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Uchwa³a Nr CI/1020/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka".
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka", zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice zosta³y wyznaczone uchwa³¹ Nr XLVIII/472/04 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 maja 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka" - obejmuje: tereny zdegradowanej zabudowy dawnych Zak³adów Chemicznych "BONARKA", jak i tereny niezabudowane, w tym znaczn¹ czêæ "terenu górniczego Bonarka".
Szczegó³owe granice obszaru objêtego uchwa³¹ okrela rysunek planu.
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi 67,3 ha.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treci uchwa³y.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) czêæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki
zagospodarowania terenów,

b) Rysunek InfrastrukturyTechnicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okrelaj¹cy zasady uzbrojenia
terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne do szczegó³owego ustalenia na etapie przygotowania
inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3,
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
1. Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw prawno-przestrzennych dla uporz¹dkowania atrakcyjnego inwestycyjnie obszaru "Bonarka", w powi¹zaniu z uk³adem zewnêtrznym, przy uwzglêdnieniu przywrócenia wartoci terenów poeksploatacyjnych.
2. O zgodnoci realizacji inwestycji i zagospodarowania
z ustaleniami planu decyduj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1) koncentrowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do aran¿owania i tworzenia miejskiej przestrzeni, charakteryzuj¹cej siê wielofunkcyjnoci¹ struktury o wysokiej jakoci architektury i uk³adu
urbanistycznego z du¿ym udzia³em terenów zielonych,
2) uwzglêdnienie istniej¹cych, wartociowych pod wzglêdem przyrodniczym elementów, w nowym uk³adzie przestrzennym, celem zachowania indywidualnego charakteru obszaru,
3) zapewnienie przysz³ym mieszkañcom i u¿ytkownikom
w³aciwych standardów komunikacyjnych, a szczególnie
w zakresie dojazdów komunikacj¹ zbiorow¹,
4) powi¹zanie lokalnego uk³adu komunikacyjnego z uk³adem zewnêtrznym w sposób zgodny z docelowymi rozwi¹zaniami zapisanymi w uchwale,
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5) racjonalne kszta³towanie sieci ulic lokalnych i dojazdów
do budynków mieszkalnych i us³ugowych,
6) dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej w oparciu
o istniej¹c¹ sieæ, umo¿liwiaj¹c¹ obs³ugê nowoprojektowanego zainwestowania,
7) koncentrowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji zanieczyszczeñ i ska¿enia gleby powsta³ych w wyniku procesów produkcyjnych Zak³adów Chemicznych "Bonarka"
- przed realizacj¹ inwestycji doprowadzenie do odpowiedniego poziomu jakoci gleby, z uwzglêdnieniem rodzaju
przeznaczenia terenu.
3. Wszystkie przedsiêwziêcia - zwi¹zane z u¿ytkowaniem obszaru - nie spe³niaj¹ce kryteriów wymienionych w ust. 1 i 2
nale¿y uznaæ za niezgodne z planem.
§4
1. Ustalenia planu, stanowi¹ce treæ uchwa³y, zostaj¹ wyra¿one równie¿ w czêci graficznej planu, okrelonej w § 2, ust. 2,
pkt 1, lit. a, w zakresie okrelonym w § 6.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w czêci graficznej
obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§5
1. Utrzymuje siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonane w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonym uchwa³¹ Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta
Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 12,
poz. 62, z pón. zm.), zmieniony uchwa³¹ Nr VII/58/94 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Krak. Nr 24, poz. 108 z pón. zm.).
2. W zakresie pozosta³ych gruntów rolnych i gruntów lenych
nieobjêtych przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonanym planem, o którym mowa w ust. 1 - nie
jest wymagane uzyskanie zgody w³aciwych organów na
zmianê ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nielene.
§6
1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu wyznaczonymi
na Rysunku Planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1, s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) linie zabudowy - oznaczaj¹ce granicê terenu, poza któr¹
nie mo¿na sytuowaæ nowych i rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych;
4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami
identyfikacyjnymi:
a) MWU - Tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkalnous³ugowej (§ 25),
b) UC - Tereny zabudowy us³ug wielofunkcyjnych (§ 26),
c) U - Tereny zabudowy us³ugowej (§ 27),
d) U.1 - Tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczaln¹
funkcj¹ mieszkaniow¹ (§ 28),
e) ZP - Tereny zieleni urz¹dzonej (§ 29),
f) ZP.1 - Tereny zieleni urz¹dzonej rekreacyjno - sportowej (§ 30),
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g) ZL - Tereny lasów (§ 31),
h) ZI - Tereny zieleni izolacyjnej (§ 32),
i) E - Tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (§ 33),
j) KDG, KDL, KDD - tereny dróg publicznych (§ 34),
k) KP - Tereny parkingów wydzielonych (§ 35),
l) WS - Tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych
(§ 36).
2. Ustalenia dotycz¹ce sposobów zagospodarowania i zabudowy, uzupe³nione s¹ na rysunku planu elementami warunków wynikaj¹cych z wymogów przepisów odrêbnych - oznaczenia stref:
strefa - rozumie siê przez to obszar oznaczony na rysunku
planu, dla którego w oparciu o wymogi przepisów odrêbnych obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania
i u¿ytkowania terenu.
§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka";
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miasta Krakowa, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis
planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;
4) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
5) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pón. zm.);
6) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zosta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie lub
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach
okrelonych w planie;
8) us³ugach - rozumie siê przez to us³ugi realizowane ze
rodków niepublicznych i publicznych, w szczególnoci
us³ugi z zakresu handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, hotelarstwa, rzemios³a, urz¹dzeñ i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe i badawczo - rozwojowe,
szkó³, obiektów ochrony zdrowia (z wy³¹czeniem szpitali
i domów pomocy spo³ecznej), przedszkoli, placówek opiekuñczo-wychowawczych, infrastruktury technicznej,
obiektów kultury i kultu oraz inne us³ugi o zbli¿onym charakterze np. us³ugi niematerialne (konsultingowe, prawne, biurowe, reklamowe itp.), us³ugi komunikacji, w tym
stacje paliw;
9) wysokoci budynku - nale¿y przez to rozumieæ okrelenie
maksymalnego pionowego wymiaru budynku, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;
10) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie siê przez to
powierzchniê zgodnie z przepisami odrêbnymi;
11) wskaniku powierzchni terenu biologicznie czynnej nale¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni terenu, która nie mo¿e byæ zabudowana powierzchniowo lub kubaturowo (tak¿e w g³¹b
gruntu) w ramach powierzchni terenu inwestycji;
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12) wskaniku zabudowy terenu - nale¿y przez to rozumieæ
nieprzekraczalny parametr wykorzystania terenu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni, która mo¿e
byæ wykorzystana pod zabudowê, a liczony wg wzoru:
D= P/T x 100%
gdzie:
D - wskanik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu,
P - suma powierzchni zabudowy, liczona wg przepisów odrêbnych,
T - powierzchnia ca³kowita dzia³ki lub terenu inwestycji je¿eli jest ona w ca³oci po³o¿ona w terenie przeznaczonym pod zabudowê, lub - w pozosta³ych przypadkach w czêci, która znajduje siê w granicach terenu, dla którego jest liczony wskanik;
13) terenie - rozumie siê przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczony symbolami literowymi i cyfrowymi;
14) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty
wnioskiem o pozwoleniu na budowê i granicami projektu
jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrêbnych;
15) dominancie - nale¿y przez to rozumieæ obiekt budowlany
lub budowlê wyró¿niaj¹c¹ siê swoj¹ form¹ architektoniczn¹
i gabarytem w stosunku do otaczaj¹cej przestrzeni.
2. Pozosta³e okrelenia u¿yte w uchwale - nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrêbnych.
ROZDZIA£ II
Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu
§8
1. Utrzymanie b¹d przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) praw w³acicieli i u¿ytkowników terenów s¹siaduj¹cych;
3) warunków technicznych, przepisów sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
4) innych wymagañ, a w szczególnoci dotycz¹cych ochrony
i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa
kulturowego zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, sposobu zagospodarowania obszaru i terenu górniczego - okrelonych w niniejszym rozdziale i w Rozdziale III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania
terenów zgodnie z planem, o ile przepisy uchwa³y nie stanowi¹ inaczej.
3. Obszar objêty planem, za wyj¹tkiem terenu górniczego "Bonarka" przeznaczonego dla dzia³alnoci górniczej w zakresie wydobywania surowców ilastych, po³o¿ony jest w rejonie, w którym nie wystêpuj¹ zagro¿enia osuwaniem siê mas
ziemnych; w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne - odpowiednio do kategorii
geotechnicznej posadowienia projektowanych obiektów.
§9
W zakresie podzia³ów nieruchomoci w obszarze planu nie
ustala siê minimalnych powierzchni nowo wydzielanych dzia³ek.

