RADY MIASTA NOWY TARG 

z dnia 25 marca 2013 roku 

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (NIWA - GREL)” 

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
1
) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647
2
), Rada Miasta w Nowym Targu,  

§ 1.  uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – NOWY TARG 23 (NIWA - GREL), 

zwany dalej planem, po uprzednim:  

1) stwierdzeniu, zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – NOWY TARG 

23 (NIWA - GREL) z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ, przyjętego Uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowego Targu dnia 28 czerwca 

2010 roku,  

2) rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych gminy,  

3) rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.  

Rozdział 1. 
USTALENIA PODSTAWOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

1. PLAN - NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) obejmuje teren w mieście Nowy Targ o powierzchni 468,82 ha.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) składa się 

z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na 

kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000.  

3. Załączniki do Uchwały stanowią:  

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 142 i 146, Nr 40,  

poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,  

poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.  
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2012 r. poz. 951. 
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1) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;  

2) załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.  

§ 3. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŚLEŃ 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami ciągłymi, rozgraniczającymi różne 

przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;  

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) usługach - należy przez to rozumieć:  

a) wszystkie usługi komercyjne służące zaspokojeniu potrzeb ludności, również podstawowe, z wyjątkiem 

usług handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m
2
 oraz drobnej wytwórczości,  

b) usługi publiczne realizowane jako inwestycje celu publicznego,  

4) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją 

i rzemiosłem – warsztaty rzemieślnicze, nie stwarzającą uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji 

np. mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej;  

5) budownictwie pensjonatowym - należy przez to rozumieć obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi na 

wynajem, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;  

6) odbudowie - należy przez to rozumieć budowę, polegającą na odtworzeniu istniejącego obiektu 

budowlanego, przy zachowaniu jego pierwotnych gabarytów, z tolerancją do 10%;  

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia działki 

budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego 

i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu;  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym w ramach przeznaczenia podstawowego – należy przez to rozumieć 

planowany rodzaj przeznaczenia działki budowlanej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż 

podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz 

nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie działki budowlanej. 

Przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu przeznaczonego do zabudowy 

na działce budowlanej i lokalizowane jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana 

frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa ich przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu. 

Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak np.: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap 

dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, nadwieszonych 

nad terenem;  

10) wysokości budynku - należy przez to rozumieć liczoną w metrach wysokość od średniej wysokości terenu 

do głównej kalenicy dachu budynku, a średnim poziomie terenu - należy przez to rozumieć średnią 

arytmetyczną pomiędzy najniższą i najwyższą rzędną istniejącego terenu, przylegającą bezpośrednio do 

budynku;  

11) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy  

(w obrysie zewnętrznym obiektów kubaturowych) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;  

12) otwarciach dachowych - należy przez to rozumieć różnego rodzaju okna połaciowe lub lukarny, facjatki, 

„jaskółki”, „kapliczki”, otwarcia pulpitowe;  

13) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 

związane z:  

a) zaopatrzeniem w energię elektryczną,  

b) zaopatrzeniem w gaz,  

c) zaopatrzeniem w wodę,  
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d) odprowadzeniem ścieków,  

e) zapewnieniem dostępu do usług telekomunikacyjnych,  

f) zaopatrzeniem w ciepło,  

g) oświetleniem ulicznym;  

14) ciągach komunikacyjnych - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 

5 metrów i dojazdy o minimalnej szerokości 4,5 metrów oraz zapewnienie dostępności do działki na 

zasadzie służebności drogowej;  

15) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć dach który ma co najmniej trzy trójkątne połacie, 

schodzące się w górnej części w jednym punkcie szczytowym i nie posiada kalenicy;  

16) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

17) RZGW - należy przez to rozumieć Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej;  

18) strefach ekologicznych potoków - należy przez to rozumieć ciek wraz z roślinnością przypotokową, 

istniejącą lub wskazaną do rekonstrukcji, tereny potencjalnie narażone na podtapianie wodami 

powodziowymi oraz strefę wolną od zainwestowania o szerokości ustalonej na rysunku planu, 

odpowiedniej do funkcji cieku w strukturach ekologicznych i charakteru terenów sąsiednich;  

19) nowo wydzielonej działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę wydzieloną po 

uprawomocnieniu się planu. W świetle ustaleń niniejszego planu, geodezyjne wydzielenie dróg na działce 

podlegającej podziałowi nie stanowi wydzielenia nowej działki.  

Rozdział 2. 
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH 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 położenia terenów w:  

1) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 440 – Dolina Kopalna Nowy Targ - 

południowa część obszaru objętego planem;  

2) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 439 – Magura - Gorce - północna część 

obszaru objętego planem;  

3) Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk NATURA 2000 „Górny Dunajec” PLH 120086 - rzeka Czarny 

Dunajec;  

4) Obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych, wyznaczonych w „Studium 

określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych 

w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu”, sporządzonym przez dyrektora RZGW w Krakowie;  

5) zasięgu powierzchni ograniczających lotniska Nowy Targ, w której obowiązują nieprzekraczalne 

ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, określone w dokumentacji rejestracyjnej 

lotniska Nowy Targ. Powyższe ograniczenia obejmują również wszystkie urządzenia i obiekty w zakresie 

łączności telekomunikacyjnej.  

2. W strefie ochrony pośredniej ujęć wód „Grel”, obowiązują zakazy i nakazy wynikające z decyzji 

Wojewody Nowosądeckiego Nr OS.7211/43/83 z 22.10.1988 roku, w tym zakaz:  

a) składowania materiałów budowlanych i pędnych mogących spowodować skażenie terenu,  

b) urządzania obozowisk i grzebania zwierząt,  

c) zakładania cmentarzy,  

d) wykonywania wierceń i odkrywek,  

e) gromadzenia ścieków i składania odpadów, które mogą zanieczyszczać wody,  
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f) wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć przydatność wody lub 

wydajność ujęcia wody,  

g) intensywnego nawożenia.  

3. Obowiązuje ochrona obiektów znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków, wymienionych poniżej 

i pokazanych na rysunku planu, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych planu:  

1) KAPLICZKI:  

a) kapliczka, os Niwa k/nr 10,  

b) teren szkoły, os. Niwa nr 18;  

2) MOST KOLEJOWY - na pot. Czarny Dunajec;  

3) DOMY:  

a) ul. Klikuszówka – dom NR 3,  

b) ul. Klikuszówka – dom NR 20,  

c) os. Niwa – budynek NR 18 /szkoła podstawowa nr 4/,  

d) os. Niwa - dom NR 4,  

e) os. Niwa - dom NR 43,  

f) os. Niwa - dom NR 93a,  

g) os. Niwa - dom NR 97,  

h) os. Niwa - dom NR 11,  

i) os. Niwa - dom NR 23,  

j) os. Niwa - dom NR 41.  

4. Obowiązuje ochrona udokumentowanych stanowisk archeologicznych, przedstawionych na rysunku 

planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

5. W terenach z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej oraz w terenach przeznaczonych w niniejszym 

planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w wypadku, gdy w budynku istniejącym znajdują 

się więcej niż 2 lokale mieszkalne, dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego 

obiektu, jako budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, przy uwzględnieniu i na zasadach ustaleń 

szczegółowych dla danego terenu.  

6. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów budowlanych, do 

czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjątkiem terenów, 

dla których przyjęto tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegółowych.  

7. Obowiązuje lokalizacja wszystkich obiektów w sposób maksymalny wykorzystujący naturalne 

ukształtowanie terenu oraz ograniczający prowadzenie robót ziemnych, a także zabezpieczenia istniejących 

skarp oraz skarp powstałych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem materiałów naturalnych typu kamień 

i drewno oraz roślinności.  

8. Obowiązek lokalizacji nowych budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy 

wyznaczonych od dróg publicznych i wewnętrznych. W wypadku braku ich wyznaczenia na rysunku planu, 

obowiązuje lokalizacja nowych budynków przy uwzględnieniu przepisów odrębnych, ale w odległości 

nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne, a od dróg wewnętrznych w odległości 

nie mniejszej niż 5 m.  

9. Wskaźnik powierzchni zabudowy oraz intensywności zabudowy określony w planie, nie dotyczy 

wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały działek budowlanych, na których jest on 

przekroczony. W ww. terenach obowiązuje zakaz zwiększania istniejącego wskaźnika.  

10. Wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych określony w planie, nie dotyczy wydzielonych 

przed wejściem w życie niniejszej uchwały działek budowlanych, na których jego zachowanie jest niemożliwe. 

W ww. terenach obowiązuje zakaz zmniejszenia istniejącego wskaźnika.  
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11. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu 

w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem:  

1) MN, MNa - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,  

2) MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,  

3) UPo - jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży.  

12. Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu.  

13. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej, komunikacji oraz z grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 

środowisko tych, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko w trakcie, której 

sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko, wykazała brak niekorzystnego wpływu na środowisko, lub 

przedsięwzięcie zostało zwolnione z obowiązku sporządzenia raportu.  

14. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami 

z elementów żelbetowych i betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych.  

15. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zapewnienie drożności i ciągłości istniejących 

cieków wodnych (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu) i jego prawidłowego utrzymania oraz 

ochrona przed przesklepieniem, za wyjątkiem mostów i kładek związanych z realizacją dróg, dojazdów, 

szlaków pieszych i rowerowych oraz sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się techniczne umocnienia 

koryt cieków w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym w Obszarze Natura 2000 dopuszcza się wyłącznie umocnienia brzegów, 

a umocnienie dna cieków wodnych jedynie w celu zabezpieczenia obiektów budowlanych i infrastruktury 

technicznej;  

16. W planie nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ze 

względu na brak wyznaczonych w planie obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.  

17. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod 

zabudowę:  

1) dopuszcza się zmianę konfiguracji działek ewidencyjnych (podziały geodezyjne) w dostosowaniu do ich 

przeznaczenia określonego w niniejszym planie i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych, 

przy czym szerokość frontu nowo wydzielanej działki, przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej 

nie może być mniejsza niż 6 metrów;  

2) dla nowo wydzielanych działek budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, obowiązuje:  

a) w terenach oznaczonych symbolami MN:  

- powierzchnia nie mniejsza niż 600 m
2
 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,  

- powierzchnia nie mniejsza niż 1200 m
2
 dla budownictwa pensjonatowego,  

- powierzchnia nie mniejsza niż 2000 m
2
 dla drobnej wytwórczości,  

b) w terenach oznaczonych symbolami MNa:  

- powierzchnia nie mniejsza niż 600 m
2
 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,  

- powierzchnia nie mniejsza niż 1500 m
2
 dla zabudowy zagrodowej i drobnej wytwórczości,  

c) w terenach oznaczonych symbolami MN/U:  

- powierzchnia nie mniejsza niż 600 m
2
 dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,  

- powierzchnia nie mniejsza niż 800 m
2
 dla usług komercyjnych wbudowanych w budynki mieszkalne 

jednorodzinne,  

- powierzchnia nie mniejsza niż 1000 m
2
 dlausług komercyjnych wolnostojących,  

- powierzchnia nie mniejsza niż 1500 m
2
 dla drobnej wytwórczości;  
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3) dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek budowlanych określonych w ustaleniach szczegółowych dla 

poszczególnych terenów jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziału danej działki, do osiągnięcia min. 

powierzchni określonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje 

nie więcej niż 10% powierzchni;  

4) dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek 

budowlanych tj. powiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść. W terenach 

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza się wtórny podział działki budowlanej 

zainwestowanej, celem wydzielenia działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, 

wyłącznie wtedy, gdy pozostała zainwestowana część działki nie będzie mniejsza niż 400 m
2
;  

5) obowiązek prowadzenia linii podziału na działki, prostopadle do linii rozgraniczających dróg 

przylegających (publicznych i wewnętrznych), z tolerancją do 25
0
 w obie strony.  

18. Ustala się następujące zasady obsługi terenów w zakresie miejsc do parkowania:  

1) w terenach oznaczonych symbolami: MN, MNa i MN/U, w których realizowane będą wyłącznie budynki 

mieszkalne jednorodzinne, realizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinny, przy czym do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;  

2) w terenach oznaczonych symbolami: MN, MNa i MN/U, w których realizowane będą usługi hotelarskie 

jako budownictwo pensjonatowe, lub usługi komercyjne jako wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych, realizacja nie mniej niż 1-no miejsce postojowe na 2 apartamenty lub 2 pokoje na 

wynajem. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;  

3) w terenach oznaczonych symbolami: MN, MNa i MN/U, w których realizowane będą usługi komercyjne 

jako przeznaczenie dopuszczalne w ramach przeznaczenia podstawowego, realizacja nie mniej niż 

2 miejsca postojowe. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;  

4) w terenach oznaczonych symbolem MNa, dla zabudowy zagrodowej, realizacja nie mniej niż 2 miejsca 

postojowe. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;  

5) w terenach oznaczonych symbolami: MN, MNa i MN/U, w których realizowana będzie drobna 

wytwórczość jako warsztaty rzemieślnicze, lokalizacja nie mniej niż 1 miejsca postojowego na 50 m
2
 pow. 

użytkowej. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;  

6) w terenach oznaczonych symbolem MN/U, w których realizowane będą jako przeznaczenie podstawowe 

usługi komercyjne wbudowane lub wolnostojące, realizacja nie mniej niż 4 miejsca postojowe. Do ww. 

miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;  

7) w terenach zabudowy usługowej obowiązują zasady obsługi terenów w zakresie miejsc do parkowania, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych terenów.  

19. W obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczonych na podstawie zasięgu wezbrania 

powodziowego Q 1% określonego w sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu”, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

ZZ, obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych.  

20. We wszystkich terenach objętych ustaleniami planu obowiązuje zakaz lokalizacji farm wiatrowych 

i pojedynczych elektrowni wiatrowych.  

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej 

oraz realizację nowych. Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji ww. obiektów, obowiązek zachowania 

ciągłości istniejących wód śródlądowych płynących (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu), w tym 

okresowych.  

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, w liniach 

rozgraniczających dróg oraz w terenach zainwestowanych i terenach otwartych, chyba, że ustaleniami planu dla 

tych terenów wprowadzono zakaz ich lokalizacji.  
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3. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: 

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zlokalizowanej głównie w liniach rozgraniczających 

ulic oraz wodociągów lokalnych i indywidualnych ujęć wód;  

2) przy rozbudowie istniejącej sieci oraz budowie nowych sieci dopuszcza się realizację hydrantów przeciw 

pożarowych.  

3) obowiązuje ochrona, zgodnie z przepisami odrębnymi, istniejących ujęć i sieci wodociągowych służących 

zaopatrzeniu w wodę. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków: 

1) odprowadzenie ścieków komunalnych z całego obszaru objętego planem, który znajduje się w obszarze 

tworzącym aglomerację (miasto Nowy Targ) na komunalną oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu, siecią 

kanalizacji sanitarnej połączoną z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną głównie w liniach 

rozgraniczających ulic;  

2) docelowo realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie w obszarze aglomeracji. Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej w ww. terenach, 

dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników;  

3) w terenach położonych poza obszarem tworzącym aglomerację, dopuszcza się realizację szczelnych 

zbiorników lub indywidualnych oczyszczalni ścieków jedynie w przypadku, gdy możliwe jest 

odprowadzenie oczyszczonych ścieków kolektorem do istniejących cieków wodnych;  

4) obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;  

5) obowiązuje utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających. Dopuszcza się ich 

przebudowę i realizację nowych;  

6) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i ich oczyszczanie, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

7) obowiązek uwzględnienia przy zagospodarowaniu działek maksymalnej retencji wód opadowych, poprzez 

ograniczenie powierzchni szczelnych oraz magazynowanie wód opadowych w obrębie działki, w tym 

realizację systemu wtórnego wykorzystania wód opadowych do celów bytowo – gospodarczych, obiektów 

małej architektury umożliwiających magazynowanie wód opadowych np. oczka wodne, studnie chłonne.  

