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1.1. Podstawy prawne opracowania 
D

dy gminy.  
 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
rownictwa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nowy Targ  -2020 r.

1.2.  

 

przestrzenne
  

-   
-  

latach 1998-
roku. 

przy tworzeniu strategii rozwoju gminy. Wobec regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 marca 

 
Przy tworzeniu niniejszego dokumentu wy

-2013  
Plan zagospodarowania przestrzennego wojew  

. 

 
 
Zmiana studium uw

Prawo geologiczne i 

  

Zmiana studium obejmuj , 
studium,   Parku 

i konkursu architektoniczno - 
urbanistycznego,  
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Zmiana studium obejmuj - Pod Brzegiem , 
charakteru studium, nie wprowadza teren dla lokalizacji zabudowy, 

 eksploatacji udokumentowanego w terenach rolnych , przy 
zaka OChK.

 

 

Teren w Harklowej cej zabudowy mieszkaniowej 
s

  
Obszaru zmiany studium Waksmund 3 polskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu. Zapr

zn - ymaniem 
 poprzez  przeznaczenie: 

-  ML  zabudowa letniskowa, zlokalizowana 
-u ,  

ek

wskazanej, jako MU4. N i jako 
 

ho erenu. 

Dla terenu  UT , 

tec Jes .  
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-koryta -

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

Nowy Targ  -2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Nowy Targ  -2020 r.

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Na terenie rezerwatu  stanowisko archeologiczne Nowa 
-58/2 AZP. We wskazanym terenie w obecnej zmianie studium nie wprowadzono zmian w 

zakresie przeznaczenia terenu . Rezerwat i stanowisko archeologiczne 
sami  
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wprowadzonego na rysunku studium kolorem 
nieb / 

gruntowo-wodnych na terenach przyleg
terenie U/.
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1.1. Podstawowe dane o gminie 

 
 nowotarskiego. Jest to 

  

, Rog   
Gmin
Kotliny Orawsko- -

Gmi  Nowy Targ to:  
 gminy powiatu nowotarski

-wiejska gmina uzdrowiskowa Rabka-Z j; od wschodu: gminy Ochotnica 
Dolna, Czor

 
 

Powierzchnia gminy wynosi 207,6 km2.  
 

2. 
0  

 

Lp.  
 Powierzchnia 

(stan na 31.12.2013) (ha)   

1. D o 841 519.59 
2.  504 976.14 
3. Dursztyn 538 571.93 
4.  1 704 1 166,21 
5. Harklowa 570 1 097.54 
6. Klikuszowa 1 502 1 012.54 
7.  519 793,04 
8. Krauszow 713 693.26 
9. Krempachy 1 317 1 014,79 

10. Lasek 1 751 971,57 
11. mierz 2 463 980,04 
12.  1 640 1 916,44 
13. Morawczyna 672 533,06 
14.  1 413 1 735,71 
15. Obidowa 784 2 154,62 
16. Ostrowsko 1 332 1 216,05 
17.  928 548,04 
18.  944 771,02 
19. Szlembark 592 559,51 
20. Waksmund 2 445 1 531,66 

  23 532 20 765, 48 

 
- 

  
Karpa

mezoregiony:  
  

Beskid Orawsko   
ikacy cny  
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dwa mezoregiony: Kotlina Orawsko miny. Jest 

obszaru 
gminy. rzez  
na

`   

Gorce. 
 
1.2.  

W analizowanym obszarze zmiany studium " ",  do t ychczasowe 
 Przy ww. zmianie studium, 

pozostawiono bez zmian plan

 lutego 2017 r.  
 
W analizowanym obszarze zmiany studium " - Pod Brzegiem", dotychczasowe 

 Przy ww. zmianie studium, pozostawiono bez zmian 
plan ww. terenu nie u
stanu opisanego w s
XXI/203/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 wrz nia 2018 r. Obszar  opracowaniem 
obejmuje tereny rolne  w   w zainwestowanych we wsi Nowa 

. 

 
 

 
 

Powierzchnia [ha] 

 

Odsetek powierzchni    
     [%]       

 11 697,15 56,33 
w tym: R - grunty orne 7 566,88   

  S - sady 21,34   
  -  2 999,96   
  Ps - pastwiska 1 098,35   
  Wsr - grunty pod stawami 3,27   
  W - rowy 7,35   

ione: 7 610,21 36,65 
w tym: Ls - lasy 7 577,79   

  Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione 32,42   
Grunty zabudowane i zurbanizowane: 741,58 3,57 
w tym: B - tereny mieszkaniowe 241,55   

  Ba   16,29   
  Bi - inne tereny zabudowane 110,57   
  Bp - zurbanizowane ter. niezabudowane 0,08   
  Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 9,77   
  dr - drogi 342,44   
  Tk - tereny kolejowe 6,13   
  Ti - inne tereny komunikacyjne 14,75   

 207,10 1,00 
Tereny pod wodami: 500,02 2,41 
w tym:  Wp -  499,78   

  Ws -  0,24   
Ter  9,14 0,04 

 20 765,48 100,00  
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zainwestowania prze
tereny mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna i 
zagrodowa) - ok. 561 ha,

  - ok. 49 ha, 
  - ok. 10 ha 
 tereny sportu (boiska) - ok. 9.5 ha 

  - ok. 10,5 ha 
 tereny eksploatacji kopalin - ok. 19 ha 
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do czasu utr odstawie 
art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 

 
zatwierdzony uchw  Nr XVII/92/92 Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 4 marca 1992 r. (Dz. Urz. 
W  

  
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania  
  

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  gopole 02, zatwie
Rady Gminy Nowy Ta   

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  obszar Dursztyn 03, zatwierdzony uchwa 07 
Rady Gminy Now   

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania   
IX/75/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 pa .  

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  

  
6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania  
  

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania   

  
8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania  obszar Krau  
IX/79/   

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  obszar Krempachy 09, zatwierd X/80/07 

ernika 2007 r.  
10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania    
IX/81/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2   

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  

z d iernika 2007 r.  
12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania   
  

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania   

  
14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania  obsz  
  

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  obszar Obidowa 15, zatwierdzony uchwa

  
16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania  obszar Ostrowsko 16A, 16B, zatwier
IX/87/07 Rady Gminy Nowy Tar  

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania   Nr IX/88/07 
Rady Gminy Nowy T   
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18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  
Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 ka 2007 r.  

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 
przeznaczonych do zainwestowania  

  
20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania   
  

21) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klikuszowa-1, za
XXIX/317/2009 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 

 
 

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ, uchwalon
Nr XVII/92/92 Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 4 marca 1992 r. 

 
 

1)  /2001 
Rady Gminy w Nowym Targu z polskiego Nr 19, 
poz. 162), 

2)    
Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 26 lutego 1997 r. (Dz. Urz. Woj. No  Nr 15, 
poz. 55),  

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenn  
 

81),  
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne   XXXIV/227/98 

Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 
poz. 154),  

5)  
Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Ur
poz. 154),  

6) Mie  

Nr 4, poz. 19),  
7) Miejscowy plan zagospo  uch

  
558),  

8) bar      
XXXII/224/2001  Rady  Gminy  w  Nowym  Targu  z  dnia  20  marca  2001  r.  (Dz.  Urz.  Woj. 

 
% 

powierzchni gminy. W tym   
- 3 32

przeznaczone na cele inwestycyjne, oraz  
- 83,9 ha zmian "starego planu" (z lat 1997 - 2001) -   

w twarte (rolne i l
zabu
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

lni cych na terenie g
 

 
 tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo  ok. 1872 ha, 
 tereny zabudowy letniskowej  ok. 83 ha, 
  ok. 77 ha, 
 tereny rekreacji i sportu  ok. 7 ha, 
 tereny ze znac  ok. 54 ha, 
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 tereny cmentarzy  ok. 7 ha, 
 obiekty infrastruktury technicznej  ok. 8 ha, 

eksploatacja kopalin ok. 54 ha

1.3. adu przestrzennego 

Na terenie gminy mamy do 
na otwarte tereny, o niekiedy niekorzystnych warunkach topograficznych. Tego typu zabudowa stwarza 

eni wysokie koszty 

do ego zjawiska, 
czyli obudowy granicy lasu. Stwarza to bardzo du

 
torycznym procesie rozwoju osadn

r
rajobrazowych i 

przyrodniczych, 

olno-

przestrzennej ze strony gminy, ukierunkowane n

  
- wia

w tym zakresie,  
- niekorzy   
- 

prawem zabudowy terenu, 
- s zyzwoleniu dla wy tycyjnych, a wr   

  
anu

sam

iwaniom wniosko

 ograniczenia p w inwestycyjnych w 
dokumentach planistycznych 
zahamowania rozwoju zabudowy rozproszonej . 
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Wnioski i wytyczne w zakresie zagospodarowania  przestrz
 

  i wskazanych do zainwestowania  
ze studium, 
b)  ograniczanie  zurbanizowanych,  
Tendencje te p : 
-  

komunikacji drogowej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
dojazdowych,  nawar  

owiskowe oraz zostanie naruszona struktura przestrzenna. 
 

a k poza planistycznych/ 
wzro

 

1.4. Cele publiczne o charakterze ponadlokalnym. 

 
rym asady gospodarki przestrzennej w odniesieniu do 

regionu jest Plan 
  

 o zamierzeniac
Plan  

 drogi krajowe:
- droga krajowa nr 47 Rabka-Nowy Targ-Zakopane  

(GP); realizacja obwodnic nocno-  GP),  
- droga krajowa nr 49 Nowy Targ- - -  modernizacja na 

  
 

e przynajmniej klasy technicznej G:
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-  Zawoja  - Czarny Dunajec - Nowy Targ  
modernizacja drogi  Nowy 
Targ, w ramach I etapu modernizacji; planowane zako zenie w 2010 r.),  

- droga wojew Czorsztyn ko -
poszerzenie drogi o pasy ruchu wolnego  

 granicach gminy  
Nowy Targ), ob szna i Nowy Targ (na 

-   
 obszary i obiekty proponowane do ochrony:

-  torfowisko wysokie,  
 prog nia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni 

2014-  RLM 7767,
 

wa,
 z zakresu elektroenergetyki i transformatorowej w 

  Czarny Dunajec. 
Ponadto plan wskazuje dyspozycje kierunkowe dot  linii kolejowej Nowy Targ 
Czarny Dunajec  Sucha Hora (dyspozycja kolizyjna w stosunku do konkurencyjnej idei realizacji szlaku 

argu na obiekt o znaczeniu 
lokalnym. 