Poz. 1077
§ 10

Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego poprzez:
1) Nakazy:
a) utrzymanie dla nowoprojektowanej zabudowy wysokoci nie przekraczaj¹cej 30 m,
b) likwidacja istniej¹cych obiektów nie posiadaj¹cych wartoci kulturowych, o ma³ych wartociach architektonicznych, które stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi
ze wzglêdu na z³y stan techniczny,
c) ustalenie odleg³oci zabudowy kubaturowej w terenach
U, U.1, UC od granicy terenu lasów ZL na 16 m,
d) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu
(na etapie projektu budowlanego) dla obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UC, U, U.1, nale¿y
uwzglêdniæ wszystkie istniej¹ce elementy o wartociach
kulturowych i przestrzennych poprzez wkomponowanie
ich w przestrzeñ nowej zabudowy,
e) realizacja programu funkcjonalnego okrelonego dla obszaru oznaczonego symbolem UC, U, U.1 w sposób gwarantuj¹cy utrzymanie wysokiego standardu dla nowej architektury,
f) wyposa¿enie terenów oznaczonych symbolem UC, U, U.1
w ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹,
g) kszta³towanie nowych rozwojowych terenów zabudowy
mieszkaniowej oznaczonych symbolem MWU w nawi¹zaniu do istniej¹cych zespo³ów zabudowy wielorodzinnej,
h) zagospodarowanie istniej¹cych terenów zieleni oznaczonych symbolem ZP.1 oraz zbiorników wodnych oznaczonych symbolem WS jako przestrzeñ ogólnodostêpn¹ o charakterze zieleni parkowej z funkcj¹ sportu i rekreacji.
2) Zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z sezonow¹ dzia³alnoci¹ obiektów handlowych.
§ 11
1. Ustala siê zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:
1) nakazy:
a) racjonalne wykorzystanie gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania z zachowaniem w³aciwych proporcji pomiêdzy wskanikami powierzchni
zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, wyznaczonych dla poszczególnych terenów,
b) ochrona i kszta³towanie istniej¹cych terenów zielonych
poprzez nadanie im w³aciwych funkcji nie powoduj¹cych degradacji,
c) kompleksowe rozwi¹zanie zasad infrastruktury technicznej w szczególnoci gospodarki wodno-ciekowej
oraz systemów grzewczych opartych o paliwa ekologicznie czyste,
d) utrzymania wód polegaj¹ce na zapewnieniu w³aciwych warunków korzystania z wody oraz ochrona ich
dobrego stanu ekologicznego pozwalaj¹cego na pe³nienie funkcji przyrodniczych,
e) stosowania rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych
dotrzymanie standardów klimatu akustycznego w pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi
w strefie uci¹¿liwoci od ul. H. Kamieñskiego do 35 m
od krawêdzi jezdni oraz w strefie od ul. J.Turowicza do
90 m od krawêdzi jezdni,
f) w obszarze ochrony od linii kolejowej po³o¿onym w odleg³oci 10 m od granicy obszaru kolejowego ustala
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siê obowi¹zek utrzymania drzewostanu pe³ni¹cego
funkcje zieleni o charakterze izolacyjnym,
g) dla tras komunikacyjnych klasy KDG, a tak¿e dla utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha, obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji
ropopochodnych;
2) zakazy:
a) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych,
b) lokalizacji wolnostoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej.
2. Na podstawie art. 113 i art. 114 ustawy Prawo Ochrony
rodowiska wskazuje siê tereny wyznaczone niniejszym planem jako nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których zosta³y okrelone dopuszczalne poziomy ha³asu.
Dla tych terenów nale¿y przyjmowaæ poziom ha³asu ustalony dla przewa¿aj¹cej funkcji:
1) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest mieszkalnictwo z us³ugami MWU oraz zabudowa us³ugowa z dopuszczaln¹ funkcj¹ mieszkaniow¹ U.1 - jak dla zabudowy
przeznaczonej na cele mieszkaniowo - us³ugowe;
2) dla zabudowy mieszkaniowej znajduj¹cej siê w terenach
us³ugowych UC oraz budynków us³ug zwi¹zanych ze sta³ym albo czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y dotrzymanie obowi¹zuj¹cego poziomu ha³asu nale¿y zrealizowaæ poprzez zastosowanie rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych w³aciwe warunki akustyczne w budynkach.
Dla pozosta³ych terenów nie ustala siê dopuszczalnego
poziomu ha³asu zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 12
Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
1) W granicach obszaru objêtego planem nie wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk
archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków
w Krakowie oraz obiekty chronione na mocy przepisów odrêbnych w tym zakresie;
2) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
a) dom mieszkalny dla urzêdników (1930 r.) - ul. Puszkarska 13
(w stanie istniej¹cym nie wystêpuje),
b) dom dyrekcji ul. Puszkarska 9 (w stanie istniej¹cym nie
wystêpuje),
c) hala starych pieców obrotowych ul. Puszkarska 9 (z³y stan
techniczny),
d) oddzia³ pieców obrotowych ul. Puszkarska 9 (z³y stan techniczny),
e) budynek oddzia³u produkcji ul. Puszkarska 9 (z³y stan techniczny);
3) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne dotycz¹ce obiektów, o których mowa w pkt 2 wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi (wymagaj¹ uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami konserwatorskimi).
§ 13
Ustala siê zasady wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) Jako podstawowe elementy przestrzeni publicznych wyró¿niono przestrzeñ publiczn¹ ci¹gów ulic zwi¹zanych z zabudow¹ mieszkalno-us³ugow¹ MWU, przestrzeñ publiczn¹ terenów zieleni urz¹dzonej ZP, ZP.1, ZL oraz elementy kompozycji przestrzeni publicznej w terenach us³ugowych U, U.1, UC;
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2) Nakazy:
a) wykszta³cenie w ramach kompozycji architektonicznej elementów integruj¹cych (place, pasa¿e),
b) szczególnej dba³oci o w³aciwe przenikanie wnêtrz urbanistycznych z uwzglêdnieniem otwaræ widokowych,
c) na etapie opracowania projektu zagospodarowania terenów - U, U.1, UC (w ramach projektu budowlanego) - wyznaczenie czytelnych kierunków kompozycji architektonicznej z okreleniem dominant,
d) wyposa¿enia w elementy ma³ej architektury (w tym reklamy, szyldy), o wspó³czesnym detalu tak, aby stanowi³y jednolity element przestrzenny,
e) kszta³towania pieszej dostêpnoci terenu ze szczególn¹
dba³oci¹ o osoby niepe³nosprawne oraz rozdzielenia komunikacji ko³owej i pieszej;
3) Zakazy:
a) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych,
b) lokalizacji w pasach drogowych wolnostoj¹cych urz¹dzeñ
reklamowych.
§ 14
Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych planem:
1) Uk³ad podstawowy stanowi¹ ulice:
 ulica g³ówna ruchu przyspieszonego (KDGP): ul. J. Turowicza (poza obszarem planu wzd³u¿ zachodniej jego granicy),
 ulica g³ówna (KDG): ul. H. Kamieñskiego.
2) Uk³ad uzupe³niaj¹cy stanowi¹ ulice:
 istniej¹ca i projektowana ulica klasy L (ul. Puszkarska wraz
z przed³u¿eniem) prowadzona wzd³u¿ zachodniej i po³udniowej granicy terenu UC,
 projektowana ulica klasy L ³¹cz¹ca ul. Puszkarsk¹ wraz
z przed³u¿eniem z ulic¹ klasy L, prowadzon¹ równolegle
do ulicy J. Turowicza,
 projektowana ulica klasy L ³¹cz¹ca ul. J. Turowicza
z ul. Strumienn¹ i z ul. W. S³awka (w znacznej czêci poza
obszarem opracowania),
 projektowana ulica klasy L biegn¹ca wzd³u¿ ul. J. Turowicza, od skrzy¿owania przy parkingu autobusowym do ulicy klasy L w rejonie ul. Puszkarskiej,
 ulice dojazdowe przy zachowaniu istniej¹cych przebiegów lub uzupe³nionych nowymi odcinkami.
3) Miejsca przy³¹czeñ uk³adu lokalnego do podstawowego
uk³adu drogowego:
 istniej¹ca ulica klasy L (ul. Puszkarska) w³¹czona do
ul. H. Kamieñskiego w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania (na prawe skrêty),
 teren UC w³¹czony do ul. H. Kamieñskiego w miejscu
projektowanego wêz³a,
 projektowana ulica klasy L, prowadzona wzd³u¿ zachodniej i po³udniowej granicy terenu UC w przed³u¿eniu
ul. Puszkarskiej, w³¹czona do ul. W. S³awka (poza obszarem opracowania),
 projektowana ulica klasy L (ul. Strumienna) w³¹czona do
ul. Pszennej,
 projektowana ulica klasy L w³¹czona do ul. J. Turowicza
w rejonie istniej¹cego parkingu dla autobusów KP, z równoczesn¹ likwidacj¹ istniej¹cego zjazdu z ul. J. Turowicza
na parking.
4) Podstawowe elementy komunikacji zbiorowej:
 objêty planem obszar obs³ugiwany bêdzie jak obecnie komunikacj¹ autobusow¹ przebiegaj¹c¹ ul. H. Kamieñskiego i w mniejszym zakresie kolejow¹, poprzez przystanek
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kolejowy "Bonarka", usytuowany tu¿ za zachodni¹ granic¹ obszaru planu,
 przystanki autobusowe, usytuowane w ul. H. Kamieñskiego, dostêpne w redniej odleg³oci ok. 250 m dojcia pieszego z terenu us³ug UC i ok. 650 m z terenu zieleni urz¹dzonej ZP.1,
 przystanek kolejowy obs³uguje bezporednio teren us³ug
UC przy redniej odleg³oci dojcia pieszego 350 m,
 tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkalno-us³ugowej
MWU oraz tereny zieleni urz¹dzonej rekreacyjno-sportowej ZP.1, obs³ugiwane bêd¹ równie¿ przez linie autobusowe w ul. Klonowica;
5) Miejsca parkingowe s³u¿¹ce obs³udze obszaru ustala siê
jako:
 wydzielone parkingi naziemne i podziemne,
 miejsca postojowe, lokalizowane w liniach rozgraniczaj¹cych ulic;
6) Dla obszaru objêtego planem ustala siê minimalne wskaniki parkingowe:
 0,6 - 0,9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
na 1 mieszkanie dla terenów zabudowy o wysokiej intensywnoci MWU,
 do 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej w terenach UC, U, U.1, ZP.1.
 do 12 miejsc na 100 zatrudnionych;
7) W pasach drogowych istniej¹cych i projektowanych dróg
nale¿y uzupe³niaæ i lokalizowaæ zieleñ urz¹dzon¹ zmniejszaj¹c¹ wp³yw zanieczyszczeñ komunikacyjnych na tereny s¹siednie.
§ 15
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru oraz spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê zasady
obs³ugi obszaru objêtego planem, w tym zasady modernizacji, rozbudowy i budowy poszczególnych systemów infrastruktury technicznej - w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenów.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów uzbrojenia, przy zachowaniu mo¿liwoci ich rozbudowy i modernizacji;
2) prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie
obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojæ pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych dopuszcza siê inny przebieg sieci infrastruktury technicznej
pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
3) ucilenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
4) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie i przebudowê nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej, niezbêdnych dla realizacji inwestycji zlokalizowanych na tym terenie;
5) w zakresie odleg³oci hydrantów zewnêtrznych przeciwpo¿arowych od budynków obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne
w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz
dróg przeciwpo¿arowych.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej okrelono w §§ 16 - 22 uchwa³y oraz
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na Rysunku Rozwi¹zañ InfrastrukturyTechnicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
4. Warunki budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycj¹ niedrogow¹ s¹ ustalane na podstawie
przepisów odrêbnych.
§ 16
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania cieków sanitarnych:
1) Odprowadzenie cieków z obszaru objêtego planem w czêci pó³nocnej wykonaæ nale¿y poprzez budowê nowego uk³adu sieci kanalizacyjnej ogólnosp³awnej z odprowadzeniem
do kanalizacji w ul. Hodura i ul. £agiewnickiej. Dopuszcza siê
mo¿liwoæ wykorzystania istniej¹cego kana³u f 80 cm;
2) Dla obszaru po³udniowego nale¿y wykonaæ w³¹czenie projektowanej kanalizacji ogólnosp³awnej do kana³u f 30 cm
w ulicach: Kotsisa i Bystrej oraz do kanalizacji f 30 cm w ul. J.
Turowicza;
3) Po wschodniej i po³udniowo-wschodniej stronie rozpatrywanego obszaru obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej;
4) Odprowadzenie cieków sanitarnych z poszczególnych budynków winno odbywaæ siê poprzez budowê przy³¹czy kana³owych od budynków do ww. istniej¹cej i projektowanej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
5) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach
przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oci od elementów zagospodarowania:
 5,0 m od zabudowy,
 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
§ 17
Ustala siê zasady rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia wód opadowych:
1) Odprowadzanie wód opadowych z obszaru objêtego planem nale¿y wykonaæ do istniej¹cej kanalizacji ogólnosp³awnej z zastrze¿eniem pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu;
2) Nale¿y przewidzieæ mo¿liwoæ odprowadzenia czêci wód
opadowych, po ich uprzednim oczyszczeniu z terenów UC,
U, U1 do istniej¹cych stawów znajduj¹cych siê na terenach
ZP1;
3) Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i wprowadzania ich
do odbiorników lub do gruntu, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nienaruszania stosunków
wodnych terenu lub uzyskania w tym zakresie wymaganych
przepisami odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych.
§ 18
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) Obszar objêty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje siê w zasiêgu dwóch stref zaopatrzenia
w wodê:
a) zbiornika Kosocice - czêæ po³udniowa obszaru "Bonarka",
b) zbiornika Krzemionki - czêæ pó³nocna obszaru "Bonarka";
2) Dla obszaru Bonarka ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:
a) rozbudowê rozbiorczej sieci wodoci¹gowej po stronie po³udniowej nale¿y wykonaæ poprzez:
 przebudowê istniej¹cych wodoci¹gów f 100 mm w ulicach Bystra i Kotsisa od w³¹czenia do magistrali