5. W zakresie składowania odpadów: 

1) w zakresie gospodarki odpadami stałymi obowiązują zasady ustalone na terenie gminy, zgodnie 

z przepisami odrębnymi,  

2) obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych,  

3) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

6. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 

1) doprowadzenie gazu ziemnego do obszaru objętego planem nastąpi poprzez sieć gazową połączoną ze 

stacją gazową 1-go stopnia „Lasek”;  

2) dopuszcza się realizację sieci gazowej przesyłowej oraz rozdzielczej sieci gazowej, lokalizowanej głównie 

w liniach rozgraniczających ulic.  

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 

1) nowe 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) odnawialnymi źródłami ciepła (energia słoneczna, pompy cieplne itp.),  

d) paliwami płynnymi,  

e) biomasą;  
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2) W terenach objętych siecią gazową w noworealizowanych budynkach jako podstawowe źródło ciepła 

obowiązek stosowania gazu ziemnego, z dopuszczeniem stosowania oleju opałowego, prądu elektrycznego 

i odnawialnych źródeł ciepła;  

3) zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie rozwiązań indywidualnych lub scentralizowanych 

źródeł ciepła;  

4) obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń.  

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną: 

1) Obszar objęty planem zasilany będzie w energię elektryczna z GPZ Lasek;  

2) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich i średnich napięć poprzez stacje transformatorowe;  

3) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w zależności od potrzeb, na terenach wyznaczonych 

pod zainwestowanie;  

4) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci energetycznych, w tym kablowanie istniejących 

sieci napowietrznych, na zasadach określonych przez zarządzającego siecią;  

5) Realizacja nowych sieci we wszystkich terenach objętych planem preferowana w wykonaniu kablowym 

ziemnym. W uzasadnionych przypadkach (głównie w terenach, na których występują linie napowietrzne) 

dopuszcza się budowę linii i stacji napowietrznych;  

6) Obowiązuje zachowanie stref od linii energetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami.  

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne: 

1) Realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych 

ziemnych i innych dostępnych rozwiązań.  

10. W zakresie komunikacji: 

1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę w zależności od potrzeb, istniejących dróg publicznych i dróg 

wewnętrznych oraz dojazdów wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;  

2) Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających 

dróg, na zasadach określonych w z przepisach odrębnych;  

3) Dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie dróg oraz realizacji nowych, realizację ścieżek rowerowych 

w liniach rozgraniczających dróg;  

4) Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji nowych dróg, obowiązek zachowania ciągłości istniejących wód 

śródlądowych płynących (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu), w tym okresowych;  

5) Dopuszcza się realizację ciągów spacerowych o szerokości nie większej niż 3 m oraz ciągów 

komunikacyjnych, w tym ciągów pieszo - jezdnych, pokazanych orientacyjnie i niepokazanych na rysunku 

planu.  

Rozdział 3. 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH 

§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI 

1. Tereny wód śródlądowych płynących (rzeka Dunajec) oznaczone symbolem WS.1 – pow. 5,48 ha. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów w granicach rzeczywistego przebiegu rzeki, 

uwzględniającego zmiany wywołane zwiększonymi przepływami wód:  

1) Zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, za 

wyjątkiem:  

a) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów i kładek dla realizacji dróg, ciągów 

pieszych i szlaków rowerowych,  

b) budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną przed powodzią (techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej).  
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2. Tereny obudowy biologicznej rzeki Dunajec, oznaczone symbolem WS/ZI.1a – pow. 13,91 ha. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) Zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, za 

wyjątkiem:  

a) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów i kładek dla realizacji dróg, ciągów 

pieszych i szlaków rowerowych,  

b) budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną przed powodzią (techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej);  

2) Dopuszcza się realizację ścieżek i szlaków rowerowych, nie wyodrębnionych na rysunku planu, zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

3) Utrzymanie zespołów roślinności łęgowej.  

3. Tereny wód śródlądowych płynących (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potoków, oznaczone 

symbolami WS/ZI.2 – pow. 14,55 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów w granicach 

rzeczywistego przebiegu potoków, uwzględniającego zmiany wywołane zwiększonymi przepływami wód:  

1) Zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, za 

wyjątkiem;  

a) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów i kładek dla realizacji dróg, ciągów 

pieszych i szlaków rowerowych,  

b) budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną przed powodzią (techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej);  

2) Dopuszcza się zmianę przeznaczenia istniejącego oznaczonego na rysunku planu kolorem czerwonym 

budynku usługowego na cele mieszkalne;  

3) Obowiązuje zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących, nie pokazanych i pokazanych na rysunku planu 

budynków.  

4. Tereny lasów, oznaczone symbolem ZL.1 - pow. 12,05 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej 

i obiektów służących gospodarce leśnej realizowanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;  

2) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych i ciągów spacerowych (pieszych, 

rowerowych i narciarskich) oraz realizację urządzonych miejsc do odpoczynku z obiektami i urządzeniami 

małej architektury;  

3) Zapewnienie drożności i ciągłości istniejących cieków wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy 

melioracyjne) i prawidłowego ich utrzymania. Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna cieków dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.  

5. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem ZL.2 - pow. 2,02 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury 

technicznej;  

2) Dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg jako szlaków turystycznych i ciągów spacerowych 

(pieszych, rowerowych i narciarskich) oraz realizację urządzonych miejsc do odpoczynku z obiektami 

i urządzeniami małej architektury;  
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3) Zapewnienie drożności i ciągłości istniejących cieków wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy 

melioracyjne) i prawidłowego ich utrzymania. Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna cieków dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.  

§ 7. USTALENIA DLA TERENÓW UŻYTKOWANYCH ROLNICZO 

1. Tereny rolne oznaczone symbolem R.1 – pow. 137,81 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów – tereny rolne użytkowane jako łąki i pastwiska;  

2) zakaz realizacji:  

a) obiektów budowlanych, w tym związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów budowlanych 

infrastruktury technicznej,  

b) obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie;  

3) dopuszcza się lokalizację ciągów spacerowych oraz szlaków rowerowych, w tym wzdłuż cieków wodnych;  

4) dopuszcza się zalesienia obszarów oraz realizację kępowych zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych;  

5) zapewnienie drożności i ciągłości istniejących cieków wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy 

melioracyjne) i prawidłowego ich utrzymania. Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.  

2. Tereny rolne oznaczone symbolem R.2 – pow. 6,27 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) zakaz realizacji:  

a) obiektów budowlanych, w tym związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów budowlanych 

infrastruktury technicznej,  

b) obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie;  

2) dopuszcza się przebudowę lub odbudowę istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz ich 

rozbudowę i nadbudowę wynikającą ze zmiany konstrukcji dachowej wyłącznie w celu poprawy standardu 

mieszkania, poprzez realizację m.in. wiatrołapów, tarasów, łazienek lub garaży, przy zachowaniu 

następujących zasad:  

a) zakaz zmiany przeznaczenia istniejących budynków (mieszkalnych i gospodarczych),  

b) zwiększenie powierzchni zabudowy każdego z istniejących budynków nie może przekroczyć 30 m
2
,  

c) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynków,  

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, 

stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach rozwiązań,  

e) w wypadku nadbudowy budynków wynikającej ze zmiany konstrukcji dachowej realizacja dachów jako 

dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35
0
 – 49

0
. Dopuszcza się realizację 

dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

f) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków elementów wykończenia wykonanych z użyciem 

miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień (z zakazem stosowania otoczaków). 

Zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych,  

g) w wypadku elewacji tynkowanych zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych 

kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych;  

3) zakaz zalesienia obszarów;  

4) dopuszcza się na granicach działek z istniejącymi siedliskami wykonanie nasadzeń zieleni śródpolnej jako 

zakrzaczeń kępowych;  
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5) uwzględnienie przy zagospodarowaniu terenów istniejących, nie wyznaczonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi ciągów komunikacyjnych oraz ciągów pieszych;  

6) zapewnienie drożności i ciągłości istniejących cieków wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy 

melioracyjne) i prawidłowego ich utrzymania. Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych, w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.  

3. Tereny rolne oznaczone symbolem RZ.1 – pow. 4,03 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów – tereny rolne użytkowane jako łąki i pastwiska;  

2) zakaz zalesienia obszarów;  

3) zakaz realizacji:  

a) obiektów budowlanych, w tym związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem obiektów budowlanych 

infrastruktury technicznej,  

b) obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie,  

4) dopuszcza się realizację ciągów spacerowych, szlaków rowerowych i tras narciarstwa biegowego;  

5) zapewnienie drożności i ciągłości istniejących cieków wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy 

melioracyjne) i prawidłowego ich utrzymania. Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt cieków 

wodnych, w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną 

przeciwpowodziową, przy czym umocnienia dna rzeki dopuszcza się wyłącznie w celu zabezpieczenia 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.  

Rozdział 4. 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH - ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

§ 8. USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN.1 – pow. 8,55 ha, MN.2 – 
pow. 14,90 ha, MN.3 – pow. 2,91 ha, MN.4 – pow. 3,67 ha, MN.5 – pow. 0,09 ha, MN.6 – pow. 4,54 ha, 
MN.7 – pow. 0,09 ha, MN.8 – pow. 0,17 ha, MN.9 – pow. 1,08 ha, MN.10 – pow. 10,84 ha, MN.11  
– pow. 5,19 ha, MN.12 – pow. 2,72 ha, MN.13 – pow. 12,91 ha, MN.14 – pow. 13,21 ha, MN.15  
– pow. 2,15 ha, MN.16 – pow. 12,61 ha, MN.17 – pow. 7,35 ha, MN.18 – pow. 3,82 ha, MN.19  
– pow. 0,30 ha, MN.20 – pow. 13,80 ha, MN.21 – pow. 0,83 ha, MN.22 – pow.2,82 ha, MN.23 – pow. 8,15 ha, 
MN.24 – pow. 3,90 ha, MN.25 – pow. 3,75 ha, MN.26 – pow. 0,20 ha, MN.27 – pow. 0,38 ha. Obowiązują 

następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na już wydzielonych geodezyjnie działkach 

budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 17,  

b) usługi hotelarskie, realizowane jako budownictwo pensjonatowe - budynki wolnostojące, na działkach 

budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m
2
,  

c) drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze na działkach budowlanych o powierzchni 

nie mniejszej niż 2000 m
2
;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego:  

a) usługi realizowane jako wbudowane,  

b) budynki gospodarcze i garaże;  

3) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków w istniejącej zabudowie 

zagrodowej, na zasadach ustalonych w pkt 6 i pkt 7;  

4) Zachowania intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,5;  

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  
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6) Realizacja nowych budynków oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących, za 

wyjątkiem wymienionych w pkt 7, na następujących zasadach:  

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej - bliźniaczej. Dopuszcza się 

realizację zabudowy w odległości 1,5 metra od granicy działki, a w wypadku realizacji budynków 

w zabudowie zwartej – bliźniaczej, dopuszcza się ich lokalizację również w granicach działki,  

b) kubatura nadziemna budynku mieszkalnego jednorodzinnego w tym z wbudowanymi usługami 

komercyjnymi do 1500 m
3
, a budynku pensjonatowego do 3000 m

3
,  

c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym z wbudowanymi usługami komercyjnymi 

oraz budynków drobnej wytwórczości realizowanych jako dobudowane do budynków mieszkaniowych, 

nie może przekroczyć wysokości 11 m, a budynków pensjonatowych 13 metrów,  

d) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

e) przy rozbudowie istniejących budynków oraz lokalizacji nowych budynków w granicy działki dopuszcza 

się inne niż ustalone w lit. d rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące 

kontynuację istniejących rozwiązań zastosowanych w istniejących budynkach w tym zrealizowanych 

w granicy działki,  

f) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie 

pionowej. Zakaz realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy otwarć 

dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) 

w strefie okapu na szerokości połaci nie większej niż 1/3 długości krokwi. Zakaz otwierania dachów jako 

otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się 

otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu (tzn. 

szerokość czołowej ściany lukarny bez okapów), nie może przekroczyć ½ długości całej połaci 

dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej,  

g) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie 

miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej 

kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków),  

h) stosowanie następujących kolorów dla pokrycia połaci dachowych: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

i) w wypadku elewacji tynkowanych, stosowanie kolorów pastelowych;  

7) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o kubaturze nadziemnej do 300 m
3
 

oraz budynków dla lokalizacji warsztatów rzemieślniczych o kubaturze nadziemnej do 800 m
3
, 

realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość nowych budynków oraz 

podlegających nadbudowie budynków gospodarczych i inwentarsko – składowych w zabudowie 

zagrodowej, nie może przekroczyć wysokości 7 metrów. Przy rozbudowie istniejących budynków 

gospodarczych oraz w zabudowie zagrodowej budynków inwentarsko – składowych, dopuszcza się 

rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację zastosowanych w istniejących 

budynkach rozwiązań. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako 

dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 45 
0
. 

W wypadku budynków dobudowywanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy jednospadowe 

o kącie nachylenia głównych połaci do 45 
0
.  

8) Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. W wypadku realizacji budynków jako 

wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy 

względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;  

9) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych realizowanych na następujących zasadach:  

a) nazwy pensjonatów i zakładów mogą być sytuowane:  

- bezpośrednio na elewacjach budynków wykonane z ażurowych liter o wysokości do 0,50 m,  
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- prostopadle lub równolegle do elewacji budynków jako montowane na wspornikach kute w metalu 

znaki (logo) lub nazwy obiektów umieszczane na deskach podwieszanych do wsporników,  

b) tablice informacyjne reklamowe mogą być sytuowane wyłącznie na elewacjach budynków a ich 

powierzchnia nie może być większa niż 0,5 m
2
. W przypadku usług wbudowanych obowiązuje realizacja 

nie więcej niż 1 tablicy informacyjnej dla 1 usługi;  

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez 

ciągi komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu.  

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MNa.1 – pow. 0,56 ha, MNa.2 
– pow. 0,16 ha, MNa.3 – pow. 2,02 ha, MNa.4 – pow. 1,01 ha, MNa.5 – pow. 0,75 ha. Obowiązują 

następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, realizowane na już wydzielonych geodezyjnie działkach 

budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 17,  

b) zabudowa zagrodowa realizowana na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m
2
,  

c) drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze na działkach budowlanych o powierzchni 

nie mniejszej niż 1500 m
2
;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - budynki gospodarcze 

i garaże;  

3) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków w istniejącej zabudowie 

zagrodowej, na zasadach ustalonych w pkt 6 i pkt 7;  

4) Zachowania intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,4;  

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;  

6) Realizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie 

zagrodowej oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących, na następujących 

zasadach:  

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej,  

b) kubatura nadziemna budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1500 m
3
,  

c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nie może przekroczyć wysokości 11 m,  

d) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

e) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. d rozwiązania połaci 

dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach 

rozwiązań,  

f) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie 

pionowej. Zakaz realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy otwarć 

dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) 

w strefie okapu na szerokości połaci nie większej niż 1/3 długości krokwi. Zakaz otwierania dachów jako 

otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się 

otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu (tzn. 

szerokość czołowej ściany lukarny bez okapów), nie może przekroczyć ½ długości całej połaci 

dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej,  

g) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie 

miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej 

kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków),  

h) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

i) w wypadku elewacji tynkowanych, stosowanie kolorów pastelowych;  
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7) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o kubaturze nadziemnej do 300 m
3
 

oraz budynków dla lokalizacji warsztatów rzemieślniczych o kubaturze nadziemnej do 800 m
3
, 

realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do budynków mieszkalnych. Wysokość nowych 

budynków oraz podlegających nadbudowie budynków gospodarczych i inwentarsko – składowych 

w zabudowie zagrodowej, nie może przekroczyć wysokości 7 metrów. Przy rozbudowie istniejących 

budynków gospodarczych oraz w zabudowie zagrodowej budynków inwentarsko – składowych, dopuszcza 

rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację zastosowanych w istniejących 

budynkach rozwiązań. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako 

dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 45
0
. 