 
2.1.  

 
w tektonicznych, litologicznych 

oraz klimatycznych. W przypadku gminy Nowy Targ to tektonika oraz budowa geologiczna 
  

 y 
f az przemieszczani

ski ie 

  
Gorce  u, czyli charakteryzuje je 
promi

zuj
przez pas 

i i 
wodospadami

-
 drobnych zlepi

ch pojedynczo lub w grupach. Powstanie tych f

ych  . Kotlina 
Orawsko - Nowotarska  

 terenie opracowania) procesami erozyjnymi. 
Powierzchnia kotliny j
nachyleniach do 3-6o

zac  postaci 

-10 m) oraz wysokie (15- ne dna dolin rzecznych 

akumulacji. Na tera  
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 z jurajskich o
mnie -

sta
przyjmuj

, K ursztyna. W obszarze tym 
 

 prz Krempachami.  
 ok -  

523 m n.p.m.  na 1310 m n.p.m.  szczyt Turbacza. 
 
2.2. Warunki klimatyczne 

 
nt w klimatyczn

n
 

-6O puje na wysoko ci ok. 800  
1150 m n.p.m. oraz -4O   

O

u ziomie 900-1200 m
-  180 

owe
stosunkowo najmniejsze dobowe wahania temperatury oraz szy okres bezprzymrozkowy.  

-8O

em temperatury 
termiczny utrzymuje  nocy przy sytuacji 

warstwie inwers

co prowadzi do rozmycia lub nawet zaniku inwersji. nwersji 

 gr  kotlinach i doli
przygru

 
 pr mas powietrza z p -

ocnego-  Kotlina Orawsko - 
 ski. 

 
  

korzystne warunki klimatyczne, poz dolin rzecznych oraz 
 

 
2.3.  

 
h siedlisk, sza  

 

terenu.  
Na terenie gminy Nowy Ta  

  
O   
 

(g nie).
Obszary o  
 

 
  nachyleniu, kt

monokulturami.
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owiekowe i sztuczne) drzewostany i zakrzewieni lne i 
- potencjalne ostoje ptactwa i zwierzyny,  

 

 obszary Natura 2000, 
 tereny zajmowane wo z obszarami

Natura 2000), 
  

 
- sukcesja naturalna, przy 

niewielk

wych - ci zielnej przez 
Zatem zac

szenia 
znaczenia wypasu owiec. W rocznie, lub raz na 2-4 lata, w 

gmi  na stosunkowo niewielkich 
  

szaru gminy Nowy 

 i 
pomi

  
k i 

siedlisk z wymienionych kateg

antropopresji). 
 
 
2.4. zaru 

 
Obszar gminy Nowy Targ jest 

Naturalnym korytarzem ekologicznym w tym przypadku jest obni a Orawsko-Nowotarska, 

-   
Dunajca i Dunajca.  
Niezmiernie istotnym jest korytarz -

 DK nr 47), na wschodzie biegnie grzbietem 

zo szerokie prze   
-

 je utaj korytarze 

 az korytarz na 
Po

lem i dalej na p
-   

, DK nr 47 oraz  Gorce. 
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2.5. 

 
Ter

ego 
est najbardziej p  

-  
Nowotarskie.  
G - m p otanicznym. Mamy tu do czynienia z typowo 

  

Plagiothecio-Piceetum w czterech owym, 
m i trawiastym. N

a, kie, kosmatka olbrzymia.  
 550 m n.p.m. do ok. 1150 m n.p.m. zdominowany jest przez 

Dentario glandulosae-Fagetum
cie

jeszcze 3 inn   
   
  
   

na a Luzulo luzuloidis-Fagetum oraz drugie 
zbiorowisko regla doln  Abieti-
Piceetum -  

y j Galio-Abietetum. Ponadt

bni u.  
Naturalne zbi

h s   

bagiennej Caltho-Alnetum.  
Naj lnym, typowym zbiorowiskiem polan reglowych jest bogata 

-
n.p

ciemi -turzycowe oraz 
  

p az 
- 

i w tym terenie 
  

- a w dzy tymi formami pojawia 

o p miejscami formy k
gruntow

ych 
w t :  

krzewinkowa.  
Bory i lasy bagienne:  
 brzezina bagienna Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis,

 bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum,  
 Pino mugo-Sphagnetum,

Sphagno girgensohnii-Piceetum, 
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 lszynowego z ols  
zwyczajnym oraz kielisznik   

ane budowy geologicznej. W 
obszarze tym znajdziemy urozmaicone mu --

  
 zycji 

oraz w dnach poto h 
 

  
 kserotermiczny las sosnowy. 

 
nictwa, 

y znacznie ograniczone i zdefragmentowane.  

 szereg przeds -alpejskich. Najliczniej

dra

nietoperzy.  
nego, 

zykliwego.  

  
Na obszarze Kotliny Nowotarski
utrudni

lk zej 
za obszarami 

otkamy wilka, 
reprezentowane jest 

  
znanej liczby  w 

Przedstawicielami a utaj 
 

 
2.6. Walory krajobrazowe 

 
 otwartym o du widokowych. 

 
  

-wschodnia c  
eksponowan

k na 
 

stymulowane niewielkimi nachyleniami powierzchni (do 6O) oraz logic  
omple

- 
e z  toczeniu wsi. Taki charakter zabudowy ma 

pozy
  

Ca a p en nachylony jest w kierunku 
 

ci 
 

wychodni skalnych (g owce serii magurs
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po
udowane z 

- -3 
haniem gospoda

obecnie domy bud  kach i nie zawsze z zachowaniem tradycyjnego stylu dla 
  

-
ycz wkami, czyli 

od zadrzewienia i zakrzewien   

ga a co najmniej jed   
 
2.7. Obiekty przyrodnicze prawnie chronione 

ezerwat reaktywowano w 1964 roku. 
 

rok przed utworzeniem Parku powo
"Dolin  Park 
Narodowy. 
 

5 ha. Park sk
go kompleksu o powierzchni 6.823 ha i 14 enklaw. 

 

 Pr zebiega 
e Dunajca - 

Raby -  
 

 
i ylko niewielkie f

trzy gatunk  
 

c a w minionych stu  krajobrazu, 
 

 
 o powierzchni 16.646,61 ha. 

otuliny wchod
P

h. Wszelkie 
inwestycje budowla  

 
 

w jego granicach 
wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtwarzanie zniek
przyrody. 

 

na tere  ii Europejskiej. 
Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest: 
 

  
skali Europy oraz typowych   i   powszechnych   siedlisk   przyrodniczych,   charakterystycznych   dla   
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w podziale na regiony biogeograficzne. 
tworzenia sieci Nat dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 

roku w dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

  

   

 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 
 

 ale nakazuje 
zachowanie tzw. o siedliska przyrodniczego oznacza to, 

  

 naturaln
ekologiczne, stan zachowania typowych dla niego   

W   
 

  pozostaje zachowana 
du   

Na tereni   
 PLH120018, Gorce  PLB120001, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie  PLB120007, 

PLH120016 (obszary yznaczone na podstawie dyrek lina 
 PLH12024,  PLH120086. 

 
  

 1959 na podstawie 
 MLiPD z 19.09.1959 r. (M. P. nr 85 z 1959, poz. 453).  

 ego kowego. 
Dno dolin wymi.  

 
Na terenie rezerwatu wys systemy:  
  olszyna karpacka Alnetum incanae, laski sosnowe z trzcinnikiem pstrym (zbiorowisko Pinus 

sylvestris-Calamagrostis varia  
wynikiem zaprzestania wypasu owiec i jedynie w partiach grzbietowyc
charakter natural -

  
 Naskalne - murawa naskalna Festucetum pallentis Origano-Brachypodietum  

pinnatii, rgowy Phegopteridetum robertianae  Anthylli-Trifolietum 
motani.  

   
m p

rz  
 

 
  

 za MLiPD z dn. 27.07.1961 r. (M. P. 
nr 76 z 1961 r., poz. 322). Jego powierzchnia to 0,26 ha.  

watu i jest w nieczynnym kamie
  

-mietlicowa Gladiolo-Agrostietum
nyc lnie przy ekspozy

Celem ochrony j
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r. (Dz.
oz. 147), na

Wojewody  
Chronionego Krajobrazu  9/07 z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz. U. Woj. 
M opolskiego Nr 806, poz. 4862, zm. z 2007 r. Nr 499, poz. 3294). 

 

 
 

 Opis pomnika 

Wyszczeg lnienie wprowadzonych zakaz  

Decyzja 
    

 Brzoza czarna,  
Nr rol. IX-3/116/63 z 

Ostrowsko  -  
dn. 13/12/1963  

 -    

 

Lipa, ob  -   Nr L. Rol. VIII-5/61/65 

cm - inne niszczenie drzew z dn. 11/11/1965  

 
 -  Nr LKSB-11/12/Kr/35 z 

290 cm 
 

dn. 1/04/1935   
  - ia i podkopyw ichkolwiek  
 - -   

Nr Rol. IX-3/51/63 z dn. 

Krempachy maczugi - niszczenie gleby, 
25/10/1963  

- Basy   - wykopywanie kamieni, gliny, piasku oraz kopania   
  iu   
 

 
-

rodnicze kraju 
 

  
-

sieci jest zachowanie, w skali kontynent

  
 je taw tworzenia sieci 

Natura 2000. Na obszarze  
 

 
2.8.  

 
gowane. Przez unty orne, lasy oraz 

 W  zagospodarowane 
stopniu pod lasy. Gleby organiczne (torfowe, torfowo-

strukturze -zach ugopole, 

i gminy. 
Wy  
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 pr    

 - - 
gleby klasy VI. Gleby p  najlepszych klas bonitacyjnych (I   

  

ne lub okreso  

 
 

a terenie gmi  prowadzone 
punktowo (w obszarze gminy w 3 pu

tych pierwias

  
met

powodowane zastosowaniem 

d jezdni. 
 
St h gminy na tle powi wia tabela (stan na rok 2007): 

 

      
  w tym      

  lasy   w tym:  
Lesisto

 
      w zasobie gmin w % 
     L  Agencji   
     owych    
      Rolnych   
Gmina  Nowy 7.505 7.494 1.067 885 365 1 182 36,1 
Targ         
Powiat 54.557 54.307 17.921 16.152 12.824 76 1.769 36,8 
nowotarski         

 436.928 432.063 249.718 237.818 202.892 645 119.001 28,5 
olskie         

 

drzew iglastych. Wyc
niek

w 
p datkowo lasy wyci

 pastwiskowe, kt
st  

 

procesom degradacji. Niekorzystnym jest proces nasadzania monokultur wierkowych na terenach 
porol
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2.9.  

Gmina Nowy Targ zaliczana jest do 

  
Dunajca. Na terenie gminy znaj

a ko jedna z niewie rakter 

 deszczowe. Te dwa okresy wezbraniowe , 

ych).  
Obszar ten charaktery - /km2 

2).  
-Niedzica. 

wyr tym idzie ochrona dolin rzecznych 
przed powod

Zapora p  12,68 km2, 
3 , 

oddany do eksploatacji w 1997 roku. 
 
