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§2

Uchwa³a* Nr CVIII/1090/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treci uchwa³y.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
czêæ graficzna planu, obejmuj¹ca Rysunek Planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, ustalaj¹cy
przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów;
rozstrzygniêcia niebêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2;
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otoczenie Lasu Wolskiego".
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 "Otoczenie Lasu Wolskiego", zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny 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 stanowi¹cego strefê poredni¹
pomiêdzy pó³nocno-zachodnim skrajem Lasu Wolskiego
a terenami zabudowy mieszkaniowej, wg granic wyznaczonych uchwa³¹ LXIII/577/04 Rady Miasta Krakowa z dnia
20 padziernika 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otoczenie Lasu Wolskiego".
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 20 ha.
* W zakresie przedmiotowej uchwa³y toczy siê postêpowanie
nadzorcze dotycz¹ce:
1) treci:
 § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a,
 § 7 ust. 1 pkt 11,
 § 10 pkt 6 w zakresie s³owa "drogowych"
 § 15,
 § 16 ust. 4 pkt 2,
2) na rysunku planu:
 w zakresie, w jakim odnosz¹ siê do terenów otwartych
oznaczonych symbolem ZO

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§3
Jako podstawowy cel planu przyjêto ochronê przed niepo¿¹dan¹ urbanizacj¹ rodowiska przyrodniczego bezporedniego otoczenia Lasu Wolskiego, które to otoczenie stanowi wa¿ny
sk³adnik systemu przyrodniczego miasta - istotny dla zachowania ci¹g³oci tego systemu. Plan obejmuje obszar o wysokich
wartociach przyrodniczych i wysokich walorach krajobrazowych.
§4
1. Ustalenia planu, stanowi¹ce treæ uchwa³y, zostaj¹ wyra¿one równie¿ w czêci graficznej planu, w zakresie okrelonym w § 2 ust. 2 pkt 1.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w czêci graficznej obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§5
Utrzymuje siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonane w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonym
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Uchwa³¹ Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 1988 r., zmienionym uchwa³¹ Nr VIII/58/94
Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r.
§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;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:
a) ZO - Tereny otwarte;
b) ZL - Tereny lene;
c) MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej.
4) przebieg g³ównych cie¿ek rowerowych - szczegó³owe
lokalizacje cie¿ek rowerowych bêd¹ przedmiotem opracowañ projektowych i uzgodnieñ, zgodnie z przepisami
odrêbnymi oraz wewnêtrznymi regulacjami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków.
2. Na rysunku planu, jako elementy informacyjne planu niebêd¹ce jego ustaleniami, oznaczono punkty i ci¹gi widokowe istotne dla ekspozycji krajobrazu.
§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i czêæ
graficzn¹ planu;
2) tekcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treæ niniejszej
uchwa³y;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y, zawieraj¹cy obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ i elementy
informacyjne;
4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony
symbolem przypisanym wy³¹cznie do terenu, na obszarze którego obowi¹zuj¹ te same ustalenia, jeli z treci uchwa³y nie wynika inaczej;
5) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania, w rozumieniu przepisów odrêbnych;
6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone w tekcie planu na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, dopuszczony na danym terenie jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego;
8) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych istniej¹cych i projektowanych - zlokalizowanych na dzia³ce lub na terenie inwestycji, o którym mowa w pkt 4, liczonej po zewnêtrznym obrysie
murów lub obudowy cian przyziemia, a w przypadku
nadwieszeñ, podcieni z podporami i przejazdów, po
obrysie wy¿szych kondygnacji tych¿e budynków i obiektów kubaturowych;
9) wysokoci wzglêdnej zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ budynków lub innych obiektów kuba-
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turowych okrelon¹ w metrach, liczon¹ od najni¿szej
rzêdnej terenu bezporednio przylegaj¹cego do obiektu do kalenicy dachu budynku, b¹d do najwy¿szego
punktu jego bry³y;
10) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³ny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia przewitów widocznych z kierunku prostopad³ego do elewacji ogrodzenia, wynosi mniej ni¿ 20% poszczególnych
segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej pomiêdzy osiami podpór, liczonej od najwy¿szej rzêdnej
terenu przylegaj¹cego do danego segmentu.
11) lesie miejskim - nale¿y przez to rozumieæ las stanowi¹cy w³asnoæ publiczn¹, traktowany jako przestrzeñ publiczna o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej.
2. Pozosta³e okrelenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami u¿ytymi w przepisach odrêbnych.
§8
1. Z uwagi na specyfikê obszaru planu, jego niewielk¹ powierzchniê oraz jednorodnoæ przestrzenn¹, w planie nie
okrela siê m.in.:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej (nie wystêpuj¹ na obszarze
planu);
2) wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych (nie wystêpuj¹ na obszarze planu);
3) niektórych parametrów i wskaników dotycz¹cych
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, takich jak: linie zabudowy, wskaniki powierzchni zabudowy, wskaniki powierzchni biologicznie czynnej (w tym zakresie zastosowanie maj¹ przepisy odrêbne);
4) iloci miejsc parkingowych.
2. W zakresie nie objêtym zapisami planu maj¹ zastosowanie
przepisy odrêbne.
Rozdzia³ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§9
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) innych wymagañ, w szczególnoci dotycz¹cych ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.
2. W terenach, w których obowi¹zuje zakaz zabudowy, dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cych obiektów budowlanych,
w których mo¿liwe jest prowadzenie robót budowlanych,
pod warunkiem wykluczenia zmiany obrysu i wysokoci
obiektu (nie dotyczy rozbiórki obiektu).
3. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania
terenu zgodnego z planem.
4. Wszelka projektowana zabudowa wymaga ka¿dorazowo
uzgodnienia z w³aciwymi organami wojskowymi.
5. Zasady podzia³u nieruchomoci dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) zosta³y okrelone
w Rozdziale III § 17. Dla pozosta³ych terenów obowi¹-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 406