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 158

 5036 

f 300 mm w ul. Tarnobrzeskiej do wysokoci projektowanej zabudowy, uwzglêdniaj¹c¹ zmianê rednicy
tych wodoci¹gów rozbiorczych, dostosowan¹ do zapotrzebowania na wodê projektowanej zabudowy i istniej¹cego uk³adu, obecnie zasilanego z ww. wodoci¹gów,
 wykonanie po³¹czenia projektowanej sieci rozbiorczej
wymienionej w punkcie poni¿ej z istniej¹cymi wodoci¹gami f 100 mm w ul. J. Turowicza;
b) rozbudowê rozbiorczej sieci wodoci¹gowej po stronie pó³nocnej nale¿y wykonaæ poprzez przebudowê istniej¹cego wodoci¹gu f 150 mm w ulicy Puszkarskiej od w³¹czenia do magistrali f 600 mm w ul. H. Kamieñskiego do
wysokoci planowanej zabudowy us³ugowej, uwzglêdniaj¹c¹ zmianê rednicy tego wodoci¹gu w dostosowaniu
do zapotrzebowania w wodê projektowanej zabudowy;
3) Budowa sieci wodoci¹gowej dla projektowanej zabudowy
us³ugowej przewidywana jest w chodnikach i sporadycznie
w zieleñcach planowanych ci¹gów komunikacyjnych w uk³adzie piercieniowym, z dodatkowym w³¹czeniem do ww.
magistrali f 600 mm z zachowaniem wymaganych odleg³oci od elementów zagospodarowania:
 3,0 m od zabudowy,
 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
4) Dla magistrali f 600 mm, biegn¹cej wzd³u¿ ul. H. Kamieñskiego obowi¹zuje strefa ochrony, dla umo¿liwienia dostêpu do niej i obs³ugi eksploatacyjnej:
 8,0 m od skraju ruroci¹gu do obiektów kubaturowych,
 3,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewienia;
5) Zaopatrzenie w wodê poszczególnych budynków winno odbywaæ siê poprzez budowê przy³¹czy wodoci¹gowych do
tych budynków od ww. istniej¹cej i projektowanej miejskiej
sieci wodoci¹gowej.
§ 19
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
1) Jako podstawowe ród³o zaopatrzenia w gaz ustala siê sieæ
gazow¹ rednioprê¿na przebiegaj¹ca po pó³nocnej stronie
obszaru objêtego planem, która w przesz³oci s³u¿y³a do
zaopatrzenie w gaz stacji redukcyjnej II stopnia obs³uguj¹cej Zak³ady Chemiczne "Bonarka". Mo¿liwe jest wykorzystanie samej stacji redukcyjnej po jej modernizacji;
2) Dla istniej¹cych gazoci¹gów redniego cinienia, przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oci
podstawowe - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 20
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) Zaspokojenie potrzeb cieplnych w zakresie ogrzewania i ciep³ej wody dla projektowanych obiektów na terenie objêtym
opracowaniem przewiduje siê w oparciu o istniej¹c¹ na tym
terenie magistralê ciepln¹ 2 x Dn 600 mm lub poprzez budowê lokalnych kot³owni gazowych;
2) Od magistrali wykonaæ nale¿y sieæ rozdzielcz¹ do poszczególnych obiektów na terenie planu;
3) Poszczególne obiekty wyposa¿yæ nale¿y w wêz³y cieplne jedno lub dwu funkcyjne w zale¿noci od charakteru odbioru;
4) Projektowane obiekty nale¿y lokalizowaæ w odleg³oci nie
mniejszej ni¿:
 10,0 m od osi, dla sieci magistralnych,
 3,0 m od osi, dla sieci rozdzielczych.
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Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) Zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ pokryte bêdzie
w oparciu o istniej¹c¹ na terenie opracowania stacjê redukcyjn¹ 110/15 kV "Bonarka". Stacja ta posiada wystarczaj¹c¹ rezerwê mocy na zaspokojenie w pe³ni zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ przewidywane na tym obszarze.
Wymagaæ bêdzie jednak rozbudowy o stosown¹ do potrzeb
iloæ pól 15 kV w rozdzielni sieciowej redniego napiêcia;
2) Dla obs³ugi poszczególnych obiektów kubaturowych nale¿y
zarezerwowaæ na terenie objêtym opracowaniem niezbêdn¹
iloæ stacji transformatorowych 15/04 kV jedno lub wielotransformatorowych wolnostoj¹cych lub wbudowanych
w obiekty kubaturowe;
3) Dla zabudowy wielorodzinnej mieszkalno-us³ugowej MWU
przewiduje siê koniecznoæ budowy 2 szt. stacji transformatorowych o mocy 630 kVA;
4) Zasilanie tych stacji po stronie redniego napiêcia wykonane
bêdzie liniami kablowymi 15 kV wprowadzonymi z rozdzielni
sieciowej redniego napiêcia stacji 110)Sn "Bonarka";
5) Dla obs³ugi terenów us³ugowych: UC, U, U.1 wyprowadziæ
nale¿y ze stacji "Bonarka" dwie lub trzy linie kablowe pracuj¹ce w pêtli otwartej zasilane z niezale¿nych sekcji rozdzielni
redniego napiêcia, oraz jeden obwód dla zasilania zabudowy mieszkaniowej;
6) Istniej¹ca na tym terenie linia napowietrzna 110 kV pozostaje bez zmian w eksploatacji;
7) Przy ustalaniu lokalizacji obiektów kubaturowych nale¿y zachowaæ strefy ochronne, które wynosz¹:
- dla linii napowietrznych 110 kV - 30 m, po 15 m od osi linii
do zabudowy,
- dla linii kablowych SN i nn - 1 m od skrajnego przewodu;
8) Podane odleg³oci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹ brak
przekroczenia dopuszczalnych wartoci natê¿enia pola elektromagnetycznego okrelonego w³aciwymi przepisami odrêbnymi; inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ bêdzie
wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektromagnetycznego.
§ 22
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹; pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie
rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej; sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y rozbudowywaæ przy
uwzglêdnieniu kolejnoci zabudowy terenu objêtego planem;
2) Ustala siê prowadzenie nowych linii sieci telekomunikacyjnych wy³¹cznie w kanalizacji kablowej i uk³adanie w obrêbie
pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic; z uzasadnionych powodów technicznych dopuszcza siê inne trasy linii;
3) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci przewodowej;
4) Urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ jako wbudowane w obiektach kubaturowych lub w urz¹dzeniach wolnostoj¹cych o zminimalizowanych gabarytach
i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹
zabudow¹, lokalizowanych stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu;
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5) Pod³¹czenie terenów objêtych planem do sieci telefonicznej
wykonaæ nale¿y poprzez rozbudowê kanalizacji teletechnicznej od strony ulicy J. Turowicza dla zabudowy wielorodzinnej mieszkalno-us³ugowej MWU oraz od ulicy H. Kamiñskiego i J. Turowicza dla terenów us³ugowych: UC, U, U.1.
§ 23
1. Gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem
segregacji odpadów u róde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych - zgodnie
z ustaleniami samorz¹dowych aktów dotycz¹cych gospodarki odpadami oraz z przepisami odrêbnymi.
2. Zakazuje siê magazynowania odpadów oraz lokalizacji inwestycji i zagospodarowania terenów dla prowadzenia dzia³alnoci w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, z wyj¹tkiem sk³adowania mas ziemnych, skalnych
lub istniej¹cych na terenie innych substancji nie bêd¹cych
odpadami niebezpiecznymi, zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji okrelonych w przeznaczeniach podstawowych i dopuszczalnych dla poszczególnych terenów. Miejsce, sposób
oraz zabezpieczenie ich sk³adowania, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, okrel¹ odpowiednie decyzje administracyjne.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie terenów
i zasady ich zagospodarowania
§ 24
1. Okrelone w Rozdziale III ustalenia dotycz¹ce przeznaczenie
terenów i zasady ich zagospodarowania obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 7, ust. 1, pkt 6;
2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 7, ust. 1, pkt 7;
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
2.Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okrelony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa
w § 6, ust. 1, pkt 2.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu
podstawowym, wzglêdnie - przy dochowaniu warunków
przewidzianych ustaleniami planu i przy spe³nieniu wymogów przepisów odrêbnych - na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
4. Wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy obowi¹zuj¹
w odniesieniu do budynków i obiektów kubaturowych.
5.Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ poszczególne tereny,
a lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane jako
tereny zieleni, w tym o charakterze izoluj¹cym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoci oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa w przepisach odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
terenu.
§ 25
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
MIESZKALNO-US£UGOWEJ - MWU.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest lokalizacja
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalnych
wielorodzinnych z wbudowanymi us³ugami oraz us³ugowych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
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1) tereny zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej, towarzysz¹cej zabudowie;
2) obiekty ma³ej architektury, urz¹dzenia i budowle bezporednio zwi¹zane z urz¹dzeniem terenów zieleni, dojcia
i dojazdy;
3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu;
4) niezbêdne dla obs³ugi budynków miejsca parkingowe
zgodnie z § 14, pkt 6;
5) nie wyznaczone na rysunku planu dojcia i podjazdy do
budynków.
4. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych z lokalami
handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych - o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
5. Katalog us³ug realizowany w ramach przeznaczenia podstawowego zawarty zosta³ w § 7, ust. 1, pkt 8 - w terenach
MWU ustala siê go z wy³¹czeniem stacji paliw.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu
MWU:
1) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia zajêtego przez nie
terenu wraz z niezbêdnymi dla obs³ugi miejscami postojowymi nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu
inwestycji;
2) wskanik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu nie
mo¿e przekroczyæ 40%;
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 30% powierzchni terenu inwestycji;
4) wysokoæ nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków nie mo¿e przekraczaæ 18 m;
5) d³ugoæ elewacji nie mo¿e przekroczyæ 70 m.
§ 26
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UG WIELOFUNKCYJNYCH - UC.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ inwestycje zwi¹zane z komercyjn¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹, w tym lokalizacj¹ samodzielnych obiektów handlowych wielkopowierzchniowych - o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
3. Okrela siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego: handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomia, hotelarstwo, kultura, ochrona zdrowia (z wy³¹czeniem szpitali i domów pomocy spo³ecznej), sport i rekreacja, us³ugi biurowe i administracji, instytucje finansowe,
biura projektowe i badawczo-rozwojowe, us³ugi komunikacji, w tym stacje paliw oraz inn¹ dzia³alnoæ us³ugow¹ okrelon¹ w § 7, ust. 1, pkt 8.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) tereny zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej wraz z obiektami ma³ej architektury;
2) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu, niezbêdne dla obs³ugi budynków miejsca parkingowe zgodnie z § 14, pkt 6;
3) nie wyznaczone na rysunku planu dojcia i podjazdy do
budynków;
4) cie¿ki rowerowe;
5) lokalizacjê obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, przy
czym wielkoæ zainwestowania nie mo¿e przekraczaæ 45%
powierzchni terenu inwestycji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu UC:
1) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do adaptacji, przebudowy i rozbudowy, po wczeniejszym wykonaniu badañ stwierdzaj¹cych stan techniczny; w przypadku wy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 158