Na podstawie przeprowadzonych szcz

  
  

Klasa I  wody bardzo dobrej j   w 
 

  
 .  

Klasa II  wod  

organiczne), azotyny, fenole lotne.  
- o Czarnego Dunajca, 0,3 km  

Klasa I    

wiesiny.  
Wie  zarnego Dunajca ,0,5 km  
Klasa II   

zotyny.  
Dunajec, Waksmund, 196,2 km  
Klasa III  i  

organicznych, azotu organicznego, zawies u mineralnego (substancje ropopochodne). 
Pona

 
 w d w tym punkcie pomiarowym   

Dunajec, Harklowa, 187,2 km  
Klasa III   

dwy tancji 
 

 
 mi  w IV klasie czys   

Wody Dunajca w rejonie Nowego Targu n

u o
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- a C iego, 1,0 km
Klasa I   

 
 

-  
Wa  

podstawowych anych przy 
 

 

  
nr 440  Tar  jest 

 
utworach piaszczystych i piaszczysto- nic
natu

  
wodo d k  

3

zbiornika Czorsztyn-Niedzica. Zbiornik ten nie jest chroniony wystarczaj    
strop  

2, natomiast szacunkowe zasoby 
3/d.  

nr 439  ornik warstw - -kredowy, zlokalizowany w 

 te
Zbiornik ma charakter szczelinowo-porowy. 

-
odo

-80 m.  

km2, natomiast szacunkowe zasoby 3/d. 
 
W ramach 

  
Dla porowo-
pomiary w jednym punkcie: Ochot dobrze izolowanym, 

 rozproszone.  
Dla GZWP 440  dowych, bardziej eksponowanych na 

  
  ja kt 

darstw.  
Punkt pomiarowy Waksmund  

rze zwartej zabudowy. 
Dodatkow   

3) oraz HCO3. 
 
Zn alizowanym obszarze

ne z 1974 roku tzw. OWO, ONO), jakie 
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25 lat. Zatem w projektowaniu z 
 

ich zwiercia  1500 m p.p.t.) wykorzystywanie ich w chwili obecnej nie jest 

 
 

 
2.10. Zasoby surowcowe,  

 
Na terenie gminy Nowy Targ zarejestrowano wy
tabeli: 

 

    

  
    

   
 

    
    
    
    

    
    

    
   

   

   
    

   

    
   
   
   
   
    

    
   
   

   

   
   
   
   
   
   

 

- 
IX.7427.9.2012.RL z 27 wrz  oraz udokumentowane  - 
Pod Brzegiem" 1,9158 ha,  , 

16 marca 2018 
r. 
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2.11. Warunki aerosanitarne i akustyczne

W 

lokalnych k i lub przydomowych z   

 
nad ter wiewane, przy niekorzystnych warunkach 

  

akiego st paliwa u

e w 
przew a Kotliny Nowotarskiej. 
 

 

jednak nieco . Wynika 
  

co jest oczyw  ruchu.  

badania.  

rej oddzi skali na

nieczyszc
powietrza obejmuje pas w

.  
Anali lokalnych 

2 
nie  niska emisja z gospodarstw indywidualnych, 

958, nr 969, w 
zaniecz dukcyjne  
 

 

  
jowych n dzkich n

ie 
 Zakopane, przecin  ny (ta 

j
zalicza s lotnisko cywilne zlokalizowane na terenie miasta Nowy Targ (nie 
uzyskano jednak infor
jedynie sygnalizowany).  

pracowan o wyznaczenia stref 

 rodowisko.  
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2.12.

Na podstawie spor

Piekielnika, Lepietnicy, Rog

 ob cowych d
%. 

. 
Obszary be nia powo
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pokazano na rysunku studium. Na obszarach 

enia i o ce 
z prz  

podarowania 
przestrzennego, w oparci -  

 

dla zabudowy. 

m i plastycznym, grunty 
niespoiste l

O

tereny osuwiskowe.  
Obszary o h spadkach terenu wy

-
 

osuwi  tu do c

etrzelin -2 m.  
W ob

-piaszczyste osady wodnolodowcowe o nie

zbudowane , glin oraz torfy.  

. 

 
3.1. Charakterystyka kulturowa obszaru 

 

Zgromadzone na tym terenie zasoby k

osadnictwa, historyczne szlaki komunikacyjne oraz pomniki architektury i budownictwa, tradycje w 
 

 
 

 
 
 zachowane zasadnicze ych zesp
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 ralskich.

3.2. Obiekty wpisane  
1.   st. rej nr 533: L.Ks.11-11-N-8-9/36 z 

19.05.1936 i L.Kl.V-115/8/56/15 z 3.03.1956 = A-15 (NS)  
2. Harklowa  -38 z 11.03.1930 (=st. rej. nr 70) = A-21 (NS) 
3. Harklowa  lamus, A-730 z 18.02.1994 (NS)  
4. Harklowa  dworska brama wjazdowa nr 86, A-744 z 16.06.1994 (NS) 
5. Krempachy  -749/94 z 26.06.1994 (NS) 
6.   Wniebow. NMP, A-289 z 12.08.1971 = A-65 (NS)  
7.  -35 z 11.03.1930 (=st. rej. nr 66)  
8.  -

dworski,A-313 z 20.10.1981 (NS)  
9. - ko Katarzyn -747 z 

15.06.2001 
10.  -426 z 07.01.1975 = A-87 (NS) 
11. Gorce - -317 z 14.12.1982  
12. Gorce  bulina  stokach Obidowca, A-830/M (dawniej A-

319) z 18.12.1982 
13. Gorce  -332 z 27.12.1982 
 
3.3.  

o w Aneksie nr 1 do niniejszego 
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4.3.  
 

arowania przestrzennego po

e infrastruktury 
t

 ur dzenia e zaspokajaniu codziennych 

ziom ycia na terenie dane

y w 
oparciu o prawa ryn

 

 
Na terenie gmi

  
-   
-  + 8 w oddziale   
-   
-  
-   
- SP Knu w w + 1 od   
-   
-   
- 142 4 w oddz  
-   
-   
- le ),  
- SP Nowa   
-  
-   
-  + 1 od   
-   
-   
- w + 22 w 

oddzia  
-  
-   
-  
-   
- Gimnazjum j (2 odd   
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-
 

W gimnazjach funkcjonuje 49 oddzi
 
Biblioteki publiczne.  

  
m  3212, w 

dztwie m  3960). 
 

  
-  
-  
-   
- dek Zdrowia w Nowe , 
- Punkt lekarski w Gronkowie,  
-  
-   

 
zadania z zakresu opieki  

 
Kultura: 

 
  Tischnera)
 Wiejski Dom Kultury w Krempachach
 
 

 
Sport:  

 
 
 
 
 owa
 LK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ksmund
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ejsz ty Skarb
 

 

rozproszenie dzia k, owany st

rzyczyn nieustannej 
presji na 

 
wymaganiom geodezyjnym. 
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5.4. Warunki rozwoju turystyki i rekreacji 

 
Gmina Nowy 

wiska wysokie, oraz obiekty dziedzictwa kulturowego: zabytkowe 

osa rski  

- 
Pasa dnio - wschodniej granicy gminy.  

- Obidowiec (1106 m n. p. m.), 
Gorzec (11

- - grzbiet Kiczory (1282 m n. p. 
czy Knurowskiej (845 m n. p. 

m.).  

- -  atrakcyjne 
ryst

- 
- 1250 m n. p. 

ochron ki

 
W  tur

na s

wia wypoczynek w specyficznej atmosferze wsi 
 

W Kotlinie Orawsko-
 iej 

na terenie miasta Nowy Targ przy granicy gminy. 
- e No   

  

 Bia

 
a, (stanowisko archeologiczne Nowa Bi -58/2 AZP),  

,  znaleziono najstarszy znany na 
 to obiekt ogromnego zainteresowania 

turystycznego. Jaskinia  zasiedlana wielokrot

najcenniejszych stanowisk archeologicznych,  
ajdu  

 erzu, 
 

dom - Jezioro 
- 
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turystycznych. Sanktuarium Maryjne w ultu 

 

 
6.1. Komunikacja 

 

Przez teren Gminy Nowy Targ prz  
 krajowe:

- nr 47 Rabka - Nowy Targ - Zakopane 
- nr 49 Nowy Targ - - -  

 
- - Zawoja - - Czarny Dunajec - Nowy Targ (klasy technicznej G)  
- nr 969 Nowy Targ - Czorsztyn - Kro ienko - - - Brzezna (klasy technicznej 

G) 
 powiatowe:

- nr K1637 Harklowa-Tylmanowa (klasy technicznej Z) 
- -Niedzica-  
- -Trybsz-Niedzica (klasy technicznej G)  
- nr K1643 Krempachy-Frydman (klasy technicznej L) 
- -Dursztyn (klasy technicznej L)  
- -  
- nr K1646 Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (klasy technicznej Z) 
- -Bukowina T j Z)  
- nr K1658 Szaflary-   
- nr K1659 Maruszyna- -Czarny Dunajec (klasy technicznej Z)  
- -   
- -Klikuszowa (klasy technicznej Z) 
- nr - ice-Piekielnik (klasy technicznej Z)  
- nr K1670 Lasek-Stacja PKP (klasy technicznej L)  

 gminne: 
 

dnia 21.12.1988 r. oraz dodatkowo uch iny Nowy Targ z dnia 18.12.1997 

  
arg 

 
 Sucha Beskidzka   Zakopane, 

 
Planowanymi inwestycjami z zakresu komunikacji   

- realizacja nowej 
 

GDDKiA w Krakowie) 
-   pusz   

dokumentach planistycznych gminy).  

miasta Nowy Targ. 
 

 
 

  
Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w 

 
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r.  
oraz naturalne w otoczeniu lotniska   
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tnictwa Cywilnego oraz oznakowane, 

6.2. Infrastruktura techniczna 

 

ki. 
 

 
-6228/1/2004 z 

dnia 12/01/2005 roku.  
i 25 

 tereny zakrzaczone i 
. 

W  
 
 
 cj  wody,
 

minimum,
 

atacyjne.
 

Wsie 
 

 

nalizacyjne to:  
1) system kana   

3/d  oczyszczalnia 
mechaniczno-   

iejs  
 

  
3/d  oczyszczalnia 

mechaniczno- owym.  
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3) syst  z o   
 

Nowy Targ.  
ektowej 17000 

m3/d  oczyszczalnia mechaniczno-
 

 
 

h ob

 
 

 
Zaopatrzenie w gaz 

  
-  Poronin,  
- stacje redukcyjno-   
-  e w 

  
-gospodarczych i grzewczych.  

i gminy jest rozbudowa sieci 
 

 

 
Elektronergetyka  

 Lasek   
 Szaflary, Skawina  Szaflary i Szaflary  Niedzica. 

