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UCHWAŁA* NR XXX/327/2021
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 741) oraz w nawiązaniu do uchwały
Nr XVI/162/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia
Szaflarska), Rada Miasta Nowy Targ po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia
Szaflarska) uchwalonego uchwałą Nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. (Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz. 5475 z dnia 11 września 2013 r.), zmienionego Uchwałą Nr
XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r.,
poz. 5382 z dnia 15 września 2015 r.), zmienionego Uchwałą Nr XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 296 z dnia 10 stycznia 2017 r.),
zmienionego Uchwałą Nr VIII/71/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2019 r., poz. 4176 z dnia 29 maja 2019 r.), zmienionego Uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 4177 z dnia 29 maja
2019 r.) oraz zmienionego Uchwałą Nr XXVII/299/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lutego 2021 r. (Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r., poz. 998 z dnia 17 lutego 2021 r.), po przyjęciu tekstu jednolitego
Obwieszczeniem Nr 1/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r.,
poz. 2449 z dnia 28 kwietnia 2021 r.), zwaną dalej zmianą planu.
§ 2. 1. Zmiana planu, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, polega na wprowadzeniu zmian
w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie określonym w § 3, a także zmian na rysunku planu w skali 1:2000
w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Rysunek zmiany planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące
załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania,
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
__________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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4) zbiór danych przestrzennych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§ 3. 1. W uchwale o której mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale 2 oddziale 5 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w §9
ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:"2) minimum 0,7 stanowisk postojowych na 1 lokal mieszkalny – dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach 1MW, 2MW, 6MW, 7MW i 8MW;”
2) W Rozdziale 2 oddziale 5 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w §9
ust. 7 dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:"2a) minimum 1,5 stanowiska postojowego na 1 lokal mieszkalny dla
nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach 3MW, 4MW i 5MW, przy czym w bilansach
miejsc postojowych nie można uwzględniać istniejących, ogólnodostępnych miejsc postojowych,
zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg.”
3) W Rozdziale 2 oddziale 5 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w §9
ust. 7 pkt 10) litera a), b) i c) otrzymują brzmienie:
„a) minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową wśród
każdych 10 miejsc do parkowania związanych z funkcją usługową w terenach 6MN, 7MN, 3MW, 4MW,
5MW, 7MW i 8MW,
b) minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
dodatkowo na każde 20 miejsc do parkowania związanych z funkcją mieszkalną w terenach 3MW,
4MW, 5MW, 7MW i 8MW,
c) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w terenie 15U, 3UC
i 7UC, w ilości nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 1–15,
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk jest większa niż 40.;”
4) W Rozdziale 3 Ustalenia szczegółowe - przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, w §21
ust. 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wysokość budynków:
a) na terenach 1MW, 2MW, 6MW - nie może przekraczać 9 m,
b) na terenach 3MW, 4MW, 5MW - nie może przekraczać 10 m;”;
5) W Rozdziale 3 Ustalenia szczegółowe - przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, w §21
ust. 6 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) na terenach 3MW, 4MW, 5MW - ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie mniejszą niż 0,01 i nie
większą niż 0,45;”;
6) W Rozdziale 3 Ustalenia szczegółowe - przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, w §21
ust. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki z zachowaniem linii zabudowy.”
7) W Rozdziale 3 Ustalenia szczegółowe - przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, w dodaje
się §27a w brzmieniu:
„§ 27a. 1. Numery i symbole terenów: 15U o powierzchni 0,08 ha;
2. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy nieuciążliwych usług, takich jak usługi zdrowia,
handel, gastronomia.
3. Przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojowe i parkingi, zieleń urządzona z obiektami
i urządzeniami małej architektury, komunikacja wewnętrzna, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury
technicznej.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
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1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 45%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
3) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej - nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 0,45;
4) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m;
5) dachy budynków należy realizować, jako dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych 20°- 45° lub płaskie;
6) dachy w kolorach: brązowym i grafitowym;
7) zakaz lokalizacji pojedynczych wolnostojących budynków garażowych i budynków gospodarczych;
8) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych w kondygnacji podziemnej;
9) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki z zachowaniem linii zabudowy.
5. Obsługa komunikacyjna terenu 15U z terenu drogi 3KDD oraz poprzez drogi wewnętrzne i ciągi
pieszo-jezdne, o których mowa z § 9 ust. 4.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło w terenach oznaczonych symbolem 15U, obowiązuje stosowanie
systemów uwzględniających przepisy odrębne dotyczące ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.”
§ 4. Ustalenia uchwały Nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r.
z późniejszymi zmianami, dla terenów objętych niniejszą uchwałą, co do których w §3 nie wprowadzono
zmian, pozostają w dotychczasowym brzmieniu.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Luberda
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/327/2021
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 24 maja 2021 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ, stwierdza, że:
1. Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG
26 (Równia Szaflarska) odbyło się w dniach od 6 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. W dniu 26 sierpnia
2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Termin wnoszenia
uwag dotyczących projektu planu, określony w ogłoszeniu, upłynął w dniu 10 września 2020 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 uwagi. Uwagi zostały przez Burmistrza Miasta uwzględnione częściowo.
W projekcie zmiany planu wprowadzono korekty wynikające z częściowego uwzględnienia uwag i wysłano do
ponownego zaopiniowania i uzgodnienia. W dniach od 25 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. projekt zmiany
planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został ponownie wyłożony do publicznego wglądu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 13 kwietnia 2021 r. Do
udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu nie złożono żadnej uwagi.
2. Zgodnie z art. 17 pkt 14, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została sporządzona
poniższa tabela z uwagami, których Burmistrz Miasta Nowy Targ nie uwzględnił częściowo i zostałaona
przedstawiona Radzie Miasta Nowy Targ wraz z projektem zmiany planu.
3. Działając zgodnie z art. 20, ust.1 ww. ustawy, Rada Miasta Nowy Targ, nie uwzględnia części uwag,
wymienionych w poniższej tabeli:
L.p