 5038 

kazania z³ego stanu technicznego uniemo¿liwiaj¹cego
dalsze u¿ytkowanie obiekty przeznacza siê do rozbiórki;
2) istniej¹ce obiekty (hala starych pieców obrotowych,
oddzia³ pieców obrotowych, budynek oddzia³u produkcji) wpisane do gminnej ewidencji zabytków powinny
zostaæ adaptowane na cele zgodne z przeznaczeniem
podstawowym lub dopuszczalnym, po uprzednim wykonaniu badañ stwierdzaj¹cych ich odpowiedni stan
techniczny; w przypadku potwierdzenia ich z³ego stanu
technicznego i po uzyskaniu zgody stosownych organów ww. obiekty przeznacza siê do rozbiórki;
3) w ramach lokalizowanego zespo³u zabudowy us³ugowej nale¿y ukszta³towaæ elementy przestrzeni publicznej takie jak: place, pasa¿e, ma³a architektura, o wysokim standardzie estetycznym;
4) zabudowê nale¿y kszta³towaæ z:
a) zachowaniem specyfiki i to¿samoci miejsca poprzez
wprowadzenie do projektu architektonicznego ladu
przemys³owego charakteru Zak³adów Chemicznych
"Bonarka",
b) stosowaniem charakterystycznych detali i elementów wykoñczenia elewacji dla zabudowy industrialnej w po³¹czeniu z nowoczesnymi technologiami,
c) uwzglêdnieniem powi¹zañ widokowych;
5) wskanik powierzchni zabudowy terenu nie mo¿e byæ
wiêkszy ni¿ 70%;
6) wskanik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 20%;
7) dopuszczalna powierzchnia naziemnych miejsc parkingowych nie mo¿e przekraczaæ 25% powierzchni terenu
inwestycji; przy czym procent ten stanowi sumê powierzchni miejsc parkingowych; przy za³o¿eniu, ¿e jedno miejsce parkingowe to 12,5 m2 i z zastrze¿eniem, i¿
powierzchnia ta nie okrela wielkoci miejsca parkingowego dla osób niepe³nosprawnych. Pozosta³¹ niezbêdn¹ dla obs³ugi obiektów iloæ miejsc parkingowych
nale¿y zlokalizowaæ w parkingach podziemnych lub
w obiektach wielopoziomowych; na terenie parkingów
naziemnych, nale¿y zlokalizowaæ zieleñ nisk¹ i wysok¹
w proporcji 0,5 m2 na 1 miejsce parkingowe;
8) co najmniej 15% powierzchni terenu inwestycji nale¿y
zagospodarowaæ jako tereny urz¹dzonej zieleni ogólnodostêpnej;
9) wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 m;
10) d³ugoæ elewacji w linii prostej nie mo¿e przekroczyæ 310 m;
11) budowa oraz rozbudowa obiektów mo¿e nast¹piæ przy
zachowaniu zapisów § 11, ust. 1, pkt 1, lit. e;
12) warunkiem realizacji zabudowy us³ugowej jest wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ i obs³ugê komunikacyjn¹, zgodnie z ustaleniami planu; w granicach terenu obowi¹zuje zakaz realizacji tymczasowych, nieprzewidzianych w planie rozwi¹zañ w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
13) warunkiem lokalizacji stacji paliw jest sporz¹dzenie dokumentacji hydrologicznej i geologiczno-in¿ynierskiej,
zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych;
14) zagospodarowanie terenu stawów osadnikowych po
dostosowaniu jakoci gleby i ziemi do standardów okrelonych dla terenów us³ug przepisami odrêbnymi.
§ 27
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ - U.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ inwestycje zwi¹zane z komercyjn¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
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3. Okrela siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego: handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomia, hotelarstwo, kultura, ochrona zdrowia (z wy³¹czeniem szpitali i domów opieki spo³ecznej), sport i rekreacja, us³ugi biurowe i administracji, instytucje finansowe
oraz inna dzia³alnoæ us³ugowa okrelona w § 7, ust. 1, pkt 8.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) tereny zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej wraz z obiektami ma³ej architektury;
2) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu;
3) niezbêdne dla obs³ugi budynków miejsca parkingowe
zgodnie z § 14, pkt 6;
4) nie wyznaczone na rysunku planu dojcia i podjazdy do
budynków.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu U:
1) istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoci¹ przebudowy i rozbudowy, z uwzglêdnieniem pozosta³ych ustaleñ planu;
2) zabudowê us³ugow¹ nale¿y kszta³towaæ wraz z elementami przestrzeni publicznej;
3) wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych z lokalami
handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2;
4) wskanik powierzchni zabudowy terenu nie mo¿e przekraczaæ 60%;
5) wskanik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 35%;
6) wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 m;
7) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekroczyæ 40%
powierzchni terenu.
§ 28
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ Z DOPUSZCZALN¥ FUNKCJ¥ MIESZKANIOW¥- U.1.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ inwestycje zwi¹zane z komercyjn¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
3. Okrela siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego: handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomia, hotelarstwo, kultura, ochrona zdrowia (z wy³¹czeniem szpitali i domów opieki spo³ecznej), sport i rekreacja, us³ugi biurowe i administracji, instytucje finansowe
oraz inna dzia³alnoæ us³ugowa okrelona w § 7, ust. 1, pkt 8.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) tereny zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej wraz z obiektami ma³ej architektury;
2) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu;
3) niezbêdne dla obs³ugi budynków miejsca parkingowe
zgodnie z § 14, pkt 6;
4) nie wyznaczone na rysunku planu dojcia i podjazdy do
budynków;
5) lokalizacjê obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, przy
czym wielkoæ zainwestowania dopuszczalnego nie mo¿e
przekraczaæ 45% powierzchni terenu inwestycji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu U.1:
1) istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoci¹ przebudowy i rozbudowy, z uwzglêdnieniem pozosta³ych ustaleñ planu;
2) zabudowê us³ugow¹ nale¿y kszta³towaæ wraz z elementami przestrzeni publicznej;
3) wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych z lokalami
handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2;
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4) wskanik powierzchni zabudowy terenu nie mo¿e przekraczaæ 70%;
5) wskanik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 25%;
6) wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 m;
7) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekroczyæ 40%
terenu z wyj¹tkiem ust. 4, pkt 5 niniejszego paragrafu.
§ 29
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ - ZP.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest ogólnie dostêpna zieleñ urz¹dzona.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji:
1) elementów ma³ej architektury;
2) obiektów kubaturowych s³u¿¹cych obs³udze przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
3) niezbêdnych dla obs³ugi przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego miejsc parkingowych;
4) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu;
5) dojæ pieszych;
6) nie wyznaczonych na rysunku planu dojæ i podjazdów do
budynków;
7) cie¿ek rowerowych;
8) parkingów.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu
ZP:
1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej niezwi¹zanej
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
2) w przypadku lokalizacji obiektów kubaturowych ustala
siê wysokoæ do 1 kondygnacji, o formie i kolorystyce
dostosowanej do krajobrazu;
3) zakaz lokalizacji ogrodów dzia³kowych;
4) zakaz grodzenia;
5) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni terenu.
§ 30
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ REKREACYJNO - SPORTOWEJ - ZP.1.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest ogólnie dostêpna zieleñ z urz¹dzeniami sportu i rekreacji w tym boiskami