Energia elektryczna dostarczana jest z GPZ 110/15 kV Lasek (na terenie gminy) oraz GPZ 110/15 kV  

energ stac   

 projektowany GPZ Nowy Targ oraz przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Bukowina  GPZ  
 

 
6.3. Gospodarka odpadami 

 
Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o Plan Gospodarki odpadami na lata 2004-2011.  

unie

y innymi z uwagi 
  

 rk
  

niepokoi fakt nielegalnego nach   
  

 komunalne  63,9 %; w tym generowane przez gospodarstwa domowe 53,9 % , obiekty 
infrastruktury  20,6%;

 opakowaniowe  32,68 %
  3,29 % 
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-
Odpady niebezpieczne generowane pad

 
 y 

72 %  

 
 

 

 
Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007   
 
Turystyka  

 
z wykorzy  

 

priorytetowych: 
1)   
2)  tym walory przyrodnicze, turys

ekologiczne) 
3)   
4)   
5) ch).  
6) 

(   

 
 
1.1. Gospodarka i infrastruktura 
 

  
 

prac

 -

 
 Stworzenie systemu informacji gospodarczej

 
 

 Regula
 

 
-     
- Klikuszowa  w kierunku Sieniawy  
- Trute  Lasek  Klikuszowa  Obidowa  
- Gron w  Ostrowsko  
-    
-  Dursztyn  
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 Budowa i moderniza
Budowa

 
 

-  
-   

 
- wodzie  
-   
-  
-  

 
-   
- Trute 
-  

 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe: 
-  Krempachy    
-  
-  
- potoku Rog erz  
-  
-   
-  
-  

 Gazyfikacja 
Gazyfikacja wschodniej cz ci gminy  

Dursztyn 
 

 
 
 Promocja oferty turystycznej i inwestycyjnej
 Wsp .

 
  

 

ych i narciarskich na terenie 
g

 -kulturowo-przyrodniczy 
 

 Wspomagan ej (agroturystyka, narciarstwo)

 
 

 
 

  
 

e gospodarki odpadami, w tym um
 

   

 h rejonach. 

 
jnych i ekologicznych gospodarstw rolno-  

    
 

 dostosowanie sk ska   
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 Zachowanie ob o
 O
 

 
 

1.3. Edukacja 
 

-  
 
 Budowa i rozbudow

mierzu 
 

Ostrowsku 
 

 
 
 Organizacja przedszkoli

  
Poprawa bazy sportowej 

 Poprawa bazy sportowej
Modernizacja boisk sportowych 
Budowa hali widowiskowo-sportowej 

 
 

1.4. Kultura 
 

 
 Krzewienie kultury i tradycji ludowej
 -

 
 Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.5.  

 
 

 
 Poprawa infrastruktury drogowej 

Budowa cho dzki
  

  
 na rowo

 

 
2.1.  

 
Specyfi a z 

  

powinny b  nastawione na:  
 olni

 
prawnych,

 roz j produkcji towarowej,
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 konso  
 

tradycje.

 
 w dziedzinie gospodarki le ej 

 
 
 
 ch funkcje glebo- i wodochronne,
 

 
 
 
 dostosowywanie struktury gatunkowej drzewostan  d
 

 

2.2.  

 
-

w ycjach rolniczych, gdzie 

  
Na potencjalne, alternatyw sk a  

1)   
2) praca najemna,  
3) agroturystyka, 
4)   

b pozarolnicza 
gosp

  
j, ci 

  
1) agroturystyki,  
2) z ag   
3)   
4)  
5)   
6) z nergetycznych z biomasy,  
7)   
8)  

 
2.3. Turystyka 

 

gos ocho
tym rolniczych. 

  
- onych obszarach,  
- realizacj infrastruktury sportowej  tras pieszych, narciarskich, rowerowych i konnych, boisk 

opracowany z inicjatywy Euroregionu Tatry, przy aktywnym udziale zainteresowanych gmin  
-kulturowo-

narciarskie, edukacyjne, konne, 
-  

utworzenia parku archeologicznego. 
-  
- 
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3.1.  

 
  

- y iczych i 

 
- - rystycznych,  
-  yc

  
- zcza w strefach predysponowanych dla koncentrowania 

-   
- 

ec uacj
jednostek osadniczych,  

- 
walorach turystycznych oraz wzbogacanie oferty turystycznej: wypoczynek i rekreacja w oparciu 
o wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe  budowa infrastruktury turystycznej: trasy i 

-sportowe, szlaki, parkingi, miejsca noclegowe, 
gastronomia, agroturystyka, budowa parku archeologicznego azowa". 

 
 z

  
elen  

 
 
 
 si w u

-
 
 inne uwarunkowania zagospodarowania obszaru - w t zpatrzenia 

 

ia eren   
- tereny rozwoju inwestycyjnego gminy,  
-   

j. en w 
syntetycznym, stosownie do skali i charakteru studium.  

zasadnionych przypadkach lokalnie 

przestrzennych  podarowania, stan prawny tere w, wydane decyzje 

  
ia

dostos  

nw te p

ich uzbrojenia pr  ich 
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3.2. Zasady zagospodarowania tere gminy 

- 
przeznaczone na cele inwestycyjne,  

- zasoby rozwojowe, do uruchomienia 
 

 
 

1) tereny zabudowy mieszkaniowo- -MU4),  
2) tereny zabudowy letniskowej (ML),  
3) U1, RU, PU), 
4) UT),  
5) tereny eksploatacji powierzchniowej (PE),  
6) ZI, ZP, ZC, CM), 
7) teren  i obiekt w transportu linowego, w Waksmundzie (USn). 

 
W Waksmundzie wprowadzono:  

-   ML  
i terenu USn.  

-   USn -   gdzie je
 

-     UT -    acja ekre

 

 -  t rea
zwi zanych z funkcjonowaniem Parku Archeologiczne   

Na (symbol R) 
- e, zg i. 

P

1 ustawy. 

Przy zagospodarowaniu teren  zasady 

in ch  oraz 
. Na etapie realizacji 

 chronionych 
mpens  inw . nia 

, 
s dzia a T

 
2296 m, w km 6+300 do km 8+770).  techniczne dem 

 .  

zenie graficzne terenu, zgodnie z 
 

ch planistycznych gminy, przy czym ewentualne zmiany dyspozycji 
  

- 
zamieszkania,  

-  standar
mieszkaniowych,  

- 
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inwes

 uzasadnionych przypadkach podleg  niewielkim korektom. Nowe tereny inwestycyjne powinny 

wyst owaniu 
  

, kt

ch.  
 wszys

 
powierzchniowych WS  
uwzg dn

liwo
 

infrastr zebom lo

typowe elementy wiejskich struktur osadniczych. 
 

do zbiorczego systemu kanal  

 

Tereny zabudowy mieszkaniowo- adni gminy, w 

 dzi

.), w ty

 do specyfiki miejsca. Z uwagi 

podstawowy ekreacji i turystyki  

funkcji mieszkaniowych. 
 

ny u
-   

 MU1  

spiskich. W kier

ierzchnia zabudowy, 

inwestycji, to: 
 w zabudowie mieszkaniowej:

- powierzchnia zabudowy    



 

Nowy Targ  -2020 r.

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego  
inwestycji,

 
- powierzchnia zabudowy 60 % powierzchni terenu inwestycji, 
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

inwestycji. 
 MU2  

, Dursztyn), 
 wysoka 

 zainwestowania i priorytet ochrony, 
wska

 
 MU3  

 icowanych warunkach, w 
tym: 
-    tereny wolne od zabudowy, o 

 
- perspektywiczne tereny rozwoju inwestycyjnego wskazane w studium.  

a terenu 
poziomie: 
 w zabudowie mieszkaniowej:

- powierzchnia zabudowy    
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego  erenu 

inwestycji, 
 ugowej:

- powierzchnia zabudowy    
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego  

inwestycji. 
 

 o specyficznych uwarunkowaniach, zwi

gi na po
-rekreacyjnych, 

gospodarstw agroturystycznych, zabudowy rekreacji indywidualnej. Lokalizac
yjnych, 

miejscowych na poziomie: 
- powierzchnia zabudowy  % powierzchni terenu inwestycji,  
- powierzchnia  terenu  biologicznie  czynnego      

inwestycji.  

-  kierunk

ekstensywny charakter z . 1500 m2

3

zwi unkcji p

  
Dla wszystkich w/w tere - we ust
ponadto:  

miejscowych, by dostos
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Zalecana powierzchnia j w nowo wyznaczanych terenach zabudowy 
2 w zabudowie jednorodzinnej i 1500 m2 w zabudowie zagrodowej. 

wielorodz rodzinne

 
 

ajaj    
- w zabudowie jednorodzinnej    
- w zabudowie zagrodowej    
- dla obiekt  3 m.p./100 m2 

zatrudnionych,  
-   

 
m specyf

 

 

dolnych partiach po udnio

puszczony bez realizacji systemowych rozw
  

 
- powierzchnia zabudowy  tycji,  
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego   
-  2. 

 
 

 
Wyznaczone tereny o funkcjach 

 
   

   
"U1" - azowa",  

  w gospodarstwach rolnych, 
   

 kultu religijnego, ochrony zdrowia, przedszkoli, 
-wychowawczych oraz inne o podobnym charakterze, w tym 

park archeologiczny 
.  
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 rozumie

cej 
2 powierzchni sprzeda y.

W
 

 
- powierzchnia zabudowy  chni terenu inwestycji,  
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego  

inwestycji, 
 

- powierzchnia zabudowy    
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego  zchni terenu 

inwestycji. 

czynny   
W ob
m.p./100 m2 

tojowych na podstawie alternatywnych wska

  
W odniesieniu do ter opusznej

i:  
- bnych, w 

  
- 

zalania wodami powodziowymi. 

Zmiana studium "Centrum y "U1" - park archeologiczny "Centrum 
 Powierzch ww. ob

kubaturowych 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego  % powierzchni terenu inwestycji. 
  techniczne budynku 

Powodziowym dla obszaru dorzecza Wis y, w , 
a  

Tat 0 do km 8+770). 
a 

powodziowego 
podpiwniczenia, zabezpieczenie przeciwerozyjne od strony rzeki B i, tj. od strony budynku, a 
nie rzeki). 

 

 charakt

resie 
dopuszczenia lub wykluczenia lokali

bezp rednie
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 dzenia terenu.  

  
- aw, 

 trasy j  
-   
-  

technicznym, socjalnym, gastronomicznym,  
- ystyczne, pensjonaty, obiekty gastronomiczne. 