W wypadku budynków dobudowywanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy jednospadowe 

o kącie nachylenia głównych połaci do 45
0
. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych 

następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. 

W wypadku realizacji budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci 

dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych 

o różnym kącie nachylenia;  

8) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 0,5 m
2
, 

sytuowanych wyłącznie na elewacjach budynków. W przypadku usług wbudowanych obowiązuje realizacja 

nie więcej niż 1 tablicy informacyjnej dla 1 usługi;  

9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez ciągi 

komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu.  

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolami: MN/U. 1 – pow. 1,21 ha, 
MN/U.2 – pow. 6,36 ha, MN/U.3 – pow. 14,86 ha, MN/U.4 – pow. 4,42 ha, MN/U. 5 – pow. 5,14 ha, MN/U. 
6 – pow. 6,90 ha, MN/U. 7 – pow. 6,47 ha, MN/U. 8 – pow. 3,26 ha, MN/U. 9 – pow. 0,91 ha, MN/U. 9a – 
pow. 0,10 ha, MN/U. 10 – pow. 0,38 ha, MN/U. 11 – pow. 5,37 ha, MN/ U.12 – pow. 4,28 ha, MN/U. 13 – 
pow. 8,71 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania wszystkich wyżej wymienionych terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane na już wydzielonych geodezyjnie działkach 

budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 17,  

b) usługi, realizowane jako budynki wolnostojące, na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej 

1000 m
2
,  

c) wbudowane usługi komercyjne stanowiące nie więcej niż 60% powierzchni całkowitej budynku, 

realizowane na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 800 m
2
,  

d) drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze na działkach budowlanych o powierzchni 

nie mniejszej niż niż 1500 m
2
;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne, realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego:  

a) budynki gospodarcze i garaże;  

3) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków w istniejącej zabudowie 

zagrodowej, na zasadach ustalonych w pkt 6 i 7;  

4) Zachowania intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,6;  

5) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 25% powierzchni działki budowlanej;  

6) Realizacja nowych budynków oraz odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących, za wyjątkiem 

wymienionych w pkt.7, na następujących zasadach:  

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej, w tym bliźniaczej. Dopuszcza się 

realizację zabudowy w odległości 1,5 metra od granicy działki a w wypadku realizacji budynków 

w zabudowie zwartej – bliźniaczej, dopuszcza się ich lokalizację również w granicach działki,  

b) kubatura nadziemna budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1500 m
3
, a budynku usługowego oraz 

mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanymi usługami komercyjnymi do 3500 m
3
,  

c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć wysokości 11 metrów,  
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d) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi usługami komercyjnymi oraz 

budynków realizujących usługi komercyjne - 13 metrów,  

e) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 35
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

f) przy rozbudowie istniejących budynków oraz lokalizacji nowych budynków w granicy działki dopuszcza 

się inne niż ustalone w lit. e rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące 

kontynuację istniejących rozwiązań zastosowanych w istniejących budynkach w tym zrealizowanych 

w granicy działki,  

g) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie 

pionowej. Zakaz realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy otwarć 

dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. e) 

w strefie okapu na szerokości połaci nie większej niż 1/3 długości krokwi. Zakaz otwierania dachów jako 

otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się 

otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu (tzn. 

szerokość czołowej ściany lukarny bez okapów), nie może przekroczyć ½ długości całej połaci 

dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej,  

h) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie 

miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień oraz ich imitacje), tradycyjnej 

kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków),  

i) stosowanie następujących kolorów dla pokrycia połaci dachowych: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

j) w wypadku elewacji tynkowanych, stosowanie kolorów pastelowych;  

7) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o kubaturze nadziemnej do 300 m
3
 

oraz budynków dla lokalizacji warsztatów rzemieślniczych o kubaturze nadziemnej do 1000 m
3
, 

realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość nowych budynków oraz 

podlegających nadbudowie budynków gospodarczych i budynków inwentarsko – składowych w zabudowie 

zagrodowej, nie może przekroczyć wysokości 7 metrów. Przy rozbudowie istniejących budynków 

gospodarczych i inwentarsko – składowych w zabudowie zagrodowej, dopuszcza się rozwiązania połaci 

dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację zastosowanych w istniejących budynkach 

rozwiązań. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, 

czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 45
0
. W wypadku 

budynków dobudowywanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie 

nachylenia głównych połaci do 45
0
. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących 

kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. W wypadku 

realizacji budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych 

o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym 

kącie nachylenia;  

8) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 0,5 m
2
, 

sytuowanych wyłącznie na elewacjach budynków. W przypadku usług wbudowanych obowiązuje realizacja 

nie więcej niż 1 tablicy informacyjnej dla 1 usługi;  

9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez ciągi 

komunikacyjne, nie wyznaczone na rysunku planu.  

Rozdział 5. 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH - ZABUDOWA USŁUGOWA 

§ 9. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG PUBLICZNYCH 

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem UPo.1 – pow. 0,90 ha. Obowiązują następujące 

zasady zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oświaty;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – urządzenia sportowe, usługi komercyjne, place zabaw;  
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3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% pow. terenu inwestycji;  

4) Uwzględnienie nie mniej niż 20% powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni 

urządzonej z zastosowaniem gatunków roślin zimozielonych;  

5) Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów;  

6) Dopuszcza się zmianę użytkowania budynków, dla lokalizacji innych niż istniejące usług realizujących cele 

publiczne;  

7) Realizacja nowych budynków oraz odbudowa, przebudowa lub rozbudowa istniejących, na następujących 

zasadach:  

a) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynków,  

b) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej,  

c) wysokość nowych budynków nie może przekroczyć wysokości 13 metrów,  

d) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 10
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub 

wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

e) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. d rozwiązania połaci 

dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach 

rozwiązań,  

f) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

ciemnozielony, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

g) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  

8) Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych;  

9) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej;  

10) Realizacja nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych.  

2. Tereny zabudowy sakralnej, oznaczone symbolem UPr.1 – pow. 0,60 ha. Obowiązują następujące 

zasady zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa związana z kultem religijnym;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego – mieszkalnictwo 

i usługi oświaty, biura, budynki gospodarcze i garaże;  

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% pow. terenu inwestycji;  

4) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 30%;  

5) Przy rozbudowie, przebudowie, odbudowie i nadbudowie istniejących obiektów oraz realizacji nowych, za 

wyjątkiem budynku kościoła obowiązuje zachowanie następujących zasad:  

a) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynków,  

b) wysokość nowych budynków nie może przekroczyć wysokości 13 metrów,  

c) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. 

Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

d) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. c rozwiązania połaci 

dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach 

rozwiązań,  

e) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  
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6) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o kubaturze nadziemnej do 500 m
3
  

i wysokości do 5 metrów. Obowiązuje realizacja dachów jako symetrycznych, dwuspadowych, o kącie 

nachylenia głównych połaci do 45
0
. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących 

kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony;  

7) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej;  

8) Realizacja miejsc postojowych dla obsługi terenu, w terenie oznaczonym symbolem KS.1.  

§ 10. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH 

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.1 – pow. 0,18 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne;  

2) Dopuszcza się realizację funkcji takich jak: myjnia samochodowa, warsztat samochodowy, garaże;  

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% pow. terenu inwestycji;  

4) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni 

terenu inwestycji;  

5) Realizacja nowych budynków oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących, na 

następujących zasadach:  

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej. W wypadku zabudowy zwartej, 

w tym bliźniaczej dopuszcza się realizację zabudowy w granicach działki lub w odległości 1,5 metra od 

granicy działki,  

b) wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości 13 metrów,  

c) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. 

Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

d) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. c rozwiązania połaci 

dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach 

rozwiązań,  

e) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  

6) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych możliwa wyłącznie na elewacji budynku;  

7) Obowiązuje realizacja na stanowiskach postojowych i stanowiskach przeznaczonych do mycia pojazdów, 

placach manewrowych oraz ciągach komunikacyjnych, szczelnych nawierzchni ze spadkami 

zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych wyposażonych w stosowne 

urządzenia oczyszczające które zabezpieczą środowisko przed zanieczyszczeniem;  

8) Dostęp do terenu z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej, poprzez istniejący zjazd;  

9) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m
2
 powierzchni użytkowej obiektów 

usługowych.  

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U.2 – pow. 1,85 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne związane z obsługą komunikacji;  

2) Dopuszcza się usługi takie jak: stacja paliw wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym 

myjnia samochodowa, stacja obsługi samochodów, zaplecze socjalno – biurowe z częścią handlową 

i gastronomiczną. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych za wyjątkiem motelu;  

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% pow. terenu;  

4) Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi – 25% terenu;  
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5) Dopuszcza się realizację reklam wolnostojących, nie wyższych niż 12 m nad poziom terenu;  

6) Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejących budynków w tym budynków i obiektów 

stacji paliw na następujących zasadach:  

a) wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości 13 metrów,  

b) przy rozbudowie budynków dopuszcza się rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, 

stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach rozwiązań,  

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki i intensywnych kolorów na całych powierzchniach elewacji. 

Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych. Dopuszcza się stosowanie intensywnych kolorów jako 

pojedynczych akcentów kolorystycznych;  

7) Realizacja nowych budynków, w tym motelu, na następujących zasadach:  

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej,  

b) wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości 13 metrów,  

c) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. 

Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

d) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

e) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  

8) Obowiązuje realizacja na stanowiskach postojowych i stanowiskach przeznaczonych do mycia pojazdów, 

placach manewrowych oraz ciągach komunikacyjnych, szczelnych nawierzchni ze spadkami 

zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych wyposażonych w stosowne 

urządzenia oczyszczające które zabezpieczą środowisko przed zanieczyszczeniem;  

9) Dostęp do terenu z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej, poprzez istniejący zjazd;  

10) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych stosownie do potrzeb, nie mniej jednak niż 20.  

3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U.3 – pow. 0,38 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi komercyjne oraz drobna wytwórczość;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – mieszkalnictwo, garaże;  

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych za wyjątkiem części mieszkalnej realizowanej 

w obiektach usług i drobnej wytwórczości lub realizowanej jako dobudowana do obiektu usługowego;  

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% pow. terenu;  

5) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych na powierzchni nie mniejszej niż 20% powierzchni 

terenu;  

6) Dopuszcza się odbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów oraz realizację nowych, na 

następujących zasadach:  

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej. W wypadku zabudowy zwartej, 

w tym bliźniaczej dopuszcza się realizację zabudowy w granicach działki lub w odległości 1,5 metra od 

granicy działki,  

b) wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości 13 metrów,  

c) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30 
0
 – 49 

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,  
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d) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. c rozwiązania połaci 

dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach 

rozwiązań,  

e) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  

7) Dopuszcza się lokalizację parterowych garaży o kubaturze nadziemnej do 300 m
3
 i wysokości do 5 metrów. 

Obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie 

nachylenia głównych połaci do 45
0
. W wypadku garaży realizowanych jako dobudowane do budynków 

usługowych lub drobnej wytwórczości dopuszcza się dachy jednospadowe, o kącie nachylenia głównych 

połaci do 45
0
. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: 

ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. W wypadku realizacji 

budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej 

kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie 

nachylenia;  

8) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych możliwa wyłącznie na elewacji budynku;  

9) Dostęp do terenu z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej;  

10) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m
2
 powierzchni użytkowej obiektów 

usługowych.  

4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem U.4 – pow. 0,31 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi komercyjne oraz drobna wytwórczość;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – mieszkalnictwo, garaże;  

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych za wyjątkiem części mieszkalnej realizowanej 

w obiektach usług i drobnej wytwórczości lub realizowanej jako dobudowana do obiektu usługowego;  

4) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% pow. terenu;  

5) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych na powierzchni nie mniejszej niż 20% powierzchni 

terenu, w tym pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 2 metry od granic terenów 

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego;  

6) Dopuszcza się odbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów oraz realizację nowych, na 

następujących zasadach:  

a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej lub zwartej. W wypadku zabudowy zwartej, 

w tym bliźniaczej dopuszcza się realizację zabudowy w granicach działki lub w odległości 1,5 metra od 

granicy działki,  

b) wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości 13 metrów,  

c) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych,  

d) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. c rozwiązania połaci 

dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach 

rozwiązań,  

e) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  

7) Dopuszcza się lokalizację parterowych garaży o kubaturze nadziemnej do 300 m
3
 i wysokości do 

5 metrów.  

8) Obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie 

nachylenia głównych połaci do 45
0
. W wypadku garaży realizowanych jako dobudowane do budynków 
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usługowych lub drobnej wytwórczości dopuszcza się dachy jednospadowe, o kącie nachylenia głównych 

połaci do 45
0
. Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: 

ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. W wypadku realizacji 

budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej 

kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie 

nachylenia;  

9) Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych możliwa wyłącznie na elewacji budynku;  

10) Dostęp do terenu z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej;  

11) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m
2
 powierzchni użytkowej obiektów 

usługowych.  

5. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem: U.5 – pow. 0,05 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi;  

2) Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów;  

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% pow. terenu inwestycji;  

4) Realizacja nowego budynku oraz odbudowa, rozbudowa lub przebudowa istniejącego budynku, na 

następujących zasadach:  

a) realizacja nowego budynku w granicach działki,  

b) wysokość nowego budynku nie może przekroczyć wysokości 11 metrów,  

c) w nowym budynku realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci 

pomiędzy 30 
0
 – 49 

0
. Dopuszcza się realizację dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz 

realizacji dachów namiotowych,  

d) przy rozbudowie budynku obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynku,  

e) przy rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku dopuszcza się rozwiązania połaci dachowych 

i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację zastosowanych w istniejących budynkach rozwiązań,  

f) obowiązuje dostosowanie architektury budynku do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie 

miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień i ich imitacje), tradycyjnej 

kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków). Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw 

sztucznych,  

g) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

h) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  

5) Przy zagospodarowaniu terenu obowiązuje uwzględnienie ogólnodostępnego ciągu pieszego;  

6) Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych wyłącznie na elewacji budynku;  

7) Uwzględnienie nie mniej niż 25% powierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni 

urządzonej z zastosowaniem gatunków roślin zimozielonych;  

8) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej, poprzez istniejący 

zjazd;  

9) Realizacja nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych.  

6. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem US.1 – pow. 0,38 ha. Obowiązują następujące 

zasady zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi sportowo – turystyczne;  

2) Dopuszcza się realizację kompleksu kortów tenisowych i boisk sportowych z zapleczem i urządzeniami 

towarzyszącymi oraz innych urządzeń służących rekreacji takich jak np. wrotowisko, miasteczko 

rowerowe, lodowisko;  
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3) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury służących rekreacji;  

4) Obowiązuje uwzględnienie kompozycji zieleni urządzonej drzewiasto – krzewiastej;  

5) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej;  

6) Realizacja nie mniej niż 10 miejsc parkingowych.  

7. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem US.2 – pow. 22,78 ha. Obowiązują następujące 

zasady zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi sportowo – turystyczne;  

2) Dopuszcza się realizację ośrodka golfowego (pole golfowe i pole do nauki gry w golfa) z zapleczem 

i urządzeniami towarzyszącymi;  

3) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z obsługą terenów sportowych, takich jak: klub 

golfowy i budynki zaplecza gospodarczego w terenach oznaczonych kratką;  

4) Realizacja budynków na następujących zasadach:  

a) wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości 11 metrów,  

b) realizacja dachów jako dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30
0
 – 49

0
. 

