
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLI/349/2014 
RADY MIASTA NOWY TARG 

z dnia 3 marca 2014 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 22 (Centrum) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, Rada Miasta Nowy Targ 

postanawia, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 

(Centrum), zatwierdzonego uchwałą Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r., dla 

obszarów, których granice zostały określone Uchwałą Nr XXV/203/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

19 listopada 2012 roku o przystąpieniu do zmiany planu. 

2. Integralną część planu stanowią załączniki do uchwały: 

1) Załącznik Nr 1 – Rysunek Planu w skali 1:1000 – Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu, 

2) Załącznik Nr 2 – Rysunek w skali 1:1000 – Infrastruktura techniczna, 

3) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag, 

4) Załącznik Nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Na Rysunku Planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr L/550/2010 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 22 (Centrum), wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się oznaczenia przeznaczenia terenów, które otrzymują brzmienie: 

a) „U13, U14 – tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne”, 

b) „46.KDD2 – tereny dróg publicznych dojazdowych”, 

2) skreśla się oznaczenie terenu zabudowy usługowej – usługi publiczne UP16. 

2. Ustaleniami obowiązującymi na Rysunku Planu są: 

1) granica opracowania zmiany planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
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3) obowiązująca linia zabudowy, 

4) oznaczenia przeznaczenia terenu. 

§ 3. W uchwale Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) §3 ust. 1 pkt 4d) otrzymuje brzmienie: 

„4d) UP1-UP15 – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne”; 

2) §3 ust. 1 pkt 4e) otrzymuje brzmienie: 

„4e) U1-U14 – tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne”; 

3) §3 ust. 1 pkt 4n) otrzymuje brzmienie: 

„4n) 1.KDD1, 1.KDD, 2.KDD2 - 46. KDD2 – tereny dróg publicznych dojazdowych”; 

4) w §7 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Dopuszcza się podziały nieruchomości inne niż wymienione w ust. 2, jeżeli dotyczą poprawy 

możliwości zagospodarowania istniejącej działki budowlanej, wydzielenia działek pod urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz zapewnienia obsługi komunikacyjnej”; 

5) §13 ust. 1 pkt 1e) otrzymuje brzmienie: 

„1e) 1.KDD, KDD1, KDD2 – tereny dróg publicznych dojazdowych”; 

6) §18 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) dla terenów objętych siecią gazową, jako podstawowe źródło ciepła należy stosować gaz; dopuszcza 

się stosowanie oleju opałowego, prądu elektrycznego oraz odnawialnych źródeł energii”; 

7) §27 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie: 

„8) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów związanych z sezonowymi ogródkami 

kawiarnianymi na czas ich funkcjonowania”; 

8) §27 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie: 

„9) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych dla organizacji wystaw, imprez plenerowych oraz 

obiektów i urządzeń sportowych”; 

9) §29 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej – 

usługi publiczne oznaczone na Rysunku Planu symbolami UP1-UP15. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów UP1-UP15, o których mowa w ust. 1 jest zabudowa usługowa 

– usługi publiczne (oświaty, administracji, kultury i inne). 

3. Dopuszczalnym przeznaczeniem są: budynki gospodarcze i garaże, zieleń urządzona, obiekty małej 

architektury, komunikacja wewnętrzna, parkingi. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy od 50%, za wyjątkiem terenów UP3, UP7, 

UP11-UP15, gdzie nie może przekroczyć istniejącego wskaźnika zabudowy, 

2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy od 40%, za wyjątkiem 

terenów UP3, UP7, UP11-UP15, 

3) forma architektoniczna budynków: 

a) wysokość budynków usługowych nie może przekraczać czterech kondygnacji nadziemnych 

w tym jedna w dachu, za wyjątkiem terenu UP8, gdzie nie może przekroczyć 6 kondygnacji 

nadziemnych; wysokość pozostałych budynków nie może przekraczać dwóch kondygnacji 

nadziemnych. 
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5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów UP1-UP15 nie mogą naruszać 

ustaleń zawartych w rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne”; 

10) §30 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej – 

usługi komercyjne oznaczone na Rysunku Planu symbolami U1-U14”. 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów zabudowy usługowej, o których mowa w ust. 1 są usługi 

komercyjne. 

3. Na terenach usług komercyjnych dopuszcza się lokalizację: obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży do 800 m
2 

oraz realizację mieszkań a także drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia obsługi 

komunikacyjnej w tym parkingi, zieleń urządzoną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; na terenach 

U10, U11, U13 dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. 