 

 

 
Ob
kamienia  
eksploatowane obecnie oraz przewidziane do eksploatacji   

kompleksowych i zorganizowanych dzia , zmi

enie wprowadzania 
zabudowy kubaturowej jedynie w bardzo ograniczonym zakresie  
zorganizowanych form rekreacji.  

 tym teren obecnie prowadzonej eksploatac
-

obszaru 
 

.  
jsco

orytarza 
ekologicznego (z uwagi na spodzi

 w pozostawionych pasmach 

  
ji, 

miejscowego dla tego obszaru.  
alnych o

 Chronionego Krajobrazu. 
 

 
  

    

-  obiekty transportu linowego w Waksmundzie, 
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tereny cmentarzy,
   

 
miejsca, 

cmentarzy).  
Obiekty kubaturowe dopu nika m z funkcji terenu (np. boiska - 

 kaplice itp.).  

rz dzone

zachowania otwartego przedpola cmentarza (wymogi konserwatorskie czy oc
funkcje, np
przepisami. 

USn - 

nakaz  zachowania ukszt nakaz zachowania walor

terenu. 

 

 
3.3. Zasady zagos tym czonych z zabudowy 

 

dopuszczalne formy zagospodarowania zagospodarowanie t
pieszych, rowerowych i narciarskich, z punktami wypoczynku i punktami widokowymi. 

1) , ZLa),  
2) ),  
3) tereny rolnicze (R), 
4) Tereny rolnicze z dopuszczeniem eksploatacji powierzchniowej (R/PE),  
5) tereny torfowisk (T),  
6)   
7) tereny zabudowy rozproszonej (bez oznaczenia literowego). 

ium 

  
z ur

 
powierzchniowych WS winien 

ogranicz
lipca 2001 r. Prawo wodne

ewnienie 
 

przyrodniczo tereny w otoczeniu la rzez zmi   
  

-  
 

- , 
- dzi nia w zakresie ochrony przyrody,  
-  

 
 W terenie ZLa wyznaczonych w zmianie studium "Centrum Ob azo
rejonie parku archeologicznego, Obszarze NATURA 2000, 

 Dopuszcza si  /dr  gruntowych 
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dla funkcji edukacyjno  krajoznawczej, z ewentualnym utwardzeniem 
kamiennego (kamienie miejscowe). 

punkty widokowe
cego zadrzewienia i zakrzaczenia. Dopuszc

 
Wskazane terenu ZLa obejmuje: 
- alonych  dla 

 
- cie  i jej  z 

dla Obszaru Natura 2000 PLH 120024 
i oraz uwarunkowa

,  
- , 

  

 

podstawie udzielonej koncesji (decyzja SW.V.BA.7512-
zostaje w studium oznaczony symbolem 

tacji w tym terenie. Warunkiem 
dopuszczal

  
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

 
Tereny gospodarki 

  

cjonowania zabudowy w terenach rolniczych 

  
Dopuszczalna jest rozbudowa is enia zab

wa nie 
zyrody i krajobrazu.  

utrzymywane i chronione. Dopuszcza si  

ch jedynie do funkcji 
gospodarczych. Odtw

 jak wykorzystywanie taki z ich 
po  
 

  
-   
-   
- grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej,  
- inne grunty 

 
 
W terenach o korzystnej konfiguracji dopuszcza arciarskich z zachowaniem 

w ego dla  przy tym 
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W terenach rolnych teren o lokalnej nazwie Podborze
- 

 wschodniej, obejmuje obszar w granicach 
turalnyc

- IX.7427.9.2012.RL z 27 
a 

 D bno  

. 

zakaz 
zabudowy oraz zakaz lokalizacji inn ry krajobrazowe, w tym 

 tymczasowych oraz reklam. W terenach 
ponadto  

 z punktem wido aduj cym z rezerwatem 
 

Wskazane zagospodarowanie poza Obszarem NATURA 2000 parkingu, 
pokazanego na rysunku studium szrafami, . Prace 
zabezpieczeniem jaskini Obrazowa zlokalizowanej na terenie rezerwatu, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie przyrody, 

 1 ustawy. 

 

udokumento

zakresu prawa geologicznego, przepis w o 

Chronionego Krajobrazu. z uwagi na niewielk  powierzchni  udokumentowanego 
 - Pod Brzegiem " wymagane  terenu do stanu 

pierwotnego poprzez rekultywacj  ww. terenu w kierunku rolnym co pozwoli na uwzgl dnienie  
obowi zuj cego w olskim Obszarze Chronionego Krajobrazu zakazu 
wykonywania prac . 

 
 
 
 c

l  torfu,

-krajobrazowych kotliny orawsko-nowotarskiej. Z tego 
otychczas

wpr
n

Tereny ob  
 

T  
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Tereny naturaln
rzecznych o

,
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
uwzgl
ochrony przeciwpowodziowej. 
Poza gra owych (WS
mniejsze cieki i u

rozwoju inwestycyjnego gminy .
y (rozdzi

 

- d utrzymanie przebiegu cieku w stanie istniej .   
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4.1. zego i krajobrazu 

 
Do najistotniejs   

 s
udzi w

kopalin); 
 

 ochron
e 

 edniej ja
wody, ochrona przed powodzi - 

 
 ochrona gleb, 

 a -wodnych poprzez wprowadzenie zakazu 
zmian stosunk , na terenach do tego 
predysponowanych.

 

 

 

Polityka przestrzenna gminy w zakr ochr
z  te, scharakteryzowane w 

 
walorach przyrodniczych.  

 

o
u owanych rolniczo.  

Z drugiej strony j
ry).  

: 
 zachowa  
  

 p liwie szerokiego pasa terenu 
otwartego,

 przystosowanie dla potrzeb turystyki 
  

miejsc postojowych, w perspektywie po ych i ich 
rekultywacji i zagospodarowaniu.  
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z chrony tych miejsc, w tym 
annie analizowane i definiowane w ustaleniach 

erenowych.  

 
NATURA 20  

is  
Zasady zagospodarowania:  
 , przy ograniczonym dopuszczeniu lokalizacji sieci i u d infrastruktury 

e i projektowane przy wykazaniu bra
 

 
obszar Go  e o 

znaczeniu ponadlokalnym. 
 

 
w

zadrzewienia  
y zagospodarowania korytarzy ekologicznych: 

 
  szlaki migracji

 mi zabudo - 
  

p  
 70  100 m obustronnie), utrz nia, 

 
 
 wprowadzanie zak y  bez ograniczania 

 przystosowanie dla potrzeb turystyki i rekreacji.
 

wymagaj niem.  
 
4   

 
 

 
:  

  zaliczono do innej kategorii 
wydzielonych 

 rezerwaty przyrody; Prz
 a Gorce, ostoja 

siedliskowa Gorce, Torfowiska Orawsko  Nowotar a 
(projekt).  

Ograniczenia zainwes
 

na integralno towania nie 

chroniony, a wi go granice. 
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powodziowych:
 
Art. 85.1. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.

a  
przeciwpowodziowych   

 uprawy gruntu, sadzen  
stronie odpowietrznej,

   50 
m od 

 
Strefa ochrony udokumentowanych z  

obsza  kiem 
przepis
naturalnych eksploatowanych w warunkach gminy metodami pod powierzchniowy
w takich przypadkach polega przede wszystkim na zapobieganiu zabudowy. Stref
perspektywie 
Proponowany kierunek rekultywacji i zagospodarowania  rekreacyjny i naturalny (maksymalne 
ro 40% przebiegu linii 

wprowadzonych sztucznie lub w drodze sukcesji naturalnej). W przypadku a - 
Pod Brzegiem", udokumentowanego  Starosty Nowotarskiego znak: 
z dnia 16 marca 2018 r., proponowany kierunek rekultywacji 
sprze przepisami w polskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu. Z eksploatacja obejmuje teren o niewielkiej powierzchni, 

 poza ich walorach 
zaso wiska, w 

,  jest rekult    
 w POChK zakaz wykonywania prac ziemnych trwa

terenu.  
piask  

poszerzeni
e  wst

se   w stani

dzane i aktualizowane wraz ze wszelkimi zmianami stanu prawnego ter  

na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Pra
Nr 228 poz. 1947), w k

 
  

Wyznaczona jako strefa techniczna i och cych 
przez ob rientacyjnej 16 m od skrajnego przewodu linii. 

  
 p

  
 konieczno  uzgodnien

inwestycyjnych na etapie projektu budowlanego,  
 z

zywistego promieniowania elektromagnet
dopuszczalnego poziomu. 

 
Strefy ochronne cmentarzy:  

munalnej z dnia 25 
enia jakie te

cmentarze (Dz. U. nr 52,   
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d
nia zbioroweg

 
en w granicac

wsz  
 

 
Ogranic o na jej pods  
 

e lotniska:  
 

Og anych. 
 
St   
Strefa ograniczenia zagospodarowania. Ob

n
podstawie art. 39.2.b Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 

 
s jszej ni ilometr od ich 

granic. 
 

 
Obszary GZWP: Nowy Targ i Gorce. 
 

w 
mi nie posiad

ustanowione strefy oc
 Ty

 nr 440, o chni do 

e   
akaz  naka  18 lipca 2001 r. Prawo wodne; Dz. U. Nr 115, poz. 

  
 dzia

j
p adunk  

ropopochodnych,
 nakaz likwidacji dzikich wys
 - 
 c

 
asowymi gruntu:  

Tereny osuwiskowe: z warunki geotechniczne) zalecane 
o

 in erskiej. Wskazanie dla zagospodarowania 
kompleksowego - jednoetapowo. 
 
Teren
geotechniczne). W sferze i agospodarowania 
przestrzennego) wskazane umieszczenie informacji o potrzebie udokume

 
s  
 

wanej DK7 (wyznaczona na rysunku ekofizjografii na 
 

w
restrukturyzacja funkcji  przeznaczenie tere oli) i handlu 
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odniesi ch realiza
szcze

we:  

jako strefy ochrony ekspozycji widokowej (zgodnie z warunkiem uzgodnienia i opinii R  
Krakowie).  

 
  

 n
torycznej i a

Dotyczy to pr

 a  podworskich) w 
dostosowaniu do aktual
substancji zabytkowej;

 y
otwarte przedpola widokowe. Ochro
przy opracowy

w
konserwatorsk ny zabytkowego krajobrazu kulturowego; 

 regula
aniu do tradycyjnej zabudowy regionu. W odniesieniu 

do wszelkich dz tych 

 u  

 
W odniesieni chrony 

w . ograniczone gabaryty 
  

Ma  rolnych w ty
z

 
zacji zabudowy kubaturowej oraz realiz

Dopuszczalne jest w
  

 

 
6.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

  
a 

czy, stosownie do art. 53 ust. 1 ustaw icze 
   

D
Krempach  

 
  

Stosowni
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U a  
obsz ania przestrzennego, w 

l  
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runt olnyc lnicze i 

planszy studium  kierunki zagospodarowania przestrzennego). 
Obszarem plan zagospodarowania przestrzennego,

obszar zmiany studium dla lokalizacji parku archeologicznego "Centrum 
  

n
uwagi na specyfik o ystemowych w dziedzinie planowania przestrzennego  
sytua

n  gmina jest pozbawiona instrume  dla realizacji 
 

 
dto:  

a wych pla agospodarowania 
przestrze   

a
iem zasady ob rednictwem 

 
 
6.2. e  

 
Polityka przestrzenna gminy powin  

 
- drogi, ulice, place publiczne, 
- rejony   
- obiekty ytecz publicznej z otoczeniem, 
-   

Jako obsza
le   nia 

oraz cech funkcjonalno-przestrzennych  . W 

ks  
 
6.3. Obszary wymaga ji lub rekultywacji 

 

przeksz c rehabilitacji lub rekultywacji. onych w 
.  