Dopuszcza się realizację dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów 

namiotowych,  

c) obowiązuje dostosowanie architektury budynku do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie 

miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont, kamień i ich imitacje), tradycyjnej 

kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków). Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw 

sztucznych,  

d) stosowanie dla pokrycia połaci dachowych następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 

grafitowy, ciemnozielony, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont,  

e) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych;  

5) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury służących rekreacji;  

6) Obowiązuje uwzględnienie kompozycji zieleni urządzonej drzewiasto – krzewiastej;  

7) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej, realizowanej 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

8) Realizacja nie mniej niż 10 miejsc parkingowych.  

Rozdział 6. 
USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

§ 11. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW GOSPODARKI WODNEJ 

1. Tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone symbolem WZ.1/C1 – pow. 0,03 ha, 
WZ.2/C2 – pow. 0,03 ha, WZ.3/C3 – pow. 0,04 ha, WZ.4/C4 – pow. 0,03 ha. Obowiązują następujące 

zasady zagospodarowania terenów:  

1) Zagospodarowanie terenów związane jest z realizacją celu publicznego;  

2) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących ujęć wód głębinowych oraz likwidację studni, zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

3) Na terenie bezpośrednich stref ochrony sanitarnej od ujęć, utworzonych decyzją Wojewody 

Nowosądeckiego Nr OS.7211/43/83 dnia 22.10.1988 r. i pozwoleniem wodno – prawnym – Decyzja 

Wojewody Nowosądeckiego nr OS.IV.6210/34/91 z dnia 5 października 1991 roku oraz nr 

OS.IV.6210/70a/94 z dnia 20 grudnia 1994 roku, zabrania się:  

a) stosowania nawożenia,  

b) stosowania środków ochrony roślin;  
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4) Dojazd do terenu nie wyznaczonymi na rysunku planu drogami polnymi, z ustalonej w planie 

i wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy lokalnej i dojazdowej.  

Rozdział 7. 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW ZAMKNIĘTYCH. 

§ 12. USTALENIA DLA TERENÓW ZAMKNIĘTYCH Tereny zamknięte, wyłączone z ustaleń planu, 

oznaczone symbolem TZ–pow. 4,83 ha. 

Rozdział 8. 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI. 

§ 13. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG 

1. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem KDGP/KDZ.1 – pow. 4,96 ha, KDGP/KDZ.2 – pow. 2,76 ha. 
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących zasadach:  

1) teren przeznaczony dla lokalizacji drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego o szerokości w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejszej niż 20 metrów, i jej elementów realizowanych 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych, takich jak:  

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 7 m dla drogi KDGP/KDZ.1 oraz dwie jezdnie o szerokości 

nie mniejszej niż 7 m każda dla drogi KDGP/KDZ.2,  

b) chodniki,  

c) obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą 

ruchu;  

2) dopuszcza się obniżenie klasy drogi do drogi klasy zbiorczej, po zrealizowaniu planowanej drogi klasy 

głównej ruchu przyspieszonego w zachodniej części miasta;  

3) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

2. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KDL.1 – pow. 3,71 ha, KDL.2 – pow. 2,93 ha, KDL.3 – 
pow. 0,38 ha, KDL.4 – pow. 0,10 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących 

zasadach:  

1) teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy lokalnej o szerokości w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejszej niż 12 m i ich elementów, takich jak:  

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 6 m,  

b) chodniki,  

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;  

2) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.  

3. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KDD.1 – pow. 1,03 ha, KDD.2 – pow. 0,98 ha, KDD.3 – 
pow. 0,65 ha, KDD.4 – pow. 0,88 ha, KDD.5 – pow. 0,68 ha, KDD.6 – pow. 2,74 ha, KDD.7 – pow. 1,07 ha, 
KDD.8 – pow. 0,22 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących zasadach:  

1) teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy dojazdowej o szerokości w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejszej niż 10 m i jej elementów, takich jak:  

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m,  

b) chodniki,  

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;  

2) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.  

4. Tereny komunikacji – drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: KDW.1 – pow. 0,18 ha, KDW.2 – 
pow. 0,20 ha, KDW.4 – pow. 0,37 ha, KDW.6 – pow. 0,37 ha, KDW.7 – pow. 0,15 ha, KDW.8 – pow. 0,30 ha, 
KDW.9 – pow. 0,08 ha, KDW.10 – pow. 0,08 ha, KDW.12 - pow. 0,04 ha, KDW.13 – pow. 0,34 ha, 
KDW.14 – pow. 0,26 ha, KDW.15 – pow. 0,19 ha, KDW.16 – pow. 0,36 ha. Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:  
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1) tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu, nie mniejszej niż 6 m i ich elementów, takich jak:  

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m,  

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;  

3) obowiązek realizacji placu do zawracania na zakończeniu dróg oznaczonych symbolami KDW.2 i KDW.8.  

5. Tereny komunikacji – drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: KDW.5 – pow. 0,10 ha, KDW.11 – 
pow. 0,12 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu, nie mniejszej niż 8 m i jej elementów, takich jak:  

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m,  

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi;  

2) obowiązek realizacji placu do zawracania na zakończeniu drogi oznaczonej symbolem KDW.5.  

6. Tereny komunikacji – droga wewnętrzna, oznaczona symbolem: KDW.3 – pow. 0,35 ha. Obowiązują 

następujące zasady zagospodarowania terenów: teren przeznaczony dla lokalizacji dróg wewnętrznych 

o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejszej niż 10 m i ich elementów, 

takich jak:  

1) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m,  

2) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi.  

§ 14. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PARKINGÓW I PLACÓW Tereny parkingu, 

oznaczone symbolem KS.1 – pow. 0,15 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących 

zasadach:  

1) wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę klasy dojazdowej, na zasadach określonych przez 

zarządzającego drogą;  

2) obowiązek realizacji na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni terenu zieleni drzewiasto – 

krzewiastej. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków zimozielonych;  

3) obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i placów z substancji ropopochodnych oraz części 

stałych;  

4) obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury 

technicznej oraz obiektów i urządzeń małej architektury.  

Rozdział 11. 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 

§ 15.  Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości działek, ustala się stawkę dla 

naliczania opłat związanych ze zmianą planu miejscowego w wysokości:  

1. 20% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie symbolami: U, MN/U, MN i MNa.  

2. 10% dla terenów pozostałych.  

§ 16.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.  

§ 17.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

§ 18.  Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Nowy Targ.  

  

 Przewodniczący Rady 

mgr Paweł Liszka 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXX/246/2013  

Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 25 marca 2013 r. 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
NOWY TARG 23 (NIWA – GREL) 

SKALA 1:2000* 
 

UKŁAD SEKCJI 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
5 

 

6 

 

7 

 

8 

 
9 

 

10 

 

11 

 

12 

 
13 

 

14 

 

15 

 

16 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady mgr Paweł Liszka 

 
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXX/246/2013  

Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 25 marca 2013 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG 
O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ jest bezprzedmiotowe, ponieważ 

w okresie najbliższych 10 lat, budżet gminy nie będzie obciążony kosztami realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych projektowanych w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego „Nowy Targ 23 

(Niwa - Grel)”.  

W przedmiotowym planie miejscowym przewiduje się lokalizację nowoprojektowanych dróg lokalnych KDL 

i dróg dojazdowych KDD wraz z nowymi sieciami i urządzeniami wodociągowym oraz sieciami i urządzeniami 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, służących obsłudze nowych terenów osiedleńczych po roku 2024.  

Koszty realizacji ww. zadań nie zostały określone w ww. rozstrzygnięciu, z uwagi na brak określenia przez 

gminę harmonogramu realizacji przedmiotowych zadań, czyli ich zakresu, kolejności i czasu realizacji, co 

wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ, sporządzonej na lata 2013-2024, przyjętej 

Uchwałą Nr XXVII/224/2012 Rady Miasta z dnia 28.12.2012 r. i zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/239/2013 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28.01.2013 r.. Z ww. dokumentu wynika, iż w okresie najbliższych 10-ciu lat 

od uchwalenia planu gmina nie przewiduje wydatkowania środków na inwestycje zlokalizowane w objętej 

opracowaniem przedmiotowego planu, zachodniej części miasta.  

W związku z powyższym, budżet gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi 

z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „Nowy Targ (Niwa - Grel)”.  

Przewodniczący Rady mgr Paweł Liszka 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXX/246/2013  

Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 25 marca 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA W NOWYM TARGU, O SPOSOBIE 
ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZGŁOSZONYCH 

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
„NOWY TARG 23” (Niwa, Grel) 

Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego trzykrotnie do 
wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWY TARG 
23” (Niwa, Grel) w dniach od 13 czerwca 2011 r. do 15 lipca 2011 r., w dniachod 25 marca 2012 do  
25 kwietnia 2012 r. oraz w dniach od 19 listopada 2012r. do 21 grudnia 2012 r. 

UWAGI ZŁOŻONE W TRAKCIE PIERWSZEGO WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO 
PUBLICZNEGO WGLĄDU. 

Uwaga nr 2 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi oznaczonej symbolem KDL.2 na działce  

nr ewid. 1230. Lokalizacja ww. drogi łączy się z wycinką 120 drzew. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty, aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne.Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej 

drogi, nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. 

Niwa. Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium 

przebiegu, rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 

metrów, przy czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia 

elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych 

i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu, zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  
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Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie, tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 4 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu dróg oznaczonych symbolami KDW.3 i KDD.2, które 

uniemożliwiają realizację zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 1600/9, 1601/9, 1604/6 1605/14 

o łącznej powierzchni 6 arów. 

Uwagi nie uwzględniono. Korekta przebiegu dróg oznaczonych symbolami KDD.2 i KDW.3 jest 

niemożliwa z uwagi na istniejące uwarunkowania. Droga oznaczona symbolem KDW.3 jest już drogą 

częściowo wydzieloną w terenie. Nie ma więc możliwości realizacji innego niż zaproponowany w projekcie 

planu połączenia drogi KDW.3 z drogą publiczną oznaczoną symbolem KDD.2. Nie jest również możliwa 

rezygnacja z drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.2, gdyż zapewnia ona dostęp do drogi publicznej 

wyznaczonym w planie terenom przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz 

decydując o wyznaczeniu w planie ww. drogi publicznej KDD.2, realizuje wynikające z ustawy 

o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do 

których należą m. in. drogi gminne.  

Uwaga nr 5dotycząca sprzeciwu wobec proponowanego w planie przebiegu dróg. 

Uwagi nie uwzględniono pozostawiając na części działki nr 1924/10 o powierzchni 250 m
2
 teren 

przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy dojazdowej. Rezygnacja z drogi publicznej oznaczonej 

symbolem KDD.8 nie jest możliwa, gdyż zapewnia ona dostęp do drogi publicznej wyznaczonym w planie 

terenom przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w planie ww. drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne. Ponadto 

kwestionowana droga przebiega wzdłuż granicy działki 1924/10 pozostawiając w terenach przeznaczonych 

do zabudowy 2700 m
2
 powierzchni ww. działki. Wymieniona w uwadze działka bez wyznaczenia na części 

jej powierzchni drogi publicznej nie posiada dostępu do drogi publicznej, co w konsekwencji pozbawia ja 

możliwości zabudowy i uznania na działkę budowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uwaga 

w części dotyczącej przebiegu drogi przez działkę 1924/5 jest bezzasadna ponieważ przez ww. działkę 

nie przebiega droga.  

Uwaga nr 6 dotycząca zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 289, tj. jej włączenia do terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na sprzeczność wymienionego w treści uwagi przeznaczenia terenów 

z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowy Targ. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, działka o nr 288 znajduje się w oznaczonych symbolem RP terenach rolniczych (łąki 

i pastwiska) należących do systemu przyrodniczego, bez prawa nowej zabudowy. W terenach tych 

istniejące obiekty związane z gospodarką rolną utrzymuje się z dopuszczeniem ich przebudowy, głównie 

pod kątem ochrony środowiska i poprawy ich funkcjonowania.  

W związku z powyższym stwierdza się, iż wniesiona uwaga w części dotyczącej przeznaczenia działki 

o nr 289 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest zgodna z ustaleniami obowiązującego 
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studium i nie może zostać uwzględniona w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zmianami), ustalenia obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 

a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala 

plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 7 dotycząca zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 288, tj. włączenia jej do terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na sprzeczność wymienionego w treści uwagi przeznaczenia 
terenów z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Targ. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka o nr 288 znajduje się w oznaczonych symbolem RP 

terenach rolniczych (łąki i pastwiska) należących do systemu przyrodniczego, bez prawa nowej zabudowy. 

W terenach tych istniejące obiekty związane z gospodarką rolną utrzymuje się z dopuszczeniem ich 

przebudowy, głównie pod kątem ochrony środowiska i poprawy ich funkcjonowania.  

W związku z powyższym stwierdza się, iż wniesiona uwaga w części dotyczącej przeznaczenia działki 

o nr 288 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest zgodna z ustaleniami obowiązującego 

studium i nie może zostać uwzględniona w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zmianami), ustalenia obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 

a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala 

plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 8 dotycząca włączenia działki o nr 886 do terenów budowlanych. Autorzy uwagi informują, iż 

posiadają operat hydrologiczny zaopiniowany przez RZGW Nowy Targ stwierdzający, iż ww. działka 

nie jest zagrożona zalewaniem ani podtapianiem wodami potoku Rakowy. 

Uwagę uwzględniono częściowo, włączając do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
część działki o nr 886, zgodnie z przedłożonymi materiałami, w tym operatem hydrologicznym. Nie 

jest natomiast możliwe włączenie działki w całości do terenów przeznaczonych do zabudowy, gdyż jest to 

sprzeczne z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowy Targ. Zgodnie bowiem z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka o nr 886 obejmuje tereny stanowiące obudowę 

biologiczną potoków, wchodzącą w skład strefy ekologicznej cieków i obejmującą koryta potoków, terasy 

zalewowe i zarośla nadrzeczne, które winny być obszarami wyłączonymi z zabudowy.  

Uwaga nr 10 dotycząca korekty łuku drogi KDW.4, która umożliwi wjazd z ww. drogi na działkę 1665. 

Po drugim wyłożeniu drogę wewnętrzną usunięto z uwagi na protesty właścicieli działek przez 
które przebiegła ww. droga. Wymieniona w treści uwagi droga wewnętrzna przebiega przez grunty 

prywatne, w związku z czym zgodnie z wyrokami sądów lokalizacja jej w planie, wymaga zgody właścicieli 

działek przez które przebiega. W trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego 

właściciele działek przez które ww. droga przebiegała złożyli uwagi w których kwestionowali jej przebieg 

i nie zgadzali się na przeznaczenie części swoich nieruchomości pod ww. drogę wewnętrzną. W związku 

z powyższym ww. drogę usunięto. Nie mniej jednak zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 5 

„Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji” wydzielanie niewyznaczonych na rysunku 

planu dróg wewnętrznych jest możliwe.  

Uwaga nr 12 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi zbyt blisko istniejącego domu mieszkalnego 

na działkach nr 1218/3, 1220/5 i 1220/2. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi działki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków.  

Kwestionowana droga wskazana została już w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu 

z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych 

dokumentach planistycznych, w tym w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych 

wniosków o warunki zabudowy na Niwie od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na 

budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główna arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu, zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Odległość istniejącego na działce nr 1220/5 domu 

mieszkalnego od linii rozgraniczającej drogi wynosi po korekcie jej szerokości od minimum 6 do max 

8 metrów, przy czym odległość ww. budynku od jezdni, która zgodnie z ustaleniami planu będzie miała 

szerokość 6 metrów będzie znacznie większa.  

Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje 

wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne. Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 

z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób 

dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie, tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  
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Uwaga nr 13 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji skrzyżowania drogi KDD.4 z drogą KDL.3 na 

działce nr 2305. 

Uwagi nie uwzględniono. Wymienione w treści uwagi drogi stanowią elementy podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych do zainwestowania 

na obszarze objętym ustaleniami projektu planu Nowy Targ 23. Droga KDL.3 wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości korekty przebiegu ww. 

drogi KDL.3 oraz jej skrzyżowania z drogą KDD.4.  