do gier, placami zabaw, wraz z obiektami zaplecza technicznego oraz pojedynczymi obiektami us³ug s³u¿¹cymi prawid³owemu ich funkcjonowaniu.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) mo¿liwoæ eksploatacji z³o¿a do czasu wyczerpania zasobów geologicznych bilansowych z³o¿a, wystêpuj¹cych
w warunkach umo¿liwiaj¹cych podjêcie ich eksploatacji lub
wykrelenia z³o¿a z bilansu zasobów surowców ilastych
ceramiki budowlanej - w oparciu o odrêbne przepisy;
2) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ kultury itp.: amfiteatrów,
galerii plenerowych, kina otwartego oraz ma³ych obiektów handlu i gastronomii zwi¹zanych z funkcj¹ podstawow¹ przedmiotowego terenu;
3) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym;
4) lokalizacjê elementów ma³ej architektury i owietlenia;
5) lokalizacjê dojazdów wydzielonych, zatok postojowych,
cie¿ek rowerowych;
6) lokalizacjê parkingów ogólnodostêpnych zgodnie z § 14,
pkt 6.
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4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu
ZP.1:
1) wskanik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 70%;
2) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekroczyæ 10%
powierzchni terenu z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 3, pkt 1;
3) budowa oraz rozbudowa obiektów mo¿e nast¹piæ przy
zachowaniu zapisów § 11, ust. 1, pkt 1, lit. e;
4) zakaz lokalizacji ogrodów dzia³kowych.
§ 31
1. Wyznacza siê TERENY LASÓW - ZL.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ tereny lasu.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ len¹;
2) zachowanie nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
wód otwartych;
3) sieci infrastruktury technicznej;
4) elementy ma³ej architektury i owietlenia;
5) nie wydzielone w planie dojazdy i dojcia piesze, cie¿ki
rowerowe;
6) ogólnodostêpne, "niekubaturowe" urz¹dzenia turystyki
(np. tablice informacyjne, zadaszenia).
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu ZL:
1) dostosowanie przeznaczenia dopuszczalnego do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zakaz lokalizacji parkingów oraz zabudowy kubaturowej;
3) obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce obszaru ochrony od linii
kolejowej, o których mowa w § 11, ust. 1, pkt 1, lit. f;
4) zakaz grodzenia;
5) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekroczyæ 10%
powierzchni terenu;
6) zachowanie istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z gospodark¹ len¹.
§ 32
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ - ZI.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleñ ograniczaj¹ca niekorzystny wp³yw terenów komunikacyjnych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ zwi¹zanych bezporednio
z ochron¹ terenów s¹siednich przed uci¹¿liwym oddzia³ywaniem uk³adu komunikacyjnego;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym oraz wjazdów na tereny przyleg³ych nieruchomoci;
3) lokalizacjê cie¿ek rowerowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu ZI:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z wyj¹tkiem § 32
ust. 3 pkt. 1;
2) obowi¹zek urz¹dzenia zespo³ów zieleni niskiej, redniowysokiej i wysokiej, zapewniaj¹cej ochronê przed ha³asem i zanieczyszczeniami od terenów komunikacji;
3) obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce obszaru ochrony od linii
kolejowej, o którym mowa w § 11, ust. 1, pkt 1 lit. f;
4) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekroczyæ 10%
powierzchni terenu.
§ 33
1. Wyznacza siê TERENY OBIEKTÓW I URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - E.
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2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest lokalizacja urz¹dzeñ i obiektów bezporednio zwi¹zanych z infrastruktur¹
techniczn¹ elektroenergetyczn¹ obejmuj¹cych stacjê transformatorow¹ 110/15 kV (GPZ).
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu E:
1) wzd³u¿ granic terenu nale¿y urz¹dziæ pas zieleni o charakterze izolacyjnym;
2) niezabudowana czêæ dzia³ki wymaga urz¹dzenia, jako
teren zieleni urz¹dzonej;
3) uci¹¿liwoæ, zwi¹zana z lokalizacj¹ urz¹dzeñ i obiektów
nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu E, do którego
prowadz¹cy instalacje ma tytu³ prawny.
§ 34
1. Wyznacza siê TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH (KDG,
KDL, KDD) obejmuj¹ce uk³ad drogowy obszaru.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ulic, z wyposa¿eniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia ulicy w obszarze (jezdnie, chodniki, obiekty ma³ej architektury, cie¿ki
rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejcia
piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (odwodnienie - w tym rowy odwadniaj¹ce - jako kana³y zamkniête lub rowy otwarte, owietlenie, urz¹dzenia
zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej).
3. Jako obowi¹zuj¹ce ustala siê szerokoci ulic i dróg w liniach
rozgraniczaj¹cych - okrelone na rysunku planu - dla poszczególnych klas ulic i dróg:
1) ulica klasy G (g³ówna) 45 m;
2) ulice klasy L (lokalna) 15 m;
3) ulice klasy D (dojazdowa) 10 m.
4. Ustala siê odleg³oci budynków od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni dla poszczególnych klas ulic:
1) ulica klasy G (g³ówna) 15 m;
2) ulice klasy L (lokalna) 8 m;
3) ulice klasy D (dojazdowa) 6 m.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL i KDD;
2) w formie parkowania przykrawê¿nikowego w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL i KDD.
6. Przewiduje siê mo¿liwoæ prowadzenia ci¹gów rowerowych
w obrêbie terenów przeznaczonych na cele komunikacji jako:
1) wydzielone cie¿ki rowerowe i ci¹gi pieszo-rowerowe;
2) oznakowane trasy rowerowe, prowadzone w obrêbie jezdni ulic dojazdowych KDD.
§ 35
1. Wyznacza siê TERENY PARKINGÓW WYDZIELONYCH - KP.
2. Ustala siê przeznaczenie podstawowe - parking wydzielony
wraz z obiektami kubaturowymi zwi¹zanymi z jego obs³ug¹.
3. Ustala siê likwidacjê istniej¹cego zjazdu na parking z ul. J. Turowicza.
4. Ustala siê wjazd na parking z nowoprojektowanej ulicy lokalnej.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu KP:
1) rozbudowa istniej¹cych obiektów mo¿e nast¹piæ tylko przy
uwzglêdnieniu zapisów § 11, ust. 1, pkt 1, lit. e;
2) wysokoæ obiektów kubaturowych nie mo¿e przekroczyæ
5 m;
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3) lokalizacja budynków z pomieszczeniami na sta³y pobyt
ludzi uwarunkowana jest wprowadzeniem urz¹dzeñ technicznych s³u¿¹cych ograniczaniu uci¹¿liwoci akustycznej
oraz wprowadzeniem zielni ochronnej i os³onowej.
§ 36
1. Wyznacza siê TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH RÓDL¥DOWYCH - WS.
2. Ustala siê przeznaczenie podstawowe - wody powierzchniowe - rowy oraz stawy stanowi¹ce urz¹dzenia wodne.
3. Na podstawie przepisów odrêbnych wody stoj¹ce oraz wody
w rowach znajduj¹ce siê w granicach nieruchomoci gruntowej stanowi¹ w³asnoæ w³aciciela tej nieruchomoci.
Uprawnienia w³acicielskie Skarbu Pañstwa w stosunku do
wód stoj¹cych oraz wody w rowach, znajduj¹cych siê na
terenie nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Skarbu Pañstwa, wykonuj¹ podmioty reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa w
stosunku do tych nieruchomoci, na podstawie przepisów
odrêbnych.
4. Obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce ochrony funkcji przyrodniczych zawarte w § 11, ust. 1, pkt 1, lit. d.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 37
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, wynosi:
1) dla terenów U, U.1, UC - 30%,
2) dla terenów MWU - 10%,
3) dla terenów innych - 0%.
§ 38
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 39
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Bonarka" w Krakowie
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania
UK£AD SEKCJI