W przypadku a - Pod Brzegiem" (R/PE) udokumentowanego  
Starosty Nowotarskiego znak: 6522.1.2018.BL z dnia 16 marca 2018 r., proponowany jest 
kierunek rekultywacji w kierunku rolniczym. mi 
celami ochrony i zakazami obowiazuj ymi w POChK i ustalonymi w stosownej uchwale Sejmiku 
Wojewodztwa Ma skiego. 
 
6.4. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 
 

nych o znaczeniu lokalnym: 
 

 obszarz
m moc . 
 

 
-    
- poprawa bezpi s ch, w tym w zakresie zaopatrzenia 

  
 w mi   

-   
-  
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h:
- trowsko, Zawodzie 
- zlembark
-  
- Trute, Lasek, Mo  
Budowa oczyszczaln  
-   
- Trute  
-  
 
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe:  
-   Krempachy    
- rzeki Dunajec na odcinku Waksmund, O   
- potoku Czarny Dunaj   
-  
- potoku Lepietnic a, Lasek   
- Ostrowsko  
-   
- po   
 

-wychowaw
rekreacji: 
-   
- erzu, Ostrowsku  
-  
- organizacja przedszkoli  
-  
- modernizacja boisk sportowych  
- budowa hali widowiskowo-sportowej 
 

 gospodarki odpadami, w tym umieszczenie pojemnik na od
 

a  
 

publicznych o znaczeniu ponadlokalnym: 
 

cia w  
 drogi krajowe:

- droga krajowa nr 47 Rabka-Nowy Targ-Zakopane  moderniza
(GP); realizacja obwodn -  GP),  

- droga krajowa nr 49 Nowy Targ- - -  modernizacja na 
przebiegu, 

 kie:

 

 
 obszary i obiekty proponowane do ochrony:

-  torfowisko wysokie,  
 ia aglomeracji w systemy c a lata 

2014-  RLM 7767,
 jsc

 z zakresu elektroenergetyki: budowa transformatorowej w 
Nowym Targu (potencjalne zadania progr

 z zakresu gazownictwa: budowa gazoci  Czarny Dunajec.
 

strategii rozwoju gminy: 
 

 chodni  
-     
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- Klikuszowa w kierunku Sieniawy 
- Trute  Lasek  Klikuszowa  Obidowa 
- Ostrowsko 
-   
-  Dursztyn 
 
Budowa chodn mierz, Waksmund, 

 
 
Gazyfikacja wschodniej  gminy  w iach: Waksmund, Ostrowsko, Gronkow,  

tyn. 
 

 
7.1. Komunikacja 

 
G   
 zapewnienie mie

zamieszkania w akceptowanych standard inimalizacji 

 alnych i 
 

zwarte u dnicze;

 
mi yregi r 969, 
przewidywana budow gu drogi 

.

 
W cel

 
 ych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

ch re
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pr p
zatem o przebiegu drogi, lecz - jako odzwiercied   
Targ - s licznych, do 

dnienia w dalszych pracach projektowych.  
W stosunku  

ala 
potrzeby leniach pl

re ni
na rysunku studium. 
 
Zadania polityki komunikacyjnej:  
 lokalizacja u do istni

nalnych i regionalnych;
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ych i st
ce i 

progn

 

 sukcesywna modernizac az sieci p
dne korekty 

ruchow owadzenie 

 moderniza ych para

 na wszystkich drogach 
woj h gminnych 
pie c szczeg

 b parkingo
ch, administracyjnych, sportowych, sakralnych, a w szczeg

 
e 

od tras drogowych;
 
 

optym a oru oraz budowy zatok i wiat przystankowych.

7.2. Infrastruktura techniczna 

 
W zakresie zaopatrzenia w w   
- utr  
- biorczeg   
-  
- regul wych, 
- ochr   
- zenia w  

 
i

  
Kierunki dz
wy meracji) na terenie gminy. Przewidywane jest w
aglomeracji: 
 
1) Aglomeracja D   
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 (c
gminy Czorsztyn.

do rozbudowy.
 

 
a oraz fragment obszaru 

minie Szaflary). 
Aglomera  oczyszcz  
3) Aglomeracja Nowy Targ:  

o Nowy T
z ewentualnym  ary. 
Jest ym Targu.  

 miejsco
  z

 
d opadow

Targ (m.in. rejon ulicy Grel), gdzie dwodnienia 
  

4) Aglomeracja Trute:  
idowa. 

 z  
5) Aglomeracja Krempachy:  
Ob  
Aglomera  
 

 
yki powinn ci 

 
 zapewnienie prawid ych p
 
 za energii.

 
  

 na poziomie lokalnym sie edniego 
y, przebudowy i 

rozbudowy 
 na poziomie ponadl ych 110 kV oraz stacji 

transformatorowej w Nowym Targu (p 
bieg projektowanych linii do 

 
ych k

  jego modyfikacje w 
  

W za uszcza s
agi wodnej i przyrodnicze

okalizacji   

 
asilania gminy bez 

zmian, e go 
  

zaopatrz
liwa jest m.in. rozbudowa asta Nowy Targ 

w kierunku wschodnim.  
runkowan

skiej perspektywie wydaje 
Planowanym zadaniem o charakter   
Targ  Czarny Dunajec. 
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urbanistycznych. 

Przewid m
ekonomi  janiu po

ej. 
 
 
7.3. Gospodarka odpadami 

 
 zakresie  staleniami  Planu  

Gospodarki Odpadami Gminy Nowy Targ na lata 2004-   
Odpady komunalne:  

 ekologiczny: minimalizac prowadzenie zgodnego z 
normami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. 

elu, kon   
 wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komuna

ponadlokalnym,
 r
 redukcj innych n

 enia odpa
ich zbieraniem i unieszkodliwiania,

 i rekult
 edukacja ekologiczna (zapobieganie powstawan

Gospodarka odpadami komunalnymi darowania 
okal  

 
 

 
Cele ekologiczne:  

 zmniejszenie h 

 lnia
 ych. 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, preferowan powaniem z osadami 
 oraz ich 

  
Kolejnym preferowanym kierunkiem jes owych i rekultywacji 

adowiskach 
 

 
Sektor gospodarczy:  
Cel ekologic  z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie 
nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania 

a za   
 zintens   dot. jak

ch zagospodarowania,
 systematyczne wprowadzanie bezodpa
 

zintensyfikowania dz zystania 
  

nwestycy
agospodarowania (bazy dan adowisk 

o nego systemu kontroli i nadzoru nad 
gospodarowaniem odpa
wsp  
 
Odpady niebezpieczne:  
W perspektywie do 2011 roku planuje s spodarki 
odpadami niebezpiecznymi:  

  h bezpieczne 
unieszkodliwienie,
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 udzia  poziomie roku 2002,
  dowi

PCB,
 a  

unieszkodliwiania na drodze t gospodarce 
raz eliminacja 

 cego,
 o

recyklingu,
 stwo

 
Dla cych dzia
inwestycyjnych:  
Podobnie j a gospodarczego zadaniem o 

 terminie, jest wprowadzenie systemu 
informacji i ewidencji ca ego stru

ji samor
yniesie ona 

 
W odniesieniu do odpa u od w komunalnych, 

 
o  

jazd (mo
 teren kilku gmin. 

 

 
 

  
 

w wyniku:  
 003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz
 ia studium,
 
 m przez osoby fizyczne i jednostki 

organizacyjne,

 ju 
u

 do projektu studium,
 przeprowadzenia strategi
 analizy du projektu studium, w tym 

 
Synteza ustal  
 
Proj agospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ 
obejmuje cz   

 Uwarun
wymienionych w art. 10, ust 1 ustawy o planowaniu przestrzennym,

 Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  i  polityki  przestrzennej  gminy 
ustalenia, o rych mowa w art. 10, ust 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, 

 
 Nr 1 pt g
 Nr 

 
 wys

 
 stanu zagospodarowania przestrzennego gminy
 dowiska
 Zasoby i warunki ochrony krajobrazu kulturowego i 
 w
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 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego
 icznej

 
Ustalenia studium problemowych:

Misja i strategiczne cele rozwoju Gminy
 Kierunki aktywizacji gospodarczej
 Kierunki zmian 
 Kierunki ochrony w
 Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego
 Zadania polityki przestrzennej gminy
 Kierunki roz icznej.

 

 
 

 
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 figura -  a 39 
2 kapliczka  39 
3   39 
4 ogrodzenie k  z bramkami  39 
5   39 
6 plebania  42 
7 budynek mieszkalny  15 
8 budynek mieszkalny  6 
9 budynek mieszkalny  4 
10 budynek mieszkalny Szkolna 2 
11 budynek mieszkalny Szkolna 24 
12 budynek mieszkalny Szkolna 26 
13 budynki gospodarcze Szkolna 26 
14 budynek mieszkalny Szkolna 14 
15 budynek mieszkalny Szkolna 16 
16 budynek mieszkalny Ogrodowa 32 
17 budynek mieszkalny  18 
18 budynek mieszkalny  20 
19 budynek mieszkalny cielna 25 
20 budynek mieszkalny  37 
21 budynek mieszkalny  36 
22 budynek mieszkalny  40 
23 budynek mieszkalny  44 
24 budynek mieszkalny  48 
25 budynek mieszkalny  50 
26 budynek mieszkalny na 4 
27 budynek mieszkalny  20 
28 budynek mieszkalny  19 
29 budynek mieszkalny Jana Pa  14 
30  Szkolna 3 

gopole  
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 kapliczka Matki Boskiej   
2 Floriana   
3 budynek gospodarczy  1 
4 budynek mieszkalny pole 7 
5 budynek mieszkalny  21 
6 budynek mieszkalny D le 23 
7 budynek mieszkalny  59 
8 budynek mieszkalny  68 
9 budynek mieszkalny pole 87 
10 budynek gospodarczy  87 
11 budynek mieszkalny  115 
12 budynek mieszkalny ugopole 116 
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Dursztyn 
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 budynek plebani - klasztor  43 
2 kapliczka Serca Pana Jezusa   
3 budynek gospodarczy  8 
4 budynek mieszkalny  56 
5 budynek mieszkalny  52 
6 budynek mieszkalny  42 
7 budynek mieszkalny  3 
8 budynek mieszkalny Cicha 1 
9 piwnica Cicha 1 
10 budynek mieszkalny Cicha 8 
11 budynek mieszkalny Cicha 2 
12 stajnia Cicha 12 
13 budynek mieszkalny Cicha 14 
14 budynki gospodarcze Cicha 14 
15 budynek mieszkalny Cicha 16 
16 budynek mieszkalny Cicha 18 
17 budynek mieszkalny  78 
18 budynek mieszkalny Kr  1 