Uwaga nr 15 dotycząca korekty przebiegu drogi KDD.2 na działce 1662. Obecny przebieg koliduje 

z istniejącym ogrodzeniem i rosnącymi na działce drzewami. 

Uwagę uwzględniono częściowo, przesuwając kwestionowana drogę w kierunku północnym o około 
2 metry. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu drogowo - 

ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została w obowiązującym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) 

o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium 

„ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji 

węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. 

Z uwagi na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ 

i pozwolenia na budowę oraz warunki terenowe drogę ww. w ustaleniach planu zwężono do szerokości 

odpowiadającej drodze klasy D – dojazdowej tj. 10 metrów w liniach rozgraniczających. Nie ma natomiast 

możliwości większej niż zaproponowania w planie korekty jej przebiegu i przesunięcia drogi na odcinku 

przebiegającym przez wymienioną w treści uwagi działkę. Kwestionowana droga przebiega bowiem wzdłuż 

granicy działki 1662 pozostawiając w terenach przeznaczonych do zabudowy 2500 m
2
 powierzchni ww. 

działki. Wymieniona w uwadze działka oraz sąsiednie wyznaczone w planie do zabudowy tereny bez 

wyznaczenie kwestionowanej drogi nie posiadają dostępu do drogi publicznej co w konsekwencji pozbawia 

je możliwości zabudowy. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie kwestionowanej drogi 

publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące 

zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których należą m. in. drogi gminne. Zgodnie natomiast 

z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, drogi klasy D, 

winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 10 metrów, przy czym szerokość 

w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią 

związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz 

uwarunkowań terenowych.  

Uwaga nr 16 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi KDL.2 na działkach nr 1234/4/6. Proponuje 

się przesuniecie drogi o 100 metrów poniżej domu Pana Janusza Pawłowskiego. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi działki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne.Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 
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w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 17 dotycząca sprzeciwu dla obecnego kształtu projektu planu Nowy Targ 23. 

Uwaga jest zbyt ogólna, aby można było ją rozpatrzyć - autorka uwagi nie wymienia żadnych 
konkretnych rozwiązań zamieszczonych w projekcie planu, które budzą jej sprzeciw. 

Uwaga nr 18 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji dróg w planie Nowy Targ 23. 

Uwaga jest zbyt ogólna, aby można było ją rozpatrzyć - autorka uwagi nie podaje żadnej 
konkretnej drogi, w związku z czym uważać należy, iż sprzeciwi się również pokazaniu w planie dróg 
istniejących. 

Uwaga nr 19 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji dróg na działkach nr 1924/10/14/13: 

Uwagi nie uwzględniono. Pozostawiono na części działki nr 1924/10 o powierzchni 250 m
2
 teren 

przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy dojazdowej. Rezygnacja z drogi publicznej oznaczonej 

symbolem KDD.8, nie jest możliwa gdyż zapewnia ona dostęp do drogi publicznej wyznaczonym w planie 

terenom przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w planie ww. drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 
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gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne. Ponadto 

kwestionowana droga przebiega wzdłuż granicy działki 1924/10 pozostawiając w terenach przeznaczonych 

do zabudowy 2700 m
2
 powierzchni ww. działki. Wymieniona w uwadze działka bez wyznaczenie na części 

jej powierzchni drogi publicznej nie posiada dostępu do drogi publicznej co w konsekwencji pozbawia ja 

możliwości zabudowy i uznania na działkę budowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kwestionowana w treści uwagi droga KDL.2 przebiegająca przez działki o nr 1924/14/13 stanowi element 

podstawowego układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta 

wskazana została w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających  

12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających 

ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze 

politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty 

aby nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi działki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi 

nie da się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma 

wpływ na jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga 

nie mogłaby spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne.Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Skorygowano również przebieg drogi na odcinku 
przebiegającym przez działki 1924/14/13, przesuwając ww. drogę do granicy ewidencyjnej działek. 

Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje 

wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 
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odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 20 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi na działce nr 1924/8. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej 

drogi, nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. 

Niwa. Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium 

przebiegu, rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż  

12 metrów, przy czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia 

elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych 

i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 
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odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 21 dotycząca uwzględnienia w planie drogi miejskiej do działki nr 2293 przebiegającej wzdłuż 

południowych granic działek o nr 2300,2299 i 2294, następnie przez działkę nr 2293 oraz północnymi 

granicami działek nr: 2324/2, 2324/1, 2325/1 2326/1, 2377/6 itd., aż do potoku. 

Uwagi nie uwzględniono. Proponowana w treści uwagi droga służy wyłącznie obsłudze komunikacyjnej 

pięciu działek i zgodnie z ustaleniami planu nie ma zakazu jej realizacji jako drogi wewnętrznej w terenach 

oznaczonych symbolem MN/U.6. W projekcie planu uwzględniając częściowo złożoną uwagę pokazano na 

rysunku projektu planu lokalizację ww. ciągu pieszo-jezdnego.  

Uwaga nr 23 dotyczy możliwości lokalizacji i budowy w obrębie działek o nr 885, 886, 1411 i 1410 

infrastruktury technicznej, drogi wewnętrznej. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w §.5 „Ustalenia 
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji” wydzielenie wnioskowanej drogi jest możliwe. 

Uwaga nr 24 dotycząca nie poszerzania drogi 2056 na działce nr 1909/4 z uwagi na istniejące 

zainwestowanie. 

Uwagi nie uwzględniono. Droga w istniejącym przebiegu, na odcinku przylegającym do działki 1909/4 

ma szerokość od 2,4 do 3,5 metra. Istniejąca szerokość drogi nie spełnia więc warunków wynikających 

z przepisów odrębnych, zgodnie z którymi można uznać ją za drogę dojazdową do działek przeznaczonych 

do zabudowy. Pozostawienie w planie drogi w obecnej jej szerokości uniemożliwi uzyskanie pozwoleń na 

budowę przez właścicieli działek posiadających dostęp do drogi publicznej poprzez ww. drogę wewnętrzną. 

Ponadto ww. droga jest istniejącym dojazdem, którego likwidacja w projekcie planu pozbawi jedynego 

dostępu do drogi publicznej działek przy niej położonych.  

Uwaga nr 25 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi KDL.2 na działce nr 1889. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998 r., na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu, zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, bądź istotnie ograniczone, 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie, tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 26 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi na działce nr 2125. 

Uwagi nie uwzględniono. Droga w istniejącym przebiegu, na odcinku przylegającym do działki 2125 ma 

szerokość od 2,5 do 3,7 metra. Istniejąca szerokość drogi nie spełnia więc warunków wynikających 

z przepisów odrębnych, zgodnie z którymi można uznać ją za drogę dojazdową do działek przeznaczonych 

do zabudowy. Pozostawienie w planie drogi w obecnej jej szerokości, uniemożliwi uzyskanie pozwoleń na 

budowę przez właścicieli działek posiadających dostęp do drogi publicznej poprzez ww. drogę wewnętrzną. 

Ponadto ww. droga jest istniejącym dojazdem, którego likwidacja w projekcie planu pozbawi jedynego 

dostępu do drogi publicznej działek przy niej położonych.  

Uwaga nr 28 dotycząca korekty przebiegu drogi KDL.2, tak aby nie zajmowała ona w równej części (pas 

7 metrowy) działkę 1865/1 i działki graniczące z ww., gdyż właściciele działek sąsiednich poniosą mniejsze 

straty niż autor uwagi. 

Uwagę uwzględniono częściowo. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego 

układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 
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Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów, przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 29 dotycząca dopuszczenia w terenach R.1 lokalizacji w ramach gospodarstwa rolnego 

budynku mieszkalnego na działce 1039, budynku gospodarczego lub domu letniskowego. W gospodarstwie 

autorki uwagi zamierzają prowadzić gospodarstwo agroturystyczne. 

Uwagi nie uwzględniono. Uwzględnienie uwagi jest niezgodne z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie z obowiązującym studium ww. działka 

znajduje się w wyłączonych z zabudowy terenach obudowy biologicznej rzek i potoków, wchodzących 

w skład stref ekologicznych rzek i potoków i obejmujących koryta cieków wodnych na terenie miasta, 

terasy zalewowe i zarośla nadrzeczne. Są to ciągi migracyjne związane z wodami i w większości tereny 

narażone na zalewanie wodami powodziowymi. Dla zachowania funkcji ekologicznych cieków, wskazana 

jest rekonstrukcja obudów biologicznych (w miejscach możliwych) oraz potraktowanie granicy strefy 

ekologicznej, jako nieprzekraczalnej linii dla lokalizacji nowej zabudowy. Najbliższy teren wskazany 

w studium dla rozwoju funkcji osiedleńczych znajduje się po drugiej stronie potoku w odległości około 60 

metrów od granicy działki 1309.  
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Uwaga nr 31 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi KDL.2 na działce nr 1882/4. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998 r., na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  
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Uwaga nr 32 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi na działce nr 1729. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  
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Uwaga nr 34 dotycząca korekty łuku drogi KDW.4, która umożliwi wjazd z ww. drogi na działkę 1666. 

Po drugim wyłożeniu drogę wewnętrzną usunięto z uwagi na protesty właścicieli działek przez 
które przebiegła ww. droga. Wymieniona w treści uwagi droga wewnętrzna przebiega przez grunty 

prywatne, w związku z czym zgodnie z wyrokami sądów lokalizacja jej w planie, wymaga zgody właścicieli 

działek przez które przebiega. W trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego 

właściciele działek przez które ww. droga przebiegała złożyli uwagi w których kwestionowali jej przebieg 

i nie zgadzali się na przeznaczenie części swoich nieruchomości pod ww. drogę wewnętrzną. W związku 

z powyższym ww. drogę usunięto. Nie mniej jednak zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 5 

„Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji” wydzielanie niewyznaczonych na rysunku 

planu dróg wewnętrznych jest możliwe.  

Uwaga nr 35dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi na działce nr 2036 lub przyznanie działki 

zamiennej o podobnym areale. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty, aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  
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Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów, przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone właściciel 

może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia nieruchomości lub 

jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu 

miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego odszkodowania. 

To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się obowiązujący. 

Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po uchwaleniu planu 

miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie, tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi będą 

mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 36 dotycząca przeniesienia sieci kanalizacyjnej w pas drogi KDD.4. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ zgodnie z ustaleniami proj. planu nie ma przeszkód dla 
przesunięcia ww. sieci kanalizacyjnej. 

Uwaga nr 37 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi krajowej na działce nr 377. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ zgodnie z ustaleniami proj. planu nie wyznacza się terenu pod 
drogę krajową na działce 377. 

Uwaga nr 38 dotycząca poszerzenie terenów budowlanych na odległość 290 metrów od linii 

rozgraniczającej drogi KDL.2 oraz zwiększenia kubatury budynków mieszkalnych z 1500 m
3 
na 2000 m

3
. 

Uwagi nie uwzględniono. Poszerzenie terenów budowlanych nie jest możliwe z uwagi na sprzeczność 

z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowy Targ. Zwiększenie kubatury budynków mieszkalnych jest natomiast możliwe zgodnie z ustaleniami 

projektu planu do 3500 m 
3
 w wypadku realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami 

komercyjnymi realizowanymi jako wynajem pokoi dla turystów lub wbudowanymi usługami 

komercyjnymi.  

Uwaga nr 43dotycząca sprzeciwu dla przebiegu drogi KDD.4 przez działki nr 2244/15, 2244/14. Ponadto 

informuje się, iż na ww. działkach są już zrealizowane budynki, których nie ma na mapach. 

Uwagę uwzględniono częściowo poprzez przesuniecie kwestionowanej drogi do granicy działek. Po 

dokonanych korektach w droga KDD.4 zajmuje na wymienionych w treści uwagi działkach powierzchnię 

41m
2, która konieczna jest dla lokalizacji skrzyżowania ww. drogi z istniejąca droga wewnętrzną.  

Uwaga nr 41 i 45 w części dotyczącejdotycząca sprzeciwu dla poprowadzonych przez działki nr 2134 

i 1239 dróg. 

Uwagę uwzględniono częściowo. Uwaga w części dot. działki nr 1239 jest bezzasadna, ponieważ 
przez ww. nie przebiega żadna droga. Uwagi w części dotyczącej działki o nr 2134 nie uwzględniono. 

Droga w istniejącym przebiegu, na odcinku przylegającym do działki 2134 ma szerokość od 2,8 do  

3,8 metra. Istniejąca szerokość drogi nie spełnia więc warunków wynikających z przepisów odrębnych, 

zgodnie z którymi można uznać ją za drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zabudowy. 

Pozostawienie w planie drogi w obecnej jej szerokości uniemożliwi uzyskanie pozwoleń na budowę przez 

właścicieli działek posiadających dostęp do drogi publicznej poprzez ww. drogę wewnętrzną. Dlatego też 

ww. drogę w projekcie planu poszerzono, włączając do niej pasy terenu o szerokości od 0,8 do 1,5 metra po 

obu stronach kwestionowanej drogi. Ponadto ww. droga jest istniejącym dojazdem, którego likwidacja 

w projekcie planu pozbawi jedynego dostępu do drogi publicznej działek przy niej położonych.  

Uwaga nr 46 wczęści dotyczącej sprzeciwu dla włączenia działki nr 531/2 do drogi KDL.1. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta jest drogą istniejącą, 

wskazaną w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. 

Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz 

tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Przebieg ww. drogi na rysunku projektu planu uwzględnia 
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uwarunkowania terenowe i prawne w tym prowadzoną na analizowanym obszarze politykę lokalizacyjną, 

wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę. Działka o nr 531/2 włączona do drogi KDL.1 zajmuje 

powierzchnię 243 m
2
 a jej szerokość od 2,5 do 5,4 metra nie pozwala na lokalizację na ww. żadnych 

obiektów.  

Uwaga nr 47 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi KDL.2 na odcinku sąsiadującym z terenami 

MN.26, MN.28. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty, aby 

nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi tereny. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej 

drogi, nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na  

os. Niwa. Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium 

przebiegu, rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż  

12 metrów, przy czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia 

elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych 

i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 
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odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 48 dotycząca korekty terenów przeznaczonych do zabudowy na działce nr 1798 zgodnie z linią 

brzegową cieku wodnego. 

Uwagę uwzględniono częściowo przesuwając linie rozgraniczającą terenu MN/U w stronę cieku 
wodnego. 

Uwaga nr 50 dotycząca korekty linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej KDW.15 w sposób, który 

w równym stopniu zajmowałby powierzchnie działek 1987 i 1963/6 po jednej i po drugiej stronie drogi. 

Uwaga jest bezzasadna ponieważ droga KDW.15 wyznaczona została w sposób, który w równej 
części zajmuje pas terenu na działce 1987 i działce 1963/6. 

Uwaga nr 51 dotycząca korekty linii rozgraniczającej drogi, z uwagi na istniejące na działce nr 2165 

ogrodzenie. 

Uwagę uwzględniono częściowo poprzez zwężenie drogi KDL.2 z 15 do 12 metrów. Kwestionowana 

w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę 

komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości 

w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane 

szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być 

korygowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na 

prowadzoną na analizowanym obszarze politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na 

budowę nie ma możliwości takiej jej korekty, aby nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi 

działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde 

bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty 

wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby spełnić wymogów przepisów odrębnych 

dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi 

uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących 

budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej 

w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był konsekwentnie uwzględniany we 

wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym w obowiązującym obecnie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ (uchwała nr 

XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. drogi był również 

uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie od 1998r, na 

podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  
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Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów, przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 52 dotycząca włączenia działki nr 513 do terenów budowlanych oraz wyznaczenie do ww. 

działki drogi dojazdowej. 

Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego działka o nr 513 znajduje się w oznaczonych symbolem RP terenach 

rolniczych (łąki i pastwiska) należących do systemu przyrodniczego, bez prawa nowej zabudowy. 