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy od 85%, za wyjątkiem terenów U13, U14, gdzie 

nie może przekroczyć 90%, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, 

2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy od 10%, za wyjątkiem terenów 

U13, U14, gdzie nie może być mniejszy od 1%, 

3) minimalna intensywność zabudowy: dla terenu U13-0,40; dla terenu U14-0,85, 

4) maksymalna intensywność zabudowy: dla terenów U13 i U14-0,90, 

5) forma architektoniczna budynków: 

a) wysokość budynków usługowych na terenach U1-U12 nie może przekroczyć czterech kondygnacji 

nadziemnych w tym jedna w dachu, za wyjątkiem U11, gdzie nie może przekroczyć 9 kondygnacji 

i terenu U12, gdzie nie może przekroczyć 1 kondygnacji, 

b) wysokość budynków usługowych na części terenu U13, nie może przekroczyć 12 m, pomiędzy 

obowiązującą linią zabudowy ul. Sobieskiego a nieprzekraczalną linią zabudowy ul. Sobieskiego, 

c) wysokość budynków usługowych na terenie U13, nie może przekroczyć 17 m pomiędzy 

nieprzekraczalną linią zabudowy ul. Sobieskiego a nieprzekraczalną linią zabudowy ul. Jana Kazimierza, 

d) obowiązuje utrzymanie istniejącej linii zabudowy pierwszej kondygnacji budynku na terenie U13, 

wzdłuż ul. Jana Kazimierza, 

e) wysokość budynków usługowych na terenie U14 nie może przekroczyć 15 m. 

6) na terenie U12 należy zachować jednolitą formę architektoniczną oraz kolorystykę obiektów. 

5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów U1-U14 nie mogą naruszać 

ustaleń zawartych w rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne”. 

11) §42 ust. 1 tir. 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. KDD1, 1. KDD, 2.KDD2-46.KDD2 – drogi publiczne dojazdowe”; 

12) §42 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Urządzeniami towarzyszącymi użytkowaniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających 

terenów oznaczonych KDGP, KDG, KDZ, KDL, 1.KDD1, 1.KDD, 2.KDD2-46.KDD2, mogą być: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

2) drogi serwisowe obsługujące tereny sąsiadujące, 

3) ciągi piesze i rowerowe, 

4) zatoki autobusowe i urządzone przystanki dla pasażerów, 

5) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

6) zieleń o charakterze estetycznym i izolacyjnym, 
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7) urządzenia służące izolacji od uciążliwości ruchu drogowego, 

8) elementy budowli ziemnych (skarpy i ich podparcia konstrukcyjne) oraz odwodnienie korpusu drogi, 

przepusty cieków wodnych”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Targu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLI/349/2014 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 3 marca 2014 roku 

 
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (Centrum) 

RYSUNEK PLANU – PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
SKALA 1:1000* 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodnicz

 

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLI/349/2014 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 3 marca 2014 roku 

 
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (Centrum) 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
SKALA 1:1000* 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLI/349/2014 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 3 marca 2014 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG, O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG, ZGŁOSZONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „NOWY TARG 22 (Centrum)” 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu od 25 listopada 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął 30 grudnia 2013 r. 

Lp. 
 Data 

wpływu 

uwagi 
 Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmistrza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 

Nowy Targ w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 
Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 
uwaga 

nieuwzględniona 
uwaga 

uwzględniona 
uwaga 

nieuwzględniona 

    16.12. 

2013 
 Prośba o dopuszczenie możliwości przykrywania obiektów 

stanowiących rozbudowę istniejących budynków dachami 

płaskimi w formie „zielonych tarasów”. 

Powyższy zapis pozwoliłby na częściowe ograniczenie wód 

deszczowych odprowadzanych z dachów do miejskiej 

kanalizacji deszczowej oraz przyczyniłby się do zwiększenia 

powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta. 

11587   uwaga 

nieuwzględniona 
 uwaga 

nieuwzględniona 
Działka nr 11587 położona przy  

ul. Waksmundzkiej 52, znajduje się 

poza obszarem objętym zmianą planu. 

 

    27.12. 

2013 
 Nie wyraża zgody na zabudowę działek. 

Działki stanowią drogę dojazdową do budynku przy Rynku 

5 stanowiącego własność Banku Spółdzielczego w Nowym 

Targu. 

Każde zawężenie ww. działek uniemożliwia właściwe 

użytkowanie budynku. 

Wg opinii firmy dostarczającej paliwo już dziś promień 

skrętu samochodu dostawczego olej opałowy jest utrudniony 

(działka BS nr 11197/1). 

Oprócz nas z dojazdu po działkach nr 11193/2, 11196/2, 

11197/2 korzystają właściciele działek nr: 11193/1, 11196/1, 

11198/1 (Bank PKO SA). 

Równocześnie informuje, że w Sądzie Rejonowym 

w Nowym Targu toczy się postępowanie o stwierdzenie 

zasiedzenia służebności gruntowej po działkach ewid. nr 

11191/2, 11193/2, 11196/2, 11197/2. 