 
Lp. Nazwa obiektu Mi  Nr domu 
1 kapliczka  obok nr 147 
2 figura -   obok nr 162 
3  Gronk   
4 budynek mieszkalny  1 
5 budynek mieszkalny  21 
6 budynek mieszkalny w 26 
7 budynek mieszkalny  53 
8 budynek mieszkalny  34 
9 budynek mieszkalny  50 
10 budynek mieszkalny  64 
11 budynek mieszkalny  66 
12 budynek mieszkalny Gron  122 
13 budynek mieszkalny  147 
14 budynek mieszkalny  6 
15 budynek mieszkalny Gr  157 
16 budynek mieszkalny  159 
17 budynek mieszkalny  182 
18 budynek mieszkalny  196 
19 budynek mieszkalny  202 
20 budynek mieszkalny  226 
21 budynek mieszkalny Gron  230 
22 obora  230 
23 budynek mieszkalny  255 
24 budynek mieszkalny  256 
25 budynek mieszkalny  296 
26 budynek mieszkalny G  364 
27 budynek mieszkalny Gronk w 368 
28 budynek mieszkalny  398 
29 budynek mieszkalny  46 
Harklowa  
Lp. Nazwa obiektu Miejs  Nr domu 
1  Harklowa  
2 budynek wozowni obok baru Harklowa  
3 kapliczka Harklowa obok nr 22 
4 ogrodzenie z dwoma bramkam  Harklowa  
 Narodzenia NP. Marii   
5 a NP. Marii Harklowa  
6 brama do budynku lamusa Harklowa  
7 lamus Harklowa 85 
8 figura Matki Boskiej Harklowa  
9 budynek mieszkalny Harklowa 9 
10 budynek mieszkalny Harklowa 10 
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11 budynek mieszkalny Harklowa 13
12 budynek mieszkalny Harklowa 27
13 budynek mieszkalny Harklowa 31
14 budynek mieszkalny Harklowa 35
15 budynek mieszkalny Harklowa 37 
16 budynek mieszkalny Harklowa 49 
17 budynek mieszkalny Harklowa 54 
18 budynek mieszkalny Harklowa 73 
19 budynek mieszkalny Harklowa 79 
20 budynek gospodarczy Harklowa 86 
21 budynek mieszkalny Harklowa 86 
22 budynek mieszkalny Harklowa 88 
23 budynek mieszkalny Harklowa 106 

 
Lp. Nazwa obiektu Miejscow  Nr domu 
1 budynki gospodarcze  4 
2 kapliczka   
3 budynek mieszkalny Krau  8 
4 budynek mieszkalny  11 
5 budynek mieszkalny  12 
6 budynek mieszkalny  14 
7 budynek mieszkalny  17 
8 budynek k  K  26 
9 budynek mieszkalny  26 
10 budynek mieszkalny  34 
11 budynek mieszkalny  36 
12 budynek mieszkalny  38 
13 budynek mieszkalny  43 
14 budynek mieszkalny Kr  69 
15 budynek mieszkalny Krausz w 70 
16 budynek mieszkalny  73 
17 budynek mieszkalny  75 
18 budynek mieszkalny Kra  76 
19 budynek mieszkalny  79 
20 budynek mieszkalny  81 
21 budynek mieszkalny  82 
22 budynek mieszkalny  87 
23 budynek mieszkalno-gospodarczy  88 
24 budynek mieszkalny  91 

  
Lp. Nazwa obiektu Miejsc  Nr domu 
1 budynek mieszkalny  8 
2 budynek mieszkalny  9 
3 budynek mieszkalny  1 
4 budynek mieszkalny  22 
5 budynek mieszkalny  18 
6 budynek mieszkalny  29 
7 budynek mieszkalny  58 
Klikuszowa  
Lp. Nazwa obiektu  Nr domu 
1  Klikuszowa  
2 plebania Klikuszowa 221 
3 kapliczka Matki Boskiej - grota Klikuszowa  
4 kapliczka Matki Boskiej Klikuszowa droga Zakopane - 
    
5 kapliczka Matki Boskiej Klikuszowa  
6 figura Matki Boskiej Klikuszowa obok nr 90 
7 budynek mieszkalny Klikuszowa 14 
8 budynek mieszkalny Klikuszowa 18 
9 budynek mieszkalny Klikuszowa 19 
10 budynek mieszkalny Klikuszowa 90 
11 budynek mieszkalny Klikuszowa 91 
12 budynek gospodarczy Klikuszowa 91 
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13 budynek mieszkalny Klikuszowa 108
14 budynek mieszkalny Klikuszowa 143
15 budynek mieszkalny Klikuszowa 148
16 budynek mieszkalny Klikuszowa 161 
17 budynek mieszkalny Klikuszowa 162 
18 figura Matki Bos  Klikuszowa droga Zakopane - 
    
Krempachy 
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 k    
2 i    
3   obok nr 135 
4 kapliczka przy drodze Krempachy - Dursztyn   
5 budynek mieszkalny  3 
6 budynek mieszkalny  5 
7 budynek mieszkalny  13 
8 budynek mieszkalny  18 
9 budynek mieszkalny D  28 
10 budynek mieszkalny  29 
11 budynek sklepu  30 
12 budynek mieszkalny a 31 
13 budynek mieszkalny  34 
14 budynek mieszkalny  36 
15 budynek mieszkalny  42 
16 budynek mieszkalny  44 
17 budynek mieszkalny  54 
18 budynek mieszkalny  56 
19 budynek mieszkalny  58 
20 budynek mieszkalny a 68 
21 budynek mieszkalny  70 
22 budynek mieszkalny  76 
23 budynek mieszkalny  80 
24 budynek mieszkalny  98 
25 budynek mieszkalny  100 
26 budynek mieszkalny  106 
27 budynek mieszkalny  116 
28 budynek mieszkalny D  118 
29 budynek mieszkalny  120 
30 budynek mieszkalny  122 
31 budynek mieszkalny  126 
32 budynek mieszkalny  128/130 
33 budynek mieszkalny  142 
34    
35 budynek mieszkalny Kamieniec 1 
36  Kamieniec obok nr 15 
37 budynek mieszkalny Kamieniec 27 
38 budynek mieszkalny Kamieniec 31 
39 budynek mieszkalny Kamieniec 35 
40 budynek mieszkalny Kamieniec 51 
41 budynek mieszkalny Kamieniec 53 
42 budynek mieszkalny Kamieniec 59 
43 budynek mieszkalny Spiska 1 
44 budynek mieszkalny  2 
45 budynek mieszkalny  16 
46 budynek mieszkalny  20 

Lasek 
Lp. Nazwa obiektu  Nr domu 
1 kapliczka Lasek obok nr 181 
2 budynek mieszkalny Lasek 22 
3 budynek mieszkalny Lasek 29 
4 budyn  Lasek 40 
5 budynek mieszkalny Lasek 43 
6 budynek mieszkalny Lasek 50 
7 budynek mieszkalny Lasek 70 
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8 budynek mieszkalny Lasek 74
9 budynek mieszkalny Lasek 77
10 budynek gospodarczy Lasek 77
11 budynek gospodarczy Lasek 77 
12 budynek mieszkalny Lasek 82 
13 budynek mieszkalny Lasek 115 
14 budynek mieszkalny Lasek 116 
15 budynek mieszkalny Lasek 178 
16 budynek mieszkalny Lasek 187 

erz  
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1     
2 budynek mieszkalny  10 
3 budynek mieszkalny  38 
4 budynek mieszkalny  51 
5 budynek mieszkalny Jana  64 
6 budynek mieszkalny Jana II 70 
7 budynek mieszkalny  76 
8 budynek mieszkalny  115 
9 budynek mieszkalny  117 
10 budynek mieszkalny Tetmajera 5 
11 budynek mieszkalny Tetmajera 7 
12 budynek mieszkalny Tetmajera 9 
13 budynek mieszkalny Tetmajera 15 
14 budynek mieszkalny Tetmajera 26 
15 budynek mieszkalny Tetmajera 40 
16 budynek mieszkalny Tetmajera 59 
17 budynek mieszkalny Tetmajera 6 
18 budynek mieszkalny Tetmajera  
19 budynek mieszkalny Zacisze 10 
20 budynek gospodarczy Zacisze 10 
21 budynek mieszkalny Zacisze 31 
22 budynek mieszkalny Zacisze 33 

  
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1    
2    
3 spichlerz, Muzeum Tat    
4 piwnica pod spichlerzem, Muzeum    
5    
6 obory - dawna mleczarnia, Muzeum Tatr    
7 daw    
8 spichlerz -    
9 piwnica - galeria, M    
10 piwnica, Muzeum Tatrza    
11    
12    
13 Br    
14    
15 parkan,    
16    
17 mury obronne,    
18 "Altana" zwana "Domkiem G    

 ie   
19 "Dom Kl    
20 kapliczka  - 

    
21 figura -    
22 figura Matki Boskiej   
23 kapliczka  droga Nowy Targ - 

    
24 chrzcielnica  cmentarz 

    
25 plebania   
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26 budynek mieszkalny 7
27 budynki gospodarcze 7
28 budynek mieszkalny 14
29 budynek mieszkalny  48 
30 budynki gospodarcze  48 
31 budynek mieszkalny Tetmajera 23 
32 budynek mieszkalny Ogrodowa 4 
33 budynek mieszkalny Ogrodowa 5 
34 budynek mieszkalny  4 
35 budynek mieszkalny  10 
36 budynek mieszkalny  12 
37 budynek mieszkalny  13 
38 budynek mieszkalny  20 
39 budynek mieszkalny  23 
40 budynek mieszkalny  32 
41 budynek mieszkalny  35 
42 piwnica  obok nr 45 
43 piwnica  obok nr 45 
44 piwnica ga obok nr 45 
45 budynek mieszkalny uga 46 
46 budynek mieszkalny  53 
47 budynek gospodarczy  53 
48 budynek mieszkalny Polna 1 
49 budynek mieszkalny Polna 5 
50 budynek mieszkalny  30 
51 budynek mieszkalny  32 
52 budynek mieszkalny  36 
53 budynek mieszkalny  40 
54 budynek mieszkalny a 42 
55 budynek mieszkalny ka 44 
56 hotel   102 
57 budynek biura PZW  102 
58 budynek biura PZW ska 102 
59  Gorcza  102 
60 budynek mieszkalny  2 
61 budynek mieszkalny  4 
62 budynek mieszkalny P  5 
63 budynek gospodarczy  5 
64 budynek mieszkalny  6 
65 stajnia i obora  6 
66 budynek mieszkalny  15 
67 budynek mieszkalny  21 
68 budynek mieszkalny  22 
69   22 
70 budynek mieszkalny  4 
71 budynek mieszkalny  9 
72 budynek mieszkalny  10 
73 budynek mieszkalny  22 
74 budynek mieszkalny  22 
75 budynek mieszkalny  3 
76 stajnia i obora  3 
77 budynek mieszkalny  7 
78 budynek mieszkalny  9 