W terenach tych istniejące obiekty związane z gospodarką rolną utrzymuje się z dopuszczeniem ich 

przebudowy, głównie pod kątem ochrony środowiska i poprawy ich funkcjonowania.  

W związku z powyższym stwierdza się, iż wniesiona uwaga w części dotyczącej przeznaczenia działki 

o nr 513 do zabudowy nie jest zgodna z ustaleniami obowiązującego studium i nie może zostać 

uwzględniona w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), ustalenia obowiązującego 

na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności 

z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 53 dotycząca sprzeciwu dla włączenia działki nr 2311/4 do terenów drogi. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie ww. drogi 

publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące 

zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne, a kwestionowana 

w treści uwagi droga KDL przebiega po wcześniej już wydzielonych dla lokalizacji ww. drogi działkach.  

Uwaga nr 55dotycząca sprzeciwu dla włączenia działki nr 2306 do terenów drogi wewnętrznej KDW.20 

Uwagę uwzględniono częściowo zmniejszając szerokość kwestionowanej drogi z 8 do 
6 metrów. Likwidacja ww. drogi nie jest możliwa, gdyż pozbawia dostępu do drogi publicznej działki 

znajdujące się po drugiej jej stronie. Wyznaczenie w projekcie planu kwestionowanej drogi wynika 

z obowiązkowego zakresu planu miejscowego, w którym obowiązkowo określa się m.in. zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, a za działkę budowlaną uznać można jedynie 

taką nieruchomość gruntową, która m.in. posiada dostęp do drogi publicznej.  
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Uwaga nr 56 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi krajowej na działce nr 240. 

Uwaga jest bezzasadna ponieważ zgodnie z ustaleniami proj. planu nie wyznacza się terenu pod 
drogę krajową na działce 240. Tereny lokalizacji drogi DK wskazano jedynie na rysunku planu 
w części informacyjnej. 

Uwaga nr 57dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi KDL.2 na działce nr 1223 i 1224/1. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty, aby 

nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi działki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 
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odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 58 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi krajowej na działkach nr 4524/3, 5395/375, 

5395/377. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ na obszarze objętym planem nie ma działek o podanych przez 
autora uwagi numerach. 

Uwaga nr 59 dotycząca rekompensaty finansowej za włączenie części działki nr 2303 do terenów drogi 

KDL.3. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ sprawy dotyczące rekompensat finansowych nie dotycząc ustaleń 
planu miejscowego. 

Uwaga nr 60 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi krajowej na działce nr 108/4, 109/2. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ zgodnie z ustaleniami proj. planu nie wyznacza się terenu pod 
drogę krajową na działkach 108/4, 109/2. Tereny lokalizacji drogi DK wskazano jedynie na rysunku 
planu w części informacyjnej. 

Uwaga nr 61 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi krajowej na działkach nr 435/1, 4962/2, 

4963/5. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ zgodnie z ustaleniami proj. planu nie wyznacza się terenu pod 
drogę krajowa na działce 435. Tereny lokalizacji drogi DK wskazano jedynie na rysunku planu 
w części informacyjnej. 

Na obszarze objętym planem nie ma działek o podanych przez autora uwagi numerach: 4962/2, 
4963/5. 

Uwaga nr 65 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi krajowej na działkach nr 234, 292, 293, 294, 

299, 300, 363, 362, 227, 297, 298. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ zgodnie z ustaleniami proj. planu nie wyznacza się terenu pod 
drogę krajową na działkach o nr: 234, 292, 293, 294, 299, 300, 363, 362, 227, 297, 298. Tereny 
lokalizacji drogi DK wskazano jedynie na rysunku planu w części informacyjnej. 

Uwaga nr 66 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji na działce nr 2312 drogi. 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na brak innej możliwości poprowadzenia kwestionowanej 
drogi. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu drogowo - ulicznego, 

zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została w obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej 

minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi 

dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą 

być korygowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Burmistrz 

decydując o wyznaczeniu w studium i planie ww. drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy 

o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, do 

których należą m. in. drogi gminne, a kwestionowana w treści uwagi droga KDL przebiega przy 

uwzględnieniu podziału terenu na działki, w tym wcześniej już wydzielonych działek dla lokalizacji 

kwestionowanej drogi.  

Uwaga nr 68 dotycząca włączenia działki nr 514 do terenów budowlanych oraz wyznaczenie do ww. 

działki drogi dojazdowej. 

Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego działka o nr 514 znajduje się w oznaczonych symbolem RP terenach 

rolniczych (łąki i pastwiska) należących do systemu przyrodniczego, bez prawa nowej zabudowy. 

W terenach tych istniejące obiekty związane z gospodarką rolną utrzymuje się z dopuszczeniem ich 

przebudowy, głównie pod kątem ochrony środowiska i poprawy ich funkcjonowania.  
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W związku z powyższym stwierdza się, iż wniesiona uwaga w części dotyczącej przeznaczenia działki 

o nr 514 do zabudowy nie jest zgodna z ustaleniami obowiązującego studium i nie może zostać 

uwzględniona w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), ustalenia obowiązującego 

na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności 

z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 71 dotycząca przebiegu drogi KDL.2 przez działkę nr 2164/1. 

Uwagę uwzględniono częściowo zwężając drogę KDL.2 z 15 do 12 metrów. Kwestionowana w treści 

uwagi droga stanowi element podstawowego układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę 

komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości 

w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane 

szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być 

korygowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na 

prowadzoną na analizowanym obszarze politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na 

budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi 

działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde 

bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty 

wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby spełnić wymogów przepisów odrębnych 

dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi 

uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących 

budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej 

w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był konsekwentnie uwzględniany we 

wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym w obowiązującym obecnie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ (uchwała  

nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. drogi był również 

uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie od 1998r, na 

podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 
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sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie, tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 73 dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi na działce nr 1865/4. 

Uwagę uwzględniono częściowo poprzez zwężenie drogi KDL.2 z 15 do 12 metrów i nie wyznaczanie 
drogi wewnętrznej. Tereny przeznaczone pod drogę oznaczoną symbolem KDL.2 w projekcie planu 
Nowy Targ 23 są na wymienionej w treści uwagi działce znacznie mniejsze niż w obecnie 
obowiązującym planie NOWY TARG 7. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element 

podstawowego układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta 

wskazana została w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających  

12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających 

ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze 

politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty 

aby nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi 

nie da się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma 

wpływ na jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga 

nie mogłaby spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne. Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  
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Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem, którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów, przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  
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UWAGI ZŁOŻONE W TRAKCIE DRUGIEGO WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO 
PUBLICZNEGO WGLĄDU. 

Uwaga nr 2dotycząca zwiększenia kubatury budynków wolnostojących z 1500 m
3 

na 2000 m
3
, 

przesunięcia linii zabudowy na odległość 290 m od drogi lokalnej oraz utrzymania aktualnie obowiązującej 

koncepcji – rozbudowy drogi lokalnej – po równo w obie strony od osi drogi. 

Uwagi nie uwzględniono w części dotyczącej przesunięcia linii zabudowy na odległość 290 m od 
drogi lokalnej. Poszerzenie terenów budowlanych nie jest możliwe z uwagi na sprzeczność z ustaleniami 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. 

Uwaga w części dotyczącej zwiększenie kubatury jest bezzasadna, gdyż zwiększenie kubatury budynków 

mieszkalnych jest możliwe, zgodnie z ustaleniami projektu planu do 3500 m
3
 w wypadku realizacji budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z usługami komercyjnymi realizowanymi jako wynajem pokoi dla turystów 

lub wbudowanymi usługami komercyjnymi.  

Uwaga w części dotyczącej utrzymania aktualnie obowiązującej koncepcji – rozbudowy drogi lokalnej – 

po równo w obie strony od osi drogi jest bezprzedmiotowa, gdyż faktycznie dotyczy akceptacji 

zaproponowanego w projekcie planu rozwiązania.  

Uwaga nr 4 dotycząca wydłużenie rowu odwadniającego zlokalizowanego przy drodze z 50 m do 200 m 

w celu ochrony drogi przed niszczeniem przez wody opadowe. 

Uwaga jest bezzasadna, ponieważ nie dotyczy ustaleń projektu planu, a spraw związanych z jego 

realizacją. Zgodnie bowiem z ustaleniami projektu planu dopuszcza się przebudowę istniejących i realizację 

nowych rowów odwadniających.  

Uwaga nr 5 dotycząca sprzeciwu co do lokalizacji dróg KDW.3 oraz KDD.2 na działkach autora uwagi. 

Wnosi on o skomasowanie gruntów i oddanie przez ich właścicieli równych części pod drogi dojazdowe lub 

o przekazanie mu działki w zamian. 

Uwagi nie uwzględniono. Korekta przebiegu dróg oznaczonych symbolami KDD.2 i KDW.3 jest 

niemożliwa z uwagi na istniejące uwarunkowania. Droga oznaczona symbolem KDW.3 jest już drogą 

częściowo wydzieloną w terenie. Nie ma więc możliwości innego niż zaproponowane w projekcie planu 

połączenia drogi KDW.3 z drogą publiczną oznaczoną symbolem KDD.2. Nie jest również możliwa 

rezygnacja z drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.2, gdyż zapewnia ona dostęp do drogi publicznej 

wyznaczonym w planie terenom przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz 

decydując o wyznaczeniu w planie ww. drogi publicznej KDD.2, realizuje wynikające z ustawy 

o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, do 

których należą m. in. drogi gminne.  

Uwaga w części dotyczącej skomasowania gruntów nie uwzględniono z uwagi na fakt, iż próbę taką na 

omawianych terenach podjęto w latach wcześniejszych. Niestety kosztowana procedura związana ze 

scaleniem i podziałem ww. terenów się nie powiodła wskutek sprzeciwu właścicieli terenów. Nie ma 

natomiast przeszkód dla przeprowadzenia przez właścicieli działek sąsiednich wspólnego ich podziału 

z wydzieleniem dróg wewnętrznych służących ich obsłudze. Sprawy dotyczące działek zamiennych mogą 

być rozpatrywane, po uprawomocnieniu się planu i nie dotyczą ustaleń planu.  

Uwaga nr 6 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez środek działki, będącej własnością autora 

uwagi. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty, aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 
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Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r., na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 7 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez środek działki, będącej własnością autora 

uwagi. Wnosi on o przesunięcie przebiegu drogi na krawędź (brzeg) działki. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 
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jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne.Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 8 dotycząca zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 408 z rolnej na budowlaną. 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na sprzeczność wymienionego w treści uwagi przeznaczenia terenów 

z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowy Targ. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego działka o nr 408 znajduje się w oznaczonych symbolem RP terenach rolniczych (łąki 

i pastwiska) należących do systemu przyrodniczego, bez prawa nowej zabudowy. W terenach tych istniejące 

obiekty związane z gospodarką rolną utrzymuje się z dopuszczeniem ich przebudowy, głównie pod kątem 

ochrony środowiska i poprawy ich funkcjonowania.  
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W związku z powyższym stwierdza się, iż wniesiona uwaga nie jest zgodna z ustaleniami 

obowiązującego studium i nie może zostać uwzględniona w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U. Nr 80, poz. 717 

z późn. zmianami), ustalenia obowiązującego na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 

a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala 

plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 9dotycząca możliwość rozbudowy gospodarstwa rolnego, a także budowy domów 

mieszkalnych przy istniejącym gospodarstwie (na działkach o nr ewid. 323, 333, 335). 

Uwagę uwzględniono częściowo, dopuszczając w obrębie istniejącej zabudowy siedliskowej 
możliwość rozbudowy istniejących budynków o 30 m2powierzchni zabudowy. 

Uwaga nr 10dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez środek działki, będącej własnością 

autorki uwagi i służącej w przyszłości pod zabudowę budynkami mieszkalnymi. 

Uwaga jest bezzasadna, gdyż przez działkę wymienioną w treści uwagi nie przebiega żadna droga 

wyznaczona liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Przez ww. działkę przebiega natomiast ciąg pieszo – jezdny, pokazany na rysunku planu 

niebieskimi kropkami, który uwzględniając uwagę usunięto.  

Uwaga nr 11dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez działki, będące własnością autora uwagi. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne.Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 70 – Poz. 2988



zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 13 dotycząca sprzeciwu wobec zbyt bliskiej odległości od domu mieszkalnego drogi 

oznaczonej symbolem KDW.14. 

Uwagi nie uwzględniono. Droga w istniejącym przebiegu, na odcinku przylegającym do działki 2125 ma 

szerokość od 2,5 do 3,7 metra. Istniejąca szerokość drogi nie spełnia więc warunków wynikających 

z przepisów odrębnych, zgodnie z którymi można uznać ją za drogę dojazdową do działek przeznaczonych 

do zabudowy. Pozostawienie w planie drogi w obecnej jej szerokości uniemożliwi uzyskanie pozwoleń na 

budowę przez właścicieli działek posiadających dostęp do drogi publicznej poprzez ww. drogę wewnętrzną. 

Nie jest również możliwe przesuniecie linii rozgraniczającej drogi w stronę działek położonych po drugiej 

stronie istniejącej działki drogowej, gdyż w chwili obecnej linia rozgraniczająca drogi przebiega po 

istniejącym na działce o nr 2111/7 budynku. Ponadto ww. droga jest istniejącym dojazdem, którego 

likwidacja w projekcie planu pozbawi jedynego dostępu do drogi publicznej działek przy niej położonych.  

Uwaga nr 14 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez działki o nr 1233/2, 1235 i 1202, będące 

własnością autorki uwagi. 

Uwagi nie uwzględniono dla działek o nr 1235 i 1233/2. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi 

element podstawowego układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga 

ta wskazana została w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach 

rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii 

rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym 

obszarze politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej 

korekty aby nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi działki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

drogi nie da się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma 

wpływ na jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga 

nie mogłaby spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne. Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  
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Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga w części dotyczącej działki o nr 1202 jest bezzasadna, gdyż przez działkę wymienioną w treści 

uwagi nie przebiega żadna droga wyznaczona liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania. Przez ww. działkę przebiega natomiast ciąg pieszo – jezdny, 

pokazany na rysunku planu niebieskimi kropkami, który uwzględniając uwagę usunięto  

Uwaga nr 15 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez działki nr 1924/25/22/29, będące 

własnością autorki uwagi 

Uwaga jest bezzasadna, gdyż przez działki wymienione w treści uwagi nie przebiega żadna droga 

wyznaczona liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania.  

Uwaga nr 16 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez działki nr 1924/10/14/13, będące 

własnością autora uwagi. 

Uwagi nie uwzględniono. Pozostawiono na części działki nr 1924/10 o powierzchni 250 m
2
 teren 

przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy dojazdowej. Rezygnacja z drogi publicznej oznaczonej 

symbolem KDD.8, nie jest możliwa gdyż zapewnia ona dostęp do drogi publicznej wyznaczonym w planie 

terenom przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w planie ww. drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne. Ponadto 

kwestionowana droga przebiega wzdłuż granicy działki 1924/10 pozostawiając w terenach przeznaczonych 

do zabudowy 2700 m
2
 powierzchni ww. działki. Wymieniona w uwadze działka bez wyznaczenie na części 

jej powierzchni drogi publicznej nie posiada dostępu do drogi publicznej co w konsekwencji pozbawia ja 
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możliwości zabudowy i uznania na działkę budowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kwestionowana w treści uwagi droga KDL.2 przebiegająca przez działki o nr 1924/14/13 stanowi element 

podstawowego układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta 

wskazana została w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających  

12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających 

ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze 

politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty 

aby nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi działki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi 

nie da się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma 

wpływ na jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga 

nie mogłaby spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi 

publiczne.Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie 

przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym 

uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych po raz pierwszy do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Skorygowano również przebieg drogi na 
odcinku przebiegającym przez działki 1924/14/13, przesuwając ww. drogę do granicy ewidencyjnej 
działek. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje 

wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 17 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez działki, będące własnością autora uwagi. 