Data
wpływu
uwagi

1.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Osoba prywatna

Treść uwagi

Uzasadnienie

Niniejszym wnoszę o zmianę § 21 pkt 3 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia
Szaflarska uchwalonego Uchwała Rady Miasta Nowy Targ nr
XXXV/297/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 (dalej zwana w
skrócie „MPZP") poprzez nadanie mu następującej treści
„Przeznaczenia dopuszczalne:

1)Usługi nieuciążliwe w parterach budynków wielorodzinnych
2)usługi nieuciążliwe o przeznaczeniu wskazanym w §9 pkt 7

ppkt 3 i 8, których łączna powierzchnia nie może przekroczyć
25% powierzchni użytkowej całego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

3)Usługi

nieuciążliwe o powierzchni sprzedaży nie większej
niż 2000 m2 w wyodrębnionych budynkach wolnostojących
09.09.
2020

4)Place zabaw dla dzieci
5)Zieleń urządzona
6)Komunikacja wewnętrzna
7)Parkingi
8)Sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej

Uzasadnienie
Składający uwagę w pełni popiera stanowisko zajęte przez
Urząd Miasta w trakcie publicznej dyskusji nad
proponowanymi zmianami, w zakresie potrzeby kierowania się
potrzebami mieszkańców i koniecznością podejmowania
decyzji z uwzględnieniem potrzeb, mogących powstać w
szerszym zakresie czasowym. W ocenie składającego uwagę
konieczne jest usunięcie wątpliwości w wykładni obecnie
obowiązującego §21 MPZP - co szczegółowo zostało omówione
w opinii prawnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
pisma. Z uwagi na powyższe, koniecznym jest doprecyzowanie

Uwzględnia się uwagę w zakresie
przeznaczenia części istniejącego budynku z
bezpośrednio przylegającym do niego
terenem,
pod
funkcje
usługową
nieuciążliwych usług, takich jak usługi
zdrowia, handel, gastronomia.
W projekcie zmiany planu, parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu,
ustalone dla nowo wydzielonej jednostki
usługowej nawiązują do parametrów terenu
MW4, z którego wydzielono przedmiotową
jednostkę oraz do istniejącego obiektu
(fragmentu
budynku),
dla
którego
przewidywana jest zmiana użytkowania na
funkcję usługową (klinikę okulistyczną).
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przedmiotowego przepisu.
W ocenie składającego uwagę, za zaproponowaną przez niego
zmianą przepisu przemawia kilka istotnych argumentów.
Usługi, które miałyby być świadczone na kondygnacjach innych
niż parter, miałyby charakter usług nieuciążliwych. Oznacza to,
że służył by realizacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców, które
winny być zrealizowane przez Państwo lub Samorząd. Przez
usługi o charakterze nieuciążliwym należy rozumieć takie, które
w żaden sposób nie oddziaływają na teren poza lokalem, w
którym są prowadzone. Z niniejszym pismem przedłożono
podpisy 265 osób popierających otworzenie nowej Poradni
Okulistycznej na terenie objętym wnioskiem. Powyższe
wskazuje, że istnieje konieczność zaspokojenia podstawowych
potrzeb obywateli, jakim jest dostęp do opieki medycznej. W
tym miejscu należy wskazać, że Studium Uwarunkowań i
Kierunków Rozwoju Miasta Nowy Targ wskazuje, że miasto
staje się centrum świadczenia usług medycznych. Nie mniej
jednak w chwili obecnej nie tyle nie zaspokaja popytu
zewnętrznego
co
i
wewnętrznego.
Przedmiotowe
doprecyzowanie przepisu usunie wątpliwości co do możliwości
świadczenia nieuciążliwych usług mieszkańcom w miejscu ich
zamieszkania, czego - jak wynika z załącznika nr 2 - oczekują.
Odnosząc się do kwestii ewentualnych sporów mogących
wystąpić w związku ze świadczeniem wyżej wskazanych usług,
należy wskazać, że w przypadku zmiany sposobu użytkowania
lokalu z mieszkalnego na inny, osoby zainteresowane mogą nie
wyrazić
na
to
zgody,
w
ramach
postępowania
administracyjnego. Istnieją też wspólnoty mieszkaniowe
mogące w sposób odpowiedni regulować sposób korzystania z
części wspólnych. Państwo oraz Samorząd powinno wkraczać
tylko wtedy, gdy brak jest innych mechanizmów rozwiązywania
zaistniałych sytuacji. Składający uwagi daleki jest od
twierdzenia, że regulowanie pewnych kwestii jest zbędne,
uważa jednak, że powinno odbywać się na innym poziomie
decyzyjnym.
Doprecyzowanie przepisu pozwoli rozwiać wątpliwości z
interpretacją przepisu i zaspokoić potrzeby obywateli bez
zakłócenia podstawowego celu nieruchomości określonego w
MPZP.
Zał.1 Opinia prawna
Zał.2 Petycja mieszkańców w sprawie podjęcia działań
umożliwiających otworzenie przychodni okulistycznej
Działając
imieniu
spółki
wnoszę
o zmianę
§
21 pkt 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska uchwalonego Uchwała
Rady Miasta Nowy Targ nr XXXV/297/2013 z dnia 29 sierpnia
2013 (dalej zwana w skrócie „MPZP") poprzez nadanie mu
następującej treści „Przeznaczenia dopuszczalne:

2.

1)Usługi nieuciążliwe w parterach budynków wielorodzinnych
2)usługi nieuciążliwe nie kolidujące z funkcją mieszkalną,
świadczonych w wyodrębnionej funkcjonalnie części budynku,
których łączna powierzchnia nie może przekroczyć 25%
powierzchni użytkowej całego budynku mieszkalne
wielorodzinnego

3)Usługi nieuciążliwe o powierzchni sprzedaży nie większej
09.09.
2020

JS Construction
Sp. z o.o.
ul. Kowaniec 29
34-400 Nowy
Targ

niż 2000 m2 w wyodrębnionych budynkach wolnostojących

4)Place zabaw dla dzieci
5)Zieleń urządzona
6)Komunikacja wewnętrzna
7)Parkingi
8)Sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej

Uzasadnienie
Spółka jest deweloperem inwestującym na terenie objętym
przedmiotowym MPZP. Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne
przepisów, Spółka złożyła wniosek o zmianę MPZP - mający na
celu ich usunięcie. Brak zmiany w tym zakresie nie usuwa
przedmiotowych rozbieżności, z uwagi na fakt, iż w dalszym
ciągu funkcjonują dwa przepisy które regulują w sposób
odmienny kwestę terenów o tym samym przeznaczeniu (MW).
Spółka chce projektować i budować budynki zaspokajające
potrzeby ich mieszkańców. Umożliwienie świadczenia usług

Uwzględnia się uwagę w zakresie
przeznaczenia części istniejącego budynku z
bezpośrednio przylegającym do niego
terenem,
pod
funkcje
usługową
nieuciążliwych usług, takich jak usługi
zdrowia, handel, gastronomia.
W projekcie zmiany planu, parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu,
ustalone dla nowo wydzielonej jednostki
usługowej nawiązują do parametrów terenu
MW4, z którego wydzielono przedmiotową
jednostkę oraz do istniejącego obiektu
(fragmentu
budynku),
dla
którego
przewidywana jest zmiana użytkowania na
funkcję usługową (klinikę okulistyczną).
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nie kolidujących z funkcją mieszkalną w budynku umożliwi
zaspokajanie tych potrzeb i nie będzie ingerowało
w podstawową funkcję budynku.
W ocenie Spółki stanowisko Magistratu w zakresie budowy
długofalowej strategii rozwoju miasta, jest słuszne i wskazuje
przyjęcie odpowiedzialności za przyszły kształt miasta i jakość
życia w nim. Należy jednak zwróć uwagę, że kształtowanie
polityki urbanistycznej nie może, sięgać w sposób zbyt daleki,
powodując
zahamowanie
rozwoju.
W ocenie Spółki, co było podnoszone w trakcie publicznej
debaty nad przedmiotowym projektem, wskazano, że
mieszkańcy mają możliwości kształtowania swojego otoczenia
i zablokowania inicjatyw które były by sprzeczne z ich
interesem. Nadto należy wskazać, że proponowany zapis
w sposób maksymalny ogranicza jakikolwiek oddziaływanie
usług na funkcję mieszkalną, minimalizuje obawy zgłaszane
w trakcie publicznej debaty nad projektem.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Luberda
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/327/2021
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 24 maja 2021 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania
W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska),
nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Luberda

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/327/2021
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 24 maja 2021 roku
Zalacznik4.xml
Dane przestrzenne

Poz. 3340