Morawczyna 
Lp. Nazwa obiektu  Nr domu 
1 stawowa Morawczyna  
2 figura Matki Boskiej Morawczyna  
3 nia Wiernych Morawczyna obok nr 106 
4 budynek mieszkalny Morawczyna 13 
5 budynek mieszkalny Morawczyna 14 
6 budynek mieszkalny Morawczyna 40 
7 budynek mieszkalny Morawczyna 43 
8 budynek mieszkalny Morawczyna 44 
9 budynek mieszkalny Morawczyna 63 
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10 budynek mieszkalny Morawczyna 73
11 piwnice Morawczyna obok nr 90
12 budynek mieszkalny Morawczyna 87
13 budynek mieszkalny Morawczyna 94 
14 budynek mieszkalny Morawczyna 106 

  
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 kapliczka   
2 budynek mieszkalny azowa 19 
3 kapliczka   
4 kapliczka   
5 . Katarzyny   
6 kapliczk    
7 ny   
8 budynek mieszkalny  21/23 
9 budynek mieszkalny  33 
10 budynek mieszkalny  37 
11 punkt apteczny  39 
12 budynek mieszkalny  43 
13 budynek mieszkalny  47 
14 budynek mieszkalny  49 
15 budynek mieszkalny  55 
16 budynek mieszkalny  61 
17 budynek mieszkalny zowa 63 
18 budynek mieszkalny  65 
19 budynek mieszkalny  71 
20 budynek mieszkalny  75 
21 budynek mieszkalny  79 
22 budynek mieszkalny  83/84 
23 budynek mieszkalny  91 
24 budynek mieszkalny  97 
25 budynek mieszkalny  105 
26 budynek mieszkalny  1 
27 budynek mieszkalny owa 5 
28 budynek mieszkalny  7 
29  atarzyny 2 
    
30 sklep  4 
31 budynek mieszkalny  16 
32 budynek mieszkalny Katarzyny 18 
33 budynek mieszkalny  52 
34 budynek mieszkalny  80 
35 budynek mieszkalny  86 
36 budynek mieszkalny  94 
37 budynek mieszkalny rzyny 96 
38 budynek mieszkalny tarzyny 106 
39 budynek mieszkalny  110 
40 budynek mieszkalny  112 
41 budynek mieszkalny  116 
42 budynek mieszkalny Stolarska 1 
43 budynek mieszkalny Stolarska 3 
44 budynek mieszkalny Stolarska 25 
45 budynek mieszkalny Stolarska 27 
46 budynek mieszkalny Stolarska 35 
47 budynek mieszkalny Stolarska 37 
48 budynek mieszkalny Stolarska 39 
49 budynek mieszkalny Stolarska 45 
50 budynek mieszkalny  6 
51 budynek mieszkalny  8 
52 budynek mieszkalny oriana 18 
53 budynek mieszkalny  20 
54 budynek mieszkalny Floriana 22 
55 budynek mieszkalny  38 
56 budynek mieszkalny  40 
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57 budynek mieszkalny 46
58 budynek mieszkalny oriana 56
59 budynek mieszkalny 65

Obidowa 
Lp. Nazwa obiektu  Nr domu 
1 budynek mieszkalny Obidowa 9 
2 budynek mieszkalny Obidowa 10 
3 budynek mieszkalny Obidowa 15 
4 budynek mieszkalny Obidowa 16 
5 budynki gospodarcze Obidowa 16 
6 budynek gospodarczy Obidowa 16 
7 budynek mieszkalny Obidowa 26 
8 budynek mieszkalny Obidowa 27 
9 budynek mieszkalny Obidowa 39 
10 piwnica Obidowa 39 
11 obora Obidowa 39 
12 spichlerz Obidowa 39 
13 budynek mieszkalny Obidowa 42 
14 budynek mieszkalny Obidowa 47 
15 budynek mieszkalny Obidowa 56 
16 budynek mieszkalny Obidowa 59 
17 budynek mieszkalny Obidowa 62 
18 budynek gospodarczy Obidowa 62 
19 budynki gospodarcze Obidowa 62 
20 piwnica Obidowa 62 
21 budynek mieszkalny Obidowa 62 
22 budynek gospodarczy Obidowa 64 
23 budynek mieszkalny Obidowa 65 
24 budynek mieszkalny Obidowa 68 
25 budynek mieszkalny Obidowa 72 
26 budynek gospodarczy Obidowa 72 
27 budynek spichlerza Obidowa 72 
Ostrowsko 
Lp. Nazwa obiektu Ulica  Nr domu 
1 kapliczka   droga Ostrowsko - 
     
2 kapliczka    
3  Pie    
4 zajazd (sklep)   166 
5 kapliczka Matki Boskiej Pien    
6 wozownia   166 
7 budynek mieszkalny   177 
8 budynek mieszkalny   171 
9 budynek mieszkalny   169 
10 budynek mieszkalny   109 
11 budynek mieszkalny P   88 
12 budynek mieszkalny   86 
13 budynek mieszkalny   77 
14 budynek mieszkalny   73 
15 budynek mieszkalny   71 
16 budynek mieszkalny   69 
17 budynek mieszkalny   64 
18 budynek mieszkalny   63 
19 budynek mieszkalny ka  57 
20 budynek mieszkalny    
21 sklep ka  80 
22 budynek mieszkalny St. Bryjewskiej  10 
23 sklep   1 
24 budynek mieszkalny ks. J. Tischnera  2 
25 budynek mieszkalny ks. J. Tischnera  6 
26 budynek mieszkalny ks. J. Tischnera  8 
27 budynek mieszkalny   7 
28 budynek mieszkalny   11 
29 budynek mieszkalny Jana   12 
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30 budynek mieszkalny 12
31 budynek gospodarczy 4
32 budynek mieszkalny Bystra 3
33 budynek mieszkalny Wes  2 
34 budynek mieszkalny Orkana 9 
35 budynek mieszkalny  7 
36 budynek mieszkalny  8 
37 budynek mieszkalny  10 
38 budynek mieszkalny  23 
39 budynek mieszkalny G  24 
40 budynek gospodarczy a 24 
41 budynek mieszkalny  43 
42 budynek mieszkalny  53 
43 budynek gospodarczy ka 53 
44 budynek mieszkalny  86 
45 budynek mieszkalny ka 86 
46 budynek mieszkalny  88 

  
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 kaplica Matki Boskiej Pl. Jana Kazimierza  
2 budynek mieszkalny Podha  4 
3 budynek mieszkalny  11 
4 budynek spichlerza  30 
5 budynek mieszkalny  57 
6 budynek mieszkalny  82 
7 budynek mieszkalno-gospodarczy  84 
8 budynek mieszkalny  86 
9  P ka  
10 budynek gospodarczy Turystyczna 40 
11 budynek mieszkalno-gospodarczy Turystyczna 40 
12 budynek mieszkalny Turystyczna 47 

 
Lp. Nazwa obiektu Miej  Nr domu 
1 figura Serca Pana Jezusa  droga Nowy Targ - 
   Czarny Dunajec 
2 kapliczk kiej  obok nr 50 
3 kapliczka Serca Pana Jezusa  obok nr 143 
4 kapliczka Matki Boskiej  droga Rogo - 
    
5 a   
6 figura Matki Boskiej  droga Nowy Targ - 
   Czarny Dunajec 
7 kapliczka  droga Nowy Targ - 
   Czarny Dunajec 
8 budynek mieszkalny  5 
9 budynek mieszkalny  29 
10 budynek mieszkalny Rog  44 
11 budynek mieszkalny  50 
12 budynek mieszkalny  58 
13 budynek mieszkalny Rog  59 
14 budynek mieszkalny Rogo  65 
15 budynek mieszkalny  66 
16 budynek mieszkalny  83 
17 budynek mieszkalny  99 
18 budynek mieszkalny  115 
19 budynek mieszkalny  116 
20 budynek mieszkalny  117 
21 budynek mieszkalny Rogo  118 
22 budynek mieszkalny  122 
23 budynek mieszkalny  140 
24 budynek mieszkalny Os. Za Torem 7 
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Szlembark 
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 kapliczka   
2 budynek mieszkalny Na Studzianki 2 
3 budynek mieszkalny  4 
4 budynek gospodarczy eczna 4 
5 budynek mieszkalny  5 
6 budynek mieszkalny  18 
7 budynek mieszkalny  25 
8 budynek mieszkalny  21 
Waksmund  
Lp. Nazwa obiektu Ulica Nr domu 
1 budynek mieszkalny  1 
2 budynek mieszkalny  3 
3 budynek mieszkalny  19 
4 budynek mieszkalny  22 
5 budynek mieszkalny  37 
6 budynek mieszkalny  51 
7 budynek mieszkalny  53 
8 budynek mieszkalny czna 5 
9 kapliczka czna  
10    
11 budynek mieszkalny  5 
12 sklep Gorc  5 
13 budynek mieszkalny  18 
14  Nawodnia 20 
15 budynek mieszkalny Nowotarska 44 
16 budynek mieszkalny Nowotarska 56 
17 budynek mieszkalny Nowotarska 61 
18 budynek mieszkalny Nowotarska 78 
19 budynek mieszkalny Nowotarska 90 
20 budynek mieszkalny Nowotarska 91 
21 budynek mieszkalny Nowotarska 91a 
22 budynek mieszkalny Nowotarska 97 
23 budynek mieszkalny Nowotarska 99 
24 budynek mieszkalny Nowotarska 121/123 
25 budynek mieszkalny Nowotarska 122 
26 budynek mieszkalny Nowotarska 147 
27 budynek mieszkalny Nowotarska 152 
28 budynek mieszkalny Nowotarska 155 
29 budynek mieszkalny Nowotarska 162 
30 budynek mieszkalny Nowotarska 163 
31 budynek mieszkalny Nowotarska 170 
32 budynek mieszkalny Nowotarska 214 
33 budynek mieszkalny Nowotarska 221 
34 budynek mieszkalny Nowotarska 231 
35 budynek mieszkalny Nowotarska 253 
36 budynek mieszkalny Nowotarska 274 

 