Uwaga w części dotyczącej przebiegu przez działki o nr 1924/21, 1924/22, 1924/29, 1924/23, 1924/24, 

1924/26, 1924/27, 1924/28, 1924/3 jest bezprzedmiotowa, gdyż przez ww. działki nie przebiega żadna 

droga.  

Uwagi w części dotyczącej przebiegu drogi KDD.3 przez działkę o nr 1924/3nie 
uwzględniono. Kwestionowaną drogę publiczną wyznaczono z uwagi na prawidłową obsługę 

komunikacyjną terenów przeznaczonych w planie do zabudowy oraz wynikający z przepisów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowego zakres planu miejscowego, w którym 

obowiązkowo określa się m.in. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

Konieczność wyznaczania w planie miejscowym dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych do 

zabudowy wynika również z faktu, iż za działkę budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

uznać można jedynie taką nieruchomość gruntową, która m.in. posiada dostęp do drogi publicznej. 

Likwidacja drogi KDD.3 nie jest więc możliwa, gdyż pozbawi to możliwości dostępu do drogi publicznej 

działek znajdujących się przy ww. drodze w tym działki o nr 1924/3.  

Uwaga nr 19 dotycząca sprzeciwu wobec przebiegu drogi przez działkę nr 2037, będącą własnością 

autora uwagi. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 
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zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 23dotycząca sprzeciwu dla rozbudowy drogi, która będzie przebiegała zbyt blisko istniejących 

budynków - mieszkalnego i gospodarczego. 

Uwaga w części dot. działki nr 1239 jest bezzasadna - przez ww. działkę nie przebiega żadna droga. 
Uwagi w części dotyczącej działki o nr 2134 i 2099 nie uwzględniono. Droga w istniejącym przebiegu, na 

odcinku przylegającym do działki 2134 i działki 2099 ma szerokość od 2,8 do 3,8 metra. Istniejąca 

szerokość drogi nie spełnia więc warunków wynikających z przepisów odrębnych, zgodnie z którymi można 

uznać ją za drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zabudowy. Pozostawienie w planie drogi 

w obecnej jej szerokości uniemożliwi uzyskanie pozwoleń na budowę przez właścicieli działek 

posiadających dostęp do drogi publicznej poprzez ww. drogę wewnętrzną. Dlatego też ww. drogę 

w projekcie poszerzono włączając do niej pasy terenu o szerokości od 0,8 do 1,5 metra po obu stronach 

kwestionowanej drogi. Ponadto ww. droga jest istniejącym dojazdem, którego likwidacja w projekcie planu 

pozbawi jedynego dostępu do drogi publicznej działek przy niej położonych.  

Uwaga nr 24dotycząca sprzeciwu dla przebiegu dróg przez działki nr ewid. 2099, 2134, 1239 

Uwaga w części dot. działki nr 1239 jest bezzasadna - przez ww. działkę nie przebiega żadna droga. 
Uwagi części dotyczącej działki o nr 2134 i 2099 nie uwzględniono. Droga w istniejącym przebiegu, na 

odcinku przylegającym do działki 2134 i działki 2099 ma szerokość od 2,8 do 3,8 metra. Istniejąca 

szerokość drogi nie spełnia więc warunków wynikających z przepisów odrębnych, zgodnie z którymi można 

uznać ją za drogę dojazdową do działek przeznaczonych do zabudowy. Pozostawienie w planie drogi 

w obecnej jej szerokości uniemożliwi uzyskanie pozwoleń na budowę przez właścicieli działek 

posiadających dostęp do drogi publicznej poprzez ww. drogę wewnętrzną. Dlatego też ww. drogę 

w projekcie poszerzono włączając do nie pasy terenu o szerokości od 0,8 do 1,5 metra po obu stronach 

kwestionowanej drogi. Ponadto ww. droga jest istniejącym dojazdem, którego likwidacja w projekcie planu 

pozbawi jedynego dostępu do drogi publicznej działek przy niej położonych.  

Uwaga nr 25 w części dotyczącejsprzeciwu dla przebiegu drogi przez działki nr ewid. 531/2, 539. 

Uwagi dotycząca sprzeciwu dla przebiegu drogi KDD.7 przez działkę 531/2, 539 nie 
uwzględniono. Kwestionowaną drogę publiczną wyznaczono z uwagi na konieczność prawidłowej obsługi 

komunikacyjnej terenów przeznaczonych w planie do zabudowy oraz wynikający z przepisów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowy zakres planu miejscowego, w którym 

obowiązkowo określa się m.in. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

Konieczność wyznaczania w planie miejscowym dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych do 

zabudowy wynika również z faktu, iż za działkę budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

uznać można jedynie taką nieruchomość gruntową, która m.in. posiada dostęp do drogi publicznej. 

Likwidacja drogi KDD.7 nie jest więc możliwa gdyż pozbawi to możliwości dostępu do drogi publicznej 

działek znajdujących się przy ww. drodze. Burmistrz natomiast decydując o wyznaczeniu w planie 
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kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Uwagi dotyczącej sprzeciwu dla włączenia działki 531/2 do drogi KDL.1 nie 
uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu drogowo - 

ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta jest drogą istniejącą, wskazaną 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Przebieg ww. drogi na rysunku projektu planu uwzględnia 

uwarunkowania terenowe i prawne w tym prowadzoną na analizowanym obszarze politykę lokalizacyjną, 

wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę. Działka o nr 531/2 włączona do drogi KDL.1 zajmuje 

powierzchnię 243 m
2
 a jej szerokość od 2,5 do 5,4 metra nie pozwala na lokalizację na ww. żadnych 

obiektów.  

Uwaga nr 26 dotycząca sprzeciwu dla przebiegu drogi przez działkę 2244/14. Wnioskuje się o jej 

przesuniecie na działki, które obecnie są niezabudowane. 

Uwagę uwzględniono częściowo poprzez przesuniecie drogi KDD4 oraz zmniejszenie rezerwy 
terenu przeznaczonego na lokalizacje skrzyżowania drogi KDD.4 z drogą KDW.10. Proponowany po 

ww. korektach przebieg drogi nie narusza istniejącego zainwestowania, w tym istniejącego budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce 2244/15, gdyż pomiędzy istniejącym na ww. działce budynkiem, 

a wyznaczoną w projekcie planu linią rozgraniczającą drogi w terenach przeznaczonych do zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej jest pas terenu o szerokości od 7,5 do 9,5 metra. Wyznaczenie w projekcie 

planu kwestionowanej drogi, która na działce o nr 2244/14 zajmuje pas terenu o szerokości 

nie przekraczającej 4 metrów wynika z prowadzonej przez władze miasta polityki lokalizacyjnej oraz 

obowiązkowego zakresu planu miejscowego. Zgodnie z przepisami prawa w planie miejscowym 

obowiązkowo określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, a za działkę 

budowlaną uznać można jedynie taką nieruchomość gruntową, która m.in. posiada dostęp do drogi 

publicznej.  

Uwaga nr 27dotycząca zamieszczenia w ustaleniach planu dla terenu WS/ZI.1a zapisu o dopuszczeniu 

możliwości zmiany przebiegu istniejącego potoku. 

Uwagi nie uwzględniono, gdyż dopuszczenie możliwości zmiany przebiegu istniejącego potoku 
sprzeczne jest z uzgodnieniem projektu planu przez RZGW oraz Marszałka Województwa 
Małopolskiego. 

Zgodnie z uzgodnieniem planu na obszarze nim objętym „ obowiązuje zapewnienie drożności i ciągłości 

istniejących cieków wodnych (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu) i jego prawidłowego 

utrzymania oraz ochrona przed przesklepieniem, za wyjątkiem mostów i kładek związanych z realizacją 

dróg, dojazdów, szlaków pieszych i rowerowych oraz sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się 

techniczne umocnienia koryt cieków w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem 

wód oraz ochroną przeciwpowodziową.” 

Uwaga nr 28 dotycząca sprzeciwu dla przebiegu drogi przez działkę nr ewid. 2305 

Uwagi nie uwzględniono. Wymienione w treści uwagi drogi stanowią elementy podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych do zainwestowania 

na obszarze objętym ustaleniami projektu planu Nowy Targ 23. Droga KDL.3 wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości korekty przebiegu ww. 

drogi KDL.3 oraz jej skrzyżowania z drogą KDD.4. Ponadto kwestionowana w treści uwagi droga KDL 

przebiega przy uwzględnieniu podziału terenu na działki, w tym wcześniej już wydzielonych działek dla 

lokalizacji kwestionowanej drogi. Kwestie poruszone w treści uwagi a dotyczące zamiany działki lub jej 

wykupu wykraczają poza przewidziany przepisami prawa zakres ustaleń planu.  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 76 – Poz. 2988



Uwaga nr 29dotycząca włączenia działek do terenów zabudowy zagrodowej, lub dopuszczenie na 

działkach niezbędnej dla prowadzenia gospodarstwa zabudowy gospodarczej. W wypadku 

nie uwzględnienia uwagi autorki sprzeciwiają się przebiegowi drogi przez ich działki i wnioskują o jej 

przesunięcie w kierunku północnym. 

Uwagi nie uwzględniono. Uwzględnienie uwagi jest niezgodne z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie z obowiązującym studium ww. działka 

znajduje się w wyłączonych z zabudowy terenach obudowy biologicznej rzek i potoków, wchodzących 

w skład stref ekologicznych rzek i potoków i obejmujących koryta cieków wodnych na terenie miasta, 

terasy zalewowe i zarośla nadrzeczne. Są to ciągi migracyjne związane z wodami i w większości tereny 

narażone na zalewanie wodami powodziowymi. Dla zachowania funkcji ekologicznych cieków wskazana 

jest rekonstrukcja obudów biologicznych (w miejscach możliwych) oraz potraktowanie granicy strefy 

ekologicznej, jako nieprzekraczalnej linii dla lokalizacji nowej zabudowy. Najbliższy teren wskazany 

w studium dla rozwoju funkcji osiedleńczych znajdują się po drugiej stronie potoku w odległości około  

60 metrów od granicy działki 1039.  

Nie jest również możliwe przesunięcie w kierunku północnym drogi publicznej oznaczonej symbolem 

KDD.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy D, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 10 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych. Obecny przebieg drogi uwzględnia istniejący przebieg drogi oraz istniejące 

podziały geodezyjne, zajmując tereny o podobnych powierzchniach na działkach, przez które ww. droga 

przebiega.  

Uwaga nr 30dotycząca sprzeciwu dla przebiegu dróg przez działkę nr ewid. 2306. Autorzy uwagi 

informują, iż mogą wyrazić zgodę na przebieg ww. dróg przez ich działkę jedynie w wypadku ich 

przesunięcia, którego efektem byłoby zajęcie przez drogę KDL.2 - 5m działki, drogę KDW.12 - 1 m i drogę 

KDD.4 - 1 m działki. 

Uwagę uwzględniono częściowo przesuwając linie rozgraniczającą drogi KDD.4 na działce 2306  

o 5,5 metra.  

Nie uwzględniono uwagi w części dotyczącej przesunięcia dróg KDL.2 i KDW.12. Obecny przebieg 

ww. dróg uwzględnia istniejące podziały geodezyjne, zajmując tereny o podobnych powierzchniach na 

działkach przez które ww. drogi przebiegają.  

Burmistrz decydując o wyznaczeniu w planie kwestionowanych dróg w tym publicznych, realizuje 

wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne. Zgodnie natomiast z obowiązującymi przepisami 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach 

rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, a drogi klasy D nie mniejsza niż 10 metrów, przy czym 

szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych. Wyznaczenie w projekcie planu kwestionowanych dróg wynika 

z prowadzonej przez władze miasta polityki lokalizacyjnej oraz obowiązkowego zakresu planu 

miejscowego. Zgodnie bowiem z przepisami prawa w planie miejscowym obowiązkowo określa się zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, a za działkę budowlaną uznać można jedynie 

taką nieruchomość gruntową która m.in. posiada dostęp do drogi publicznej.  

Uwaga nr 33 dotycząca wyznaczenia w planie dojazdu do działki 514. 

Uwaga jest bezzasadna. Zgodnie z ustaleniami projektu planu działka o nr 514 znajduje się 

w oznaczonych symbolem R.1 terenach rolnych objętych zakazem zabudowy, do których dostęp odbywa się 

istniejącymi drogami polnymi oraz drogami wewnętrznymi. W ustaleniach planu w §5 ust 10 znajdują się 

zapisy dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu objętego opracowaniem planu.  
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Uwaga nr 34 dotycząca sprzeciwu dla proponowanej w planie szerokości drogi KDD.8, która przebiega 

przez działki o nr 1924/9/10. 

Uwagi nie uwzględniono. Proponowany w projekcie planu pas terenu dla lokalizacji kwestionowanej 

drogi publicznej zajmuje jedynie 6,5 metrowy pas terenu na działkach 1924/9/10 o powierzchni około  

150 m
2
. Poza linią rozgraniczającą drogi znajduje się część ww. działek o powierzchni 40 arów, a linia 

rozgraniczająca ww. drogi publicznej wyznaczona została z uwzględnieniem istniejącego podziału terenu na 

działki oraz istniejącego zainwestowania. Wyznaczenie w projekcie planu kwestionowanej drogi wynika 

z prowadzonej przez władze miasta polityki lokalizacyjnej oraz obowiązkowego zakresu planu 

miejscowego. Zgodnie z przepisami prawa w planie miejscowym obowiązkowo określa się zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, a za działkę budowlaną uznać można jedynie 

taką nieruchomość gruntową, która m.in. posiada dostęp do drogi publicznej. Burmistrz natomiast decydując 

o wyznaczeniu w planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie 

gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. 

in. drogi gminne.  

Uwaga nr 36 dotycząca przesunięcia drogi KDL.1 i KDD.7 poza obszar działki nr 862/2 przy 

jednoczesnym warunkowym zajęciu części działki 862/1 (do 50 m2) i dopuszczeniu realizacji na działce 

862/2 i pozostałej części działki 862/1: 

nowych budynków mieszkalnych w których realizowane będą usługi hotelarskie, budownictwo 

pensjonatowe, usługi komercyjne i drobna wytwórczość; 

możliwości realizacji na działce nowego budynku w odległości mniszej niż 5 metrów od linii 

rozgraniczającej ciągów pieszo- jezdnych- pokazanych i niepokazanych na rys. planu; 

możliwość realizacji nowego budynku o wysokości do 15 metrów, zlokalizowanego w granicy działki lub 

1,5 metra od granicy, na działce o powierzchni 400m
2
(po podziale) 

zachowania 10% powierzchni biologiczne czynnej na działce. 

Uwagi nie uwzględniono. Działki o nr 862/1/2 mają łącznie powierzchnię 934 m
2
, z czego w terenach 

przeznaczonych do zabudowy zgodnie z ustaleniami projektu planu znajduje się 818 m
2
. Pozostała część 

działek o powierzchni 116 m
2
 znajduje się w terenach dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej 

oznaczonych symbolami KDL.1 i KDD.7.  