2.

1.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CI/1020/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lutego 2006 r.

3.
Tereny zieleni

4.

5.

6.

ZP

Tereny zieleni urz¹dzonej

ZP1

Tereny zieleni urz¹dzonej rekreacyjno-sportowej

ZL

Tereny lasów

ZI

Tereny zieleni izolacyjnej

Tereny wód
WS

Tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych

Tereny tras komunikacyjnych

8.

7.

9.

KDD

Drogi klasy dojazdowej - KDD

KDL

Drogi klasy lokalnej - KDL

KDG

Drogi klasy g³ównej - KDG

KP

Tereny parkingów wydzielonych

Tereny i g³ówne elementy infrastruktury technicznej
E
LEGENDA
Oznaczenia formalne
Granice obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania
Linie zabudowy
Tereny zabudowy mieszkaniowej
MWU

Tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkalnous³ugowej

Tereny zabudowy us³ugowej
U
U.1
UC

Tereny zabudowy us³ugowej
Tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczaln¹
funkcj¹ mieszkaniow¹
Tereny zabudowy us³ug wielofunkcyjnych

Tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Linia wysokiego napiêcia 110 kV
Magistrala cieplna 2 x ds 600

Oznaczenia informacyjne wynikaj¹ce z wymogów przepisów odrêbnych strefy
Strefa uci¹¿liwoci od ul. J. Turowicza
Strefa uci¹¿liwoci od ul. H. Kamieñskiego
Obszar ochrony od linii kolejowej
Strefa eksploatacji magistrali cieplnej 2 x ds 600
Strefa techniczna linii wysokiego napiêcia 110 kV
Strefa techniczna sieci wodoci¹gowej
Granice terenu górniczego "BONARKA"
Granice obszaru górniczego "BONARKA", to¿sama z granic¹ udokumentowanego z³o¿a "BONARKA - £AGIEWNIKI"
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Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 158

 5051 

Poz. 1077

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Bonarka" w Krakowie
Zasady uzbrojenia terenu
UK£AD SEKCJI

1.

3.

2.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CI/1020/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lutego 2006 r.

ZL

Tereny lasów

ZI

Tereny zieleni izolacyjnej

Tereny wód
WS

4.

6.

5.

Tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych

Tereny tras komunikacyjnych
KDD

Drogi klasy dojazdowej - KDD

KDL

Drogi klasy lokalnej - KDL

KDG

Drogi klasy g³ównej - KDG

KP

Tereny parkingów wydzielonych

Uzbrojenie
Energetyka
Linia wysokiego napiêcia 100 kV wraz ze stref¹
techniczn¹
Projektowana sieæ kablowa 15 kV

9.

8.

7.