11191/2, 

11193/2, 

11196/2, 

11197/2 

  uwaga 

nieuwzględniona 
 uwaga 

nieuwzględniona 
Możliwość zabudowy działek 

wymienionych w uwadze określa już 

obowiązujący mpzp NOWY TARG 

22 (Centrum). Zmiana planu m.in. 

uściśla  parametry tej zabudowy oraz 

zmienia sposób przeznaczenia terenu 

z MU na U. 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu, 

na terenie usług komercyjnych U13 

dopuszcza się drogi wewnętrzne, 

a możliwość korzystania z działek 

innych właścicieli, celem dojazdu do 

swoich nieruchomości regulują 

przepisy odrębne. 

    30.12. 

2013 
 Obiekty o pow. handlowej większej niż 2500 m² lokalizuje 

się poza granicami miasta a nie w ścisłym centrum. 

Odnowiony Rynek w Nowym Targu i przyległe kamieniczki 

to nie sąsiedztwo dla obiektów handlowych 

wielkopowierzchniowych. 

Istniejąca zabudowa i rozwiązania komunikacyjne 

11194, 

11195, 11191/2, 

11193/2, 

11196/2, 

11197/2, 

11198/4, 

  uwaga 

nieuwzględniona 
 uwaga 

nieuwzględniona 
Teren usług komercyjnych U13 

obejmuje m.in. istniejący Dom 

Handlowy „GORCE”, o powierzchni 

handlowej powyżej 2000m2. Obiekt ten 

istnieje przy ul. Sobieskiego/Jana 

Kazimierza od lat 70-tych XX w. 
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przesądzają o braku możliwości zwiększania ruchu 

kołowego w Rynku. 

Jedyny ogólnodostępny parking dla mieszkańców całego 

miasta w tej części miasta nie może zostać odebrany 

mieszkańcom i podporządkowany potrzebom jednej firmy. 

11198/3, 

11201/5 
Zmiana planu m.in. zmienia sposób 

przeznaczenia terenu z MU na U oraz 

uściśla  parametry tej zabudowy. 

    03.01. 

2014 
 Nawiązując do wniosku z dnia 16.07.2013 r. dot. m.in. 

dostosowania w projekcie zmiany planu obowiązującej linii 

zabudowy wzdłuż pierzei ul. Jana Kazimierza do 

istniejącego zagospodarowania – składam uwagę na 

nieuwzględnienie mojego wniosku w tym zakresie 

w projekcie planu. Moim zamysłem była zabudowa 

istniejącego nadwieszenia budynku, zabudowa nadwieszenia 

1 kondygnacji pozwoliłaby uzyskać dodatkową 

powierzchnię na parterze obiektu, czyli najbardziej 

atrakcyjną powierzchnię z punktu widzenia inwestora. 

Budynek DH „Gorce” nie należy do obiektów chronionych 

z punktu widzenia konserwatorskiego a pierzeja ulicy 

w dalszym ciągu pozostanie taka sama. Proszę więc 

o ponowne rozważenie mojej uwagi, może z uwagi na 

walory konserwatorskie wykonanie nowoczesnego 

przeszklenia przedmiotowego nadwieszenia zostałoby 

uwzględnione przez Konserwatora Zabytków. Takie 

przeszklenie z uwagi na nasze warunki klimatyczne jest jak 

najbardziej uzasadnione. 

W związku z powyższym proszę o ponowne rozpatrzenie 

mojego wniosku, tym bardziej że współfinansuję zmianę 

tego planu. 

   uwaga 

nieuwzględniona 
 uwaga 

nieuwzględniona 
Teren usług komercyjnych U13, objęty 

zmianą planu położony jest w strefie 

ochrony konserwatorskiej, dla której m. 

in. obowiązuje ochrona układu 

przestrzennego, w tym układu dróg 

oraz rozplanowania pierzei. Zabudowa 

pierwszej kondygnacji, wzdłuż pierzei 

ul. Jana Kazimierza spowoduje jej 

zawężenie. 

 

Załączniki: 

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

- zmianie planie – należy przez to rozumieć sporządzaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XLI/349/2014 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 3 marca 2014 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA DOTYCZĄCE ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „NOWY TARG 22 (CENTRUM)” 

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami zmiany planu. 

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej zostały określone w ustaleniach 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 22 (Centrum) w tym 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 11", w uchwale w sprawie przyjęcia 

planu oraz w załącznikach graficznych (stanowiących integralną część uchwały). 

W zmianie planu miejscowego nie wskazywano nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy miejskiej Nowy Targ. 

W zakresie inwestycji istniejących na obszarze objętym zmianą planu należy do nich: modernizacja układu 

komunikacyjnego, obejmującego drogę dojazdową oznaczoną na Rysunku Planu symbolem 46 KDD2 oraz 

modernizacja, rozbudowa i budowa systemów infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie poprzez: 

1) wydatki z budżetu miasta, 

2) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta w ramach m.in.: 

a)  dotacji samorządu województwa, 

b) dotacji unijnych, 

c)  dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) innych kredytów i pożyczek bankowych, 

e)  innych środków zewnętrznych, 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Paweł Liszka 
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