Nie uwzględniono uwagi w części dotyczącej możliwości realizacji budynków mieszkalnych, 
w których realizowane będą usługi hotelarskie, budownictwo pensjonatowe, usługi komercyjne 
i drobna wytwórczość na działkach o pow. 400 m2, zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej do 
10% pow. działki, zwiększenia wysokości budynków do 15 metrów oraz dopuszczenia lokalizacji 
budynków w granicy działki. Lokalizacja na działkach o powierzchni 400 m

2
 budynków usługowych 

nie jest możliwa w związku z koniecznością zapewnienia miejsc postojowych oraz przepisami 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 

usytuowanie, dotyczącymi odległości miejsc postojowych od okien budynków. Projekt planu dopuszcza 

możliwość lokalizacji budynków w odległości 1,5 metra od granicy działki, natomiast w granicy działki 

dopuszcza jedynie lokalizacje budynków realizowanych w zabudowie zwartej bliźniaczej. Na sąsiednich 

działkach zrealizowane są budynki wolnostojące, w związku z czym nie jest możliwa realizacja na 

wymienionej w treści uwagi działce budynku, który byłby kontynuacją istniejącej zabudowy zrealizowanej 

w granicy działki. Sprzeczne natomiast z podstawową zasadą, która winna być uwzględniona w planowaniu 

przestrzennym, tj. zasadą zachowania ładu przestrzennego jest uwzględnienie uwag dotyczących 

dopuszczenie 15 metrowej wysokości budynków oraz dopuszczenie zachowania na działce jedynie 10% 

powierzchni biologicznie czynnej. Tereny objęte projektem planu Nowy Targ 23 obejmują dzielnicę miasta 

o zabudowie ekstensywnej, w której dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której wysokość 

nie przekracza 12 metrów. Dopuszczenie na działce 8 arowej budynku o wysokości 15 metrów, przy 

zachowaniu niemniej niż 10% powierzchni biologicznie czynnej na działce, sprzeczne jest z tradycjami 

budowlanymi Nowego Targu oraz zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenów oznaczonych na rysunku studium symbolem 1.MN.  

Nie jest równie możliwe przesunięcia drogi KDL.1 i KDD.7 poza obszar działki nr 862/2. 

Wymienione w treści uwagi drogi stanowią elementy podstawowego układu drogowo - ulicznego, 

zapewniającego obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych do zainwestowania na obszarze objętym 
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ustaleniami projektu planu Nowy Targ 23. Droga KDL.1 wskazana została również w obowiązującym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) 

o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium 

„ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji 

węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. 

Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ 

i pozwolenia na budowę nie ma możliwości korekty drogi KDL.1 oraz jej skrzyżowania z drogą KDD.7.  

Uwaga nr 37 w części dotyczącej przesunięcia drogi lokalnej projektowanej na działce 1709 w stronę 

potoku. Uwaga dotyczy również przesunięcia drogi lokalnej na odcinku Niwa CPN, poza tereny 

zabudowane, co pozwoli na obsługę komunikacyjną terenów niezabudowanych, a przeznaczonych w planie 

do zainwestowania. 

Uwagi dotyczącej przesunięcia drogi lokalnej na odcinku Niwa CPN, poza tereny zabudowane 
nie uwzględniono z uwagi na sprzeczność ww. propozycji z ustaleniami obowiązującego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz prowadzoną od lat polityka 

lokalizacyjną. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu drogowo - 

ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została w obowiązującym 

studium uwarunkowani kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) 

o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium 

„ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji 

węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego”. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej 

w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był konsekwentnie uwzględniany we 

wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym w obowiązującym obecnie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ (uchwała nr 

XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. drogi był również 

uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie od 1998r, na 

podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Burmistrz natomiast decydując o wyznaczeniu w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, 

realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy służące zaspakajaniu 

zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Uwagi dotyczącej przesunięcia projektowanej na działce 1709 drogi w stronę potoku 
nie uwzględniono. Uwzględnienie uwagi w części dotyczącej przesunięcia drogi KDD.3 narusza ustalenia 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie 

z obowiązującym studium przesunięcie drogi łączyłoby się z zajęciem wyłączonych z zabudowy terenów 

obudowy biologicznej potoku, wchodzących w skład strefę ekologicznej potoku i obejmującej koryto cieku 

wodnego na, terasy zalewowe i zarośla nadrzeczne. Zgodnie z ustaleniami studium są to ciągi migracyjne 

związane z wodami i w większości tereny narażone na zalewanie wodami powodziowymi. Dla zachowania 

funkcji ekologicznych cieków wskazana jest rekonstrukcja obudów biologicznych (w miejscach 

możliwych) oraz potraktowanie granicy strefy ekologicznej, jako nieprzekraczalnej linii dla lokalizacji 
nowej zabudowy.  

Uwaga nr 38dotycząca sprzeciwu wobec lokalizacji drogi oznaczonej symbolem KDL.2 na działce nr 

ewid. 1230. Lokalizacja ww. drogi łączy się z wycinką rosnących na działce drzew. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 
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nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 39 w części dotyczącejsprzeciwu dla przebiegu drogi KDD.7 przez działkę 536. 

Uwagi dotycząca sprzeciwu dla przebiegu drogi KDD.7 przez działkę 536 nie 
uwzględniono. Kwestionowaną drogę publiczną wyznaczono z uwagi na prawidłową obsługę 

komunikacyjną terenów przeznaczonych w planie do zabudowy oraz wynikający z przepisów ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkowego zakres planu miejscowego, w którym 

obowiązkowo określa się m.in. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

Konieczność wyznaczania w planie miejscowym dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych do 

zabudowy wynika również z faktu, iż za działkę budowlaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
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uznać można jedynie taką nieruchomość gruntową, która m. in. posiada dostęp do drogi publicznej. 

Likwidacja drogi KDD.7 nie jest więc możliwa, gdyż pozbawi to możliwości dostępu do drogi publicznej 

działek znajdujących się przy ww. drodze. Burmistrz natomiast decydując o wyznaczeniu w planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Uwaga nr 40 dotycząca włączenia części działki o nr 526 do terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do treści uwagi. 

Uwagę uwzględniono częściowo włączając część działki do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Nie jest natomiast możliwe włączenie działki w takim zakresie jak proponuje to autor 

uwagi, gdyż sprzeczne jest to z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka o nr 526 znajduje się w oznaczonych 

symbolem RP terenach rolniczych (łąki i pastwiska) należących do systemu przyrodniczego, bez prawa 
nowej zabudowy.  

Uwaga nr 45 dotycząca korekty przebiegu drogi KDL.2, tak aby nie zajmowała ona w równej części (pas 

6 metrowy) działkę 1865/1 i działki graniczące z ww., gdyż właściciele działek sąsiednich poniosą mniejsze 

straty niż autor uwagi. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego po raz pierwszy do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  
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Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 47 dotycząca włączenia działki o nr 1942 w całości do terenów przeznaczonych do zabudowy. 

Uwagi nie uwzględniono. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego działka o nr 1942 znajduje się w oznaczonych symbolem RP terenach 

rolniczych (łąki i pastwiska) należących do systemu przyrodniczego, bez prawa nowej zabudowy. 

W terenach tych istniejące obiekty związane z gospodarką rolną utrzymuje się z dopuszczeniem ich 

przebudowy, głównie pod kątem ochrony środowiska i poprawy ich funkcjonowania.  

W związku z powyższym stwierdza się, iż wniesiona uwaga w części dotyczącej przeznaczenia w całości 

działki o nr 1942 do zabudowy nie jest zgodna z ustaleniami obowiązującego studium i nie może zostać 

uwzględniona w projekcie planu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), ustalenia obowiązującego 

na obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności 

z ustaleniami studium.  

UWAGI ZŁOŻONE W TRAKCIE TRZECIEGIEGO WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO 
PUBLICZNEGO WGLĄDU. 

Uwaga nr 7 w części dotyczącej sprzeciwu dla przebiegu drogi przez działkę o nr 1924/12. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga KDL.2 przebiegająca przez działkę  

o nr 1924/12 stanowi element podstawowego układu drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę 

komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości 

w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane 

szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być 

korygowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na 

prowadzoną na analizowanym obszarze politykę lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na 

budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby nie przebiegała ona przez wymienione w treści uwagi 

działki. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde 

bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty 

wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby spełnić wymogów przepisów odrębnych 

dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi 

uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się żadnych wyburzeń istniejących 

budynków, a na działce 1924/12 zajmuje ona jedynie bardzo mały jej fragment o powierzchni 127 m
2
. 

Kwestionowana droga wskazana została już w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu 

z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych 

dokumentach planistycznych, w tym w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych 

wniosków o warunki zabudowy na Niwie od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na 

budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej drogi 

nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. Niwa. 

Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium przebiegu, 

rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż 12 metrów, przy 

czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi 

i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi 

oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych po raz pierwszy do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu 
zwężono szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej 
przewidzianej przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu 

w studium i planie kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

zadania własne gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi 

gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 8 dotycząca sprzeciwu dla przebiegu drogi przez działkę o nr 1924/8. 

Uwagi nie uwzględniono. Kwestionowana w treści uwagi droga stanowi element podstawowego układu 

drogowo - ulicznego, zapewniającego obsługę komunikacyjną miasta. Droga ta wskazana została 

w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jako ulica 

klasy L (lokalna) o zalecanej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 12 metrów. Zgodnie 

z ustaleniami studium „ przebiegi dróg, zalecane szerokości linii rozgraniczających ulic oraz tereny 

rezerwowane dla realizacji węzłów, mogą być korygowane w ustaleniach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. Z uwagi jednak na prowadzoną na analizowanym obszarze politykę 

lokalizacyjną, wydane decyzje WZ i pozwolenia na budowę nie ma możliwości takiej jej korekty aby 

nie przebiegała ona przez wymienioną w treści uwagi działkę. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż drogi nie da 

się przesunąć dowolnie w dowolnym miejscu. Każde bowiem przesunięcie fragmentu drogi ma wpływ na 

jej pozostałą część. Uwzględniając postulaty wszystkich protestujących, kwestionowana droga nie mogłaby 

spełnić wymogów przepisów odrębnych dotyczących warunków jakie spełniać winny drogi publiczne. 

Bardzo istotnym jest, że przebieg drogi uwzględnia uwarunkowania terenowe i prawne. Nie przewiduje się 

żadnych wyburzeń istniejących budynków. Kwestionowana droga wskazana została już w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonym uchwałą 

Nr 60/LI/97 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 3 października 1997 r. Przebieg drogi był 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 83 – Poz. 2988



konsekwentnie uwzględniany we wszystkich późniejszych dokumentach planistycznych, w tym 

w obowiązującym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ (uchwała nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 r.). Przebieg ww. 

drogi był również uwzględniany przy rozpatrywaniu składanych wniosków o warunki zabudowy na Niwie 

od 1998r, na podstawie których były wydawane pozwolenia na budowę.  

Nowa droga będzie obsługiwać istniejące, ale przede wszystkim nowe tereny wskazane pod zabudowę 

i docelowo będzie to główny arteria komunikacyjna dla tego terenu. Bez wyznaczenia kwestionowanej 

drogi, nie byłoby możliwym wyznaczenie tak dużych, nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na os. 

Niwa. Projekt planu uściśla przebieg kwestionowanej drogi w stosunku do wskazanego w studium 

przebiegu, rezerwując teren pod przyszły pas drogowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, drogi klasy L, winny posiadać szerokość w liniach rozgraniczających nie mniejszą niż  

12 metrów, przy czym szerokość w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia 

elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych 

i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.  

Po analizie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu zwężono 
szerokość kwestionowanej drogi lokalnej KDL.2 z 15 do 12 metrów, tj. do minimalnej przewidzianej 
przepisami prawa szerokości drogi lokalnej. Burmistrz decydując o wyznaczeniu w studium i planie 

kwestionowanej drogi publicznej, realizuje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m. in. drogi gminne.  

Zgodnie natomiast z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) tereny, których przeznaczenie zmienia 

plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 

zgodnie z tym przeznaczeniem.  

Wyznaczenie przebiegu nowej drogi zawsze będzie generowało konflikt pomiędzy inwestorem którym 

w omawianym przypadku będzie Gmina Miasto Nowy Targ, a właścicielami terenów przez które ta droga 

została wyznaczona. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone 

właściciel może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Również w przypadku obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia 

planu miejscowego, gdy właściciel nieruchomości ją zbywa może on żądać od gminy stosownego 

odszkodowania. To roszczenie można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stał się 

obowiązujący. Z powyższymi roszczeniami można zwracać się do Burmistrza Miasta dopiero po 

uchwaleniu planu miejscowego, z chwilą jego wejścia w życie tj. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. Natomiast odszkodowania za nieruchomości przejęte pod 

budowę drogi będą mogły być wypłacone dopiero po wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej.  

Uwaga nr 10 dotycząca sprzeciwu dla przebiegu drogi przez działkę nr 1748, która dzieli działki 

w sposób nieracjonalny, pozostawiając po drugiej stronie drogi część która z uwagi na swoje parametry jest 

bezużyteczna. Wnosi się o przesunięcie drogi do granicy działek i poprowadzenie jej tak, aby przebiegała 

również po działce sąsiedniej. 

Uwagi nie uwzględniono. Obecny przebieg drogi wewnętrznej, był korygowany w trakcie kolejnych 

wyłożeń projektu planu do wglądu publicznego. Uwzględnia on w maksymalnie możliwy sposób istniejące 

podziały terenu na działki i jest przez zdecydowaną większość właścicieli terenów zaakceptowany. Bez ww. 

drogi nie jest możliwa obsługa komunikacyjna tak dużej powierzchni przeznaczonej do zabudowy. 

Rezygnacja z wyznaczania drogi pozbawi większość działek w tym działki 1748 możliwości zabudowy, 

ponieważ bez ww. drogi wewnętrznej działki nie będą posiadały dostępu do drogi publicznej, co 

w konsekwencji pozbawi je charakteru działek budowlanych. Istniejąca na omawianym obszarze struktura 

własnościowa – długie wąskie działki, nie pozwala na wydzielanie normatywnych dojazdów na 

poszczególnych działkach przeznaczonych do zabudowy. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem na 

omawianym obszarze jest droga przebiegająca po tzw. „głowach działek”, tj. biegnąca w poprzek granicy 

działek i uwzględniająca istniejące podziały. Nie jest natomiast możliwe takie poprowadzenie drogi żeby jej 

przebieg uwzględniał w stu procentach istniejący podział terenu na działki.  
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Uwaga nr 11 w części dotyczącej przesunięcia drogi KDD.3 oraz przebiegu drogi KDW.6 po granicy 

działki 1709. 

Uwagi nie uwzględniono. Uwzględnienie uwagi w części dotyczącej przesunięcia drogi KDD.3 narusza 

ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Zgodnie z obowiązującym studium przesuniecie drogi łączyłoby się z zajęciem wyłączonych z zabudowy 

terenów obudowy biologicznej potoku, wchodzących w skład strefę ekologicznej potoku i obejmującej 

koryto cieku wodnego na, terasy zalewowe i zarośla nadrzeczne. Zgodnie z ustaleniami studium są to ciągi 

migracyjne związane z wodami i w większości tereny narażone na zalewanie wodami powodziowymi. Dla 

zachowania funkcji ekologicznych cieków wskazana jest rekonstrukcja obudów biologicznych (w miejscach 

możliwych) oraz potraktowanie granicy strefy ekologicznej, jako nieprzekraczalnej linii dla lokalizacji 
nowej zabudowy.  

Nie uwzględniono również uwagi w części dotyczącej przebiegu drogi KDW6 po granicy działki. Obecny 

przebieg drogi wewnętrznej, korygowany w trakcie kolejnych wyłożeń projektu planu do wglądu 

publicznego, uwzględnia w maksymalnie możliwy sposób istniejące podziały terenu na działki i jest przez 

zdecydowaną większość właścicieli terenów zaakceptowany. Bez ww. drogi nie jest możliwa obsługa 

komunikacyjna tak dużej powierzchni przeznaczonej do zabudowy. Rezygnacja z wyznaczania drogi 

pozbawi większość działek możliwości zabudowy, ponieważ bez ww. drogi wewnętrznej działki nie będą 

posiadały dostępu do drogi publicznej, co w konsekwencji pozbawi je charakteru działek budowlanych. 

Istniejąca na omawianym obszarze struktura własnościowa – długie wąskie działki, nie pozwala na 

wydzielanie normatywnych dojazdów na poszczególnych działkach przeznaczonych do zabudowy. Jedynym 

racjonalnym rozwiązaniem na omawianym obszarze jest droga przebiegająca po tzw. „głowach działek”,  

tj. biegnąca w poprzek granicy działek i uwzględniająca istniejące podziały.  

 

Przewodniczący Rady 

mgr Paweł Liszka 
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