LEGENDA

Projektowana stacja transformatorowa
Gazownictwo

Oznaczenia formalne

Istniej¹cy gaz rednioprê¿ny

Granice obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania

Projektowany gaz rednioprê¿ny
Wodoci¹gi
Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa ze stref¹ techniczn¹

Przeznaczenie terenu
Tereny zabudowy mieszkaniowej
MWU

projektowana sieæ wodoci¹gowa
Ciep³ownictwo

Tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkalnous³ugowej

Istniej¹ca sieæ magistrali cieplnej 2 x ds 600 ze
stacj¹ eksploatacji

Tereny zabudowy us³ugowej
U

Tereny zabudowy us³ugowej

U.1

Tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczaln¹
funkcj¹ mieszkaniow¹

UC

Tereny zabudowy us³ug wielofunkcyjnych

Tereny zieleni
ZP

Tereny zieleni urz¹dzonej

ZP1

Tereny zieleni urz¹dzonej rekreacyjno-sportowej

Projektowana sieæ cieplna
Teletechnika
Istniej¹ca kanalizacja teletechniczna
Projektowana kanalizacja teletechniczna
Kanalizacja
Istniej¹ca sieæ kanalizacyjna
Projektowana sieæ kanalizacyjna
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta: P. Pytko

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 158

 5061 

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CII1020/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lutego 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "BONARKA"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 10 padziernika 2005 roku do 10 listopada
2005 roku. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 24 listopada 2005 roku wp³ynêlo 7 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu nowa o:
 "planie", nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka"
 "ustawie", nale¿y przez to rozumieæ Uchwa³ê z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pón. zm.),
 "Studium ", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa przyjête Uchwal¹ Nr Xll/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 roku.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 2392/2005
z dnia 15 grudnia 2005 roku rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu placu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
ze sposobu uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych
czêciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 1
Dotyczy terenów zieleni urz¹dzonej - ZP.
Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej Fundacja Miasta Krakowa
wnios³o uwagê, w zakresie zapisów ustaleñ planu w § 30
uchwa³y dotycz¹cym ustaleñ dla terenu ZP:
1) w ust. 3 - w przeznaczeniu dopuszczalnym uzupe³niæ o mo¿liwoæ realizacji parkingów oraz obiektów budowlanych, w
tym kubaturowych o ograniczonej powierzchni zabudowy,
s³u¿¹cych obs³udze parkingu oraz mo¿liwoæ budowy wjazdu i wyjazdu z ul. H. Kamieñskiego.
2) w ust. 4 pkt 1 - treæ: "zakaz lokalizacji parkingów oraz zabudowy kubaturowej" zmieniæ na: "zakaz lokalizacji zabudowy
kubaturowej nie zwi¹zanej z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym".
3) w ust. 4 pkt 5 - treæ: "przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e
przekraczaæ 10% powierzchni terenu" zmieniæ na "przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni
terenu".
Prezydent Miasta Krakowa czêciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie pkt 3.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Czêciowe nieuwzglêdnienie przez Prezydenta Miasta Krakowa punktu 3 uwagi, dotyczy ustalenia udzia³u przeznaczenia
dopuszczalnego do 20% powierzchni terenu ZP (a nie jak w uwadze - do 30%).
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Rozszerzenie przeznaczenia dopuszczalnego o lokalizacjê
parkingów wraz z towarzysz¹cymi obiektami i urz¹dzeniami
zosta³o wprowadzone w terenach ZP, jednak¿e ¿e wzglêdu na
charakter ich funkcji jedynie do 20% powierzchni terenu.
Obs³uga komunikacyjna z ulicy H. Kamieñskiego jest mo¿liwa poprzez drogê serwisow¹.
2. Uwaga Nr 2
Dotyczy terenów okrelonych w projekcie planu jako tereny
tras komunikacyjnych - KDL.
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Okrêgowy Zarz¹d Ma³opolski wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
skorygowania projektowanej drogi lokalnej biegn¹cej równolegle do ul.Turowicza w sposób eliminuj¹cy straty Rodzinnego
Ogrodu Dzia³kowego "Bonarka"; wprowadzenie korekty podyktowane jest zachowaniem ca³oci ogrodu.
W z³o¿onej uwadze przedstawiono dwie wersje korekty drogi:
I wersja - usytuowanie drogi lokalnej miêdzy drog¹ dla rowerów a ogrodzeniem ROD. Zamiast skarpy w naro¿niku mur
oporowy, ewentualna rezerwa do 1,8 m, miêdzy domkiem
a ogrodzeniem;
II wersja-poprowadzenie drogi lokalnej od parkingu w prawo (lustrzane odbicie wersji n do koñca ROD "Bonarka", potem w dó³.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona:
Wyjanienie:
Przeprowadzenie ulicy o klasie drogi lokalnej - KDL (od ul.
Puszkarskiej do terenu parkingu KP) stanowi jedno z istotnych
rozwi¹zañ przestrzennych w zakresie komunikacji dla obszaru
objêtego planem i obs³uguje tereny w ramach lokalnego uk³adu drogowego. Przedstawione w uwadze dwie wers] e innych
rozwi¹zañ nie mog¹ byæ przyjête, poniewa¿:
1) wg wersji I:
proponowany uk³ad drogi jest niemo¿liwy do przeprowadzenia ze wzglêdu na niezgodne z przepisami pod³¹czenie
tej drogi do skrzy¿owania i koniecznoæ utrzymania zabezpieczenia zjazdu z drogi na parking;
2) wg wersji II:
proponowana droga musia³aby przebiegaæ przez obszar i
teren górniczy; gdzie projekt planu zapewnia kontynuacjê
eksploatacji kopaliny; ponadto, taki przebieg jest nieuzasadniony ekonomicznie, gdy¿ ulica przebiega³aby w terenach
zieleni, nie zapewniaj¹c obs³ugi terenów zainwestowanych.
3. Uwaga Nr 5
Dotyczy terenów okrelonych w projekcie planu jako tereny
zieleni urz¹dzonej rekreacyjno-sportowej - ZP:1
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe "Bonarka" Sp. z o.o.
wnios³o uwagê, w której:
sprzeciwia siê ustaleniom dotycz¹cych terenu ZP.1 oraz wnios³o o przeznaczenie obszaru bêd¹cego w u¿ytkowaniu wieczystym Spó³ki pod zabudowê us³ug wielofunkcyjnych o wysokiej
intensywnoci zabudowy, co umo¿liwi zagospodarowanie terenu przez Spó³kê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjanienie:
Przyjête rozwi¹zania w projekcie planu dla terenów ZP.1 zapewniaj¹ dotrzymanie zgodnoci z ustaleniami Studium, które
przewiduje na tym obszarze ZP (teren zieleni publicznej) i ZO
(tereny otwarte). Zmiana przeznaczenia terenu w kierunku
oczekiwanym przez PPHU "Bonarka" Sp. z o.o. doprowadzi³aby do niezgodnoci pomiêdzy projektem planu a ustaleniami
Studium. Zgodnoæ miêdzy ww. dokumentami jest warunkiem
wynikaj¹cym wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioskowany teren znajduje siê w granicach obszaru i terenu górniczego. Projekt planu zapewnia
warunki kontynuacji eksploatacji kopaliny (surowce ilaste ceramiki budowlanej) - zgodnie z warunkami Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Krakowie. Zapisy projektu planu stanowi¹
wype³nienie przepisów art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 126 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska
(z póniejszymi zmianami). Ponadto, w odniesieniu do dzia³ek
nr 235/27 i nr 235/38 ustalenia projektu planu uwzglêdniaj¹
kierunki rekultywacji przedmiotowych terenów (zieleñ parkowa, skwery, zieleñce, place zabaw oraz urz¹dzenia sportu i rekreacji, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z ww. funkcj¹ podstawowi - zgodnie z odrêbn¹, wi¹¿¹c¹ decyzj¹ o ustaleniu kierunku rekultywacji.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CI/1020/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lutego 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHMCZNEJ
NALE¯¥CYCA DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU"BONARKA"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz rozwi¹zania infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru "Bonarka" zosta³y okrelone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu
oraz w czêci graficznej planu, stanowi¹cej integraln¹ czêæ
uchwa³y.
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie nastêpuj¹ce inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego obejmuj¹ca:
1) Powi¹zania ¿ uk³adem drogowym tj.:
a) ulic¹ g³ówn¹ - ruchu przyspieszonego (KDGP) - ul. J. Turowicza (przebiegaj¹c¹ poza obszarem planu - wzd³u¿
jego zachodniej granicy),
b) ulic¹ g³ówn¹ (KDG) - ul. H. Kamieñskiego.
2) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy tereny w obszarze planu:
a) istniej¹ca, a w czêci projektowana ulica klasy lokalnej - KDL (ul. Puszkarska wraz z przed³u¿eniem), prowadzona wzd³u¿ zachodniej i po³udniowej granicy terenu UC,
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b) projektowana ulica lokalna - KDL, ³¹cz¹ca ul. Puszkarsk¹ (wraz z przed³u¿eniem) z ulic¹ klasy lokalnej KDL, prowadzon¹ równolegle do ulicy J. Turowicza,
c) projektowana ulica lokalna - KDL, ³¹cz¹ca ul. J.Turowicza z ul. Strumienn¹ i z ul. W. S³awka,
d) projektowana ulica lokalna - KDL, biegn¹ca wzd³u¿ ul.
J. Turowicza, od skrzy¿owania przy parkingu autobusowym do ulicy lokalnej - KDL, w rejonie ul. Puszkarskiej,
e) ulice dojazdowe - KDD, przy zachowaniu istniej¹cych
przebiegów lub uzupe³nionych nowymi odcinkami.
Ca³oæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: urz¹dzenia ochrony terenów
przyleg³ych przed tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi", urz¹dzenia infrastruktury technicznej, przystanki transportu zbiorowego, chodniki, zieleñ, miejsca parkowania w pasach drogowych, owietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa poszczególnych systemów infrastruktury technicznej obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
Z za³o¿eniem zasilania w wodê obszaru objêtego planem
z uk³adu obejmuj¹cego:
 strefê zbiornika Kosocice - czêæ po³udniowa obszaru
planu,
 strefê zbiornika Krzemionki - czêæ pó³nocna obszaru
planu.
a) rozbudowa rozbiorczej sieci wodoci¹gowej po stronie
po³udniowej poprzez:
 planowan¹ przebudowê istniej¹cych wodoci¹gów
f 100 mm w ulicach Bystra i Kotsisa od w³¹czenia do
magistrali f 300 mm w ul.Tarnobrzeskiej do wysokoci projektowanej zabudowy, uwzglêdniaj¹c¹ zmianê rednicy tych wodoci¹gów rozbiorczych, dostosowan¹ do zapotrzebowania na wodê projektowanej zabudowy i istniej¹cego uk³adu, obecnie zasilanego z w/w wodoci¹gów;
 planowane wykonanie po³¹czenia projektowanej sieci rozbiorczej po stronie pó³nocnej z istniej¹cymi wodoci¹gami f 100 mm w ul. J.Turowicza;
b) rozbudowa rozbiorczej sieci wodoci¹gowej po stronie
pó³nocnej poprzez:
 planowan¹ przebudowê istniej¹cego wodoci¹gu
f 150 mm w ulicy Puszkarskiej od w³¹czenia do magistrali f 600 mm w ul. H. Kamieñskiego do planowanej zabudowy us³ugowej, uwzglêdniaj¹c¹ zmianê rednicy tego wodoci¹gu w dostosowaniu do zapotrzebowania w wodê projektowanej zabudowy;
c) budowa sieci wodoci¹gowej dla projektowanej zabudowy us³ugowej przewidywana w planowanych ci¹gach komunikacyjnych w uk³adzie piercieniowym,
z dodatkowym w³¹czeniem do magistrali f 600 mm
okrelonej w punkcie b).
2) Odprowadzenie cieków:
Odprowadzenie cieków z obszaru objêtego planem:
a) w czêci pó³nocnej poprzez budowê nowego uk³adu
sieci kanalizacji ogólnosp³awnej z odprowadzeniem do
kanalizacji w ulicy Hodura i w ulicy £agiewnickiej;
b) w czêci po³udniowej - w³¹czenie projektowanej kanalizacji ogólnosp³awnej do kana³u f 30 cm w ulicach:
Kotsisa i Bystrej oraz do kanalizacji f 30 cm w ulicy
J. Turowicza.
Po wschodniej i po³udniowo-wschodniej obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej.
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3) Odprowadzenie wód opadowych:
Odprowadzenie wód opadowych z obszaru objêtego planem do istniej¹cej kanalizacji ogólnosp³awnej. Czêæ wód
opadowych po ich uprzednim oczyszczeniu odprowadzona z terenów UC, U, Ul do istniej¹cych stawów znajduj¹cych siê w terenach ZP.1. Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzenia wód
opadowych i wprowadzania ich do odbiorników lub do
gruntu.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu Miasta
2) Finansowanie i wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta w ramach m.in.:
a) finansowania i wspó³finansowania inwestycji drogowych
- w zakresie dróg pozostaj¹cych w zarz¹dzie GDDKiA oraz
w zarz¹dzie Województwa Ma³opolskiego,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych rodków zewnêtrznych,
g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o
charakterze cywilno-prawnym (lub w formie "partnerstwa
publiczno-prywatnego").
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
1. Inwestycje komunikacyjne - bezporednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji oraz Zarz¹d Gospodarki Komunalnej. W zakresie inwestycji o ponadlokalnym znaczeniu, jednostki te wspó³pracuj¹ odpowiednio z GDDKiA i z Wojewódzkim Zarz¹dem Dróg.
2. Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych - bezporednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê
finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna Zarz¹d Gospodarki Komunalnej (we wspó³pracy z Zarz¹dem
Województwa Ma³opolskiego).
3. Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacje (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) bezporednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze rodków MPWiK S.A., zgodnie z przyjêtym programem "Woda dla wszystkich".
W realizacji inwestycji, ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okrelone w przyjêtej "Strategii Rozwoju
Miasta" z zakresu:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowe-kanalizacyjnych (MPWiK S.A.) wraz z programem "Woda dla wszystkich",
c) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
d) programu ochrony rodowiska,
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e) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
f) organizacji, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych,
g) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczne-prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnienie "programów sektorowych" oraz corocznych
bud¿etów Gminy Miejskiej Kraków, okrelaj¹ce terminy, zakresy (w tym tak¿e etapowanie) realizacji oraz wielkoæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków - nie wymagaj¹ wprowadzania zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
o zapewnieniu zgodnoci projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bonarka"
z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa
Zgodnoæ projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Bonarka", zwanego dalej "planem"
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, zwanego dalej "Studium", zosta³a zapewniona poprzez uwzglêdnienie ustaleñ Studium na poszczególnych etapach sporz¹dzania planu:
 opracowania syntezy uwarunkowañ, - opracowania koncepcji planu,
 przygotowania projektu planu.
Zapisy Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego 16 kwietnia 2003 r. zdefiniowa³y podstawowy zakres i kryteria ustalania zgodnoci planów miejscowych z jego ustaleniami. Zosta³y
one przywo³ane w Uzasadnieniu do projektu Uchwa³y i obejmuj¹ potwierdzenie zgodnoci planu z okrelonymi w Studium:
 celami rozwoju;
oznacza to zgodnoæ planu z celem rozwoju gospodarczospo³ecznego oraz inwestycyjnego obszaru w tym rejonie
Miasta poprzez kompleksowe rozwi¹zania racjonalnie wykorzystuj¹ce obszar dla realizacji ró¿norodnego programu
us³ugowego o programie i zakresie, który ekonomicznie uzasadnia i umo¿liwia rozpoczêcie procesów uporz¹dkowania
obszaru - plan okrela przeznaczenia terenów i zasady ich
obs³ugi komunikacyjnej oraz wyposa¿enia w infrastrukturê
techniczna, przy uwzglêdnieniu przywrócenia wartoci terenom poeksploatacyjnym;
 zasadami zrównowa¿onego rozwoju przestrzennego Krakowa i kszta³towania ³adu przestrzennego;
oznacza to zgodnoæ planu z okrelonymi w Studium parametrami, wskanikami i zasadami zagospodarowania poszczególnych terenów;
 granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy;
oznacza to zgodnoæ planu z zasiêgiem terenów przeznaczonych do zainwestowania i zabudowy;
 g³ównymi kierunkami zagospodarowania dotycz¹cymi:
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 g³ównych elementów kszta³tuj¹cych strukturê przestrzenna Miasta;
oznacza to zgodnoæ planu ze wskazaniem obszaru do
rozwoju zainwestowania zabudowa us³ugowa komercyjna i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o funkcji
mieszkalno-us³ugowej oraz zagospodarowaniem terenów
zieleni urz¹dzonej rekreacyjno-sportowej;
 terenów zieleni o charakterze publicznym;
oznacza to zgodnoæ planu z utrzymaniem terenów zieleni;
 kierunkami zagospodarowania wyodrêbnionych kategorii
obszarów;
oznacza to zgodnoæ planu z kierunkami przeznaczenia terenów na lokalizacjê funkcji zabudowy us³ugowej komercyjnej
i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji mieszkalno-us³ugowej i umo¿liwienia zagospodarowania terenów
zieleni urz¹dzonej z funkcjami rekreacyjne-sportowymi poprzez przywrócenie wartoci terenom poeksploatacyjnym;
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 zasadami zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
i przestrzeni w strefach:
 zró¿nicowanej intensyfikacji zagospodarowania;
oznacza to zgodnoæ planu z parametrami i wskanikami
wykorzystania terenów
ochrony i kszta³towania krajobrazu,
 kszta³towania systemu przyrodniczego;
oznacza to zgodnoæ planu z zasadami kszta³towania parametrów zabudowy (w tym wysokoci) i uk³adu przestrzennego, zachowuj¹cego i podkrelaj¹cego walory krajobrazowe obszaru z przywróceniem walorów przyrodniczych terenom poeksploatacyjnym z zagospodarowaniem
ich jako tereny zieleni urz¹dzonej rekreacyjne-sportowej,
z ukszta³towaniem nowych zespo³ów zabudowy us³ugowej komercyjnej i zabudowy mieszkalne-us³ugowej.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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