 11497 

zuj¹ zasady podzia³u wg przepisów odrêbnych, chyba
¿e z ustaleñ dotycz¹cych przeznaczenia terenu wynika
inaczej.
6. W zwi¹zku z mo¿liwoci¹ wystêpowania zagro¿enia osuwaniem siê mas ziemnych w obszarze planu - dokumentacja do projektów budowlanych winna zawieraæ wyniki badañ geologiczno-in¿ynierskich wraz z ekspertyz¹ ustalaj¹c¹
warunki posadowienia tych obiektów.
7. Dla potrzeb ochrony przed ha³asem przyjmuje siê, ¿e dla
terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) obowi¹zuje poziom ha³asu jak pod zabudowê mieszkaniow¹.
§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
W celu ochrony istniej¹cych wartoci urbanistycznych oraz
prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzennego w granicach
obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) lokalizacji obiektów us³ugowych, w tym us³ug wbudowanych;
2) lokalizacji obiektów tymczasowych;
3) lokalizacji rodzinnych ogrodów dzia³kowych;
4) budowy ogrodzeñ o wysokoci powy¿ej 2,20 m oraz ogrodzeñ pe³nych od strony dróg, placów i innych miejsc publicznych, w tym lasów miejskich a tak¿e innych miejsc
okrelonych w ustaleniach planu dotycz¹cych przeznaczeñ terenu. Od strony lasów miejskich wymagane
min. 50% przewitów w ogrodzeniach, rozmieszczonych
równomiernie i rozumianych wg. zasad zawartych w § 7
ust. 1 pkt 10;
5) lokalizacji reklam i urz¹dzeñ reklamowych;
6) likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu z wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew przy uwzglêdnieniu
przepisów odrêbnych. Zakaz nie dotyczy ciêæ pielêgnacyjno - kompozycyjnych maj¹cych na celu ochronê i zachowanie widoków i panoram oraz realizacji inwestycji drogowych i komunikacyjnych.
§ 11
Zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu
1. W zwi¹zku z ochron¹ wartoci krajobrazowych na ca³ym
obszarze planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1) ochrona elementów rodowiska naturalnego;
2) szczególna ochrona i zakaz zabudowy oraz przes³aniania ci¹gów widokowych.
2. Na rysunku planu oznaczono najistotniejsze punkty i ci¹gi
widokowe jako elementy zagospodarowania przestrzennego.
§ 12
Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska
W celu zabezpieczenia oraz zapewnienia równowagi przyrodniczej zbiorowisk rolinnych i zasobów przyrodniczych
o wartociach wymagaj¹cych ochrony przed przekszta³ceniami i degradacj¹ ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wyklucza siê realizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, za wyj¹tkiem przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z lokalizacj¹ urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym;
2) pokrycie potrzeb cieplnych obiektów nale¿y zapewniæ poprzez stosowanie energii elektrycznej oraz paliw "ekologicz-
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nie czystych" (gaz, lekki olej opa³owy), z zastosowaniem
technologii zapewniaj¹cych minimalne wskaniki emisyjne gazów i py³ów do powietrza;
3) sposób zagospodarowania obszaru objêtego planem,
wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych, zgodnie z zasadami zagospodarowania i u¿ytkowania obszaru Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego, które zosta³y okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 77/05
Wojewody Ma³opolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. U.
Woj. Ma³opolskiego z 2006 r. Nr 50 poz. 277);
4) zakaz dokonywania zmian w pokryciu naturalnym terenu,
za wyj¹tkiem ustaleñ zawartych w poszczególnych przeznaczeniach terenów;
5) zakaz wprowadzania zmian w ukszta³towaniu terenu za
wyj¹tkiem nasypów i wykopów do 1 m powy¿ej i poni¿ej
poziomu powierzchni terenu - nie dotyczy ustaleñ zawartych w § 17 ust. 5 pkt 16;
6) zakaz usuwania krzewów i drzew w obrêbie skarp.
§ 13
Komunikacja
1. Nie wyznacza siê w obszarze planu terenów dróg publicznych - specyfika obszaru i sposób zagospodarowania terenów nie powoduj¹ koniecznoci ich wyznaczania.
2. Niewyznaczone w planie dojazdy do dzia³ek nale¿y zaprojektowaæ jako drogi dojazdowe lub ci¹gi pieszo - jezdne
wewnêtrzne, o wymaganych parametrach, wytyczone
w drodze umów zawieranych pomiêdzy w³acicielami gruntów, w oparciu o sporz¹dzane przez inwestorów projekty
podzia³ów gruntów. Zakres przestrzenny projektu winien
obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem dostêpu do drogi publicznej, zgodnego z przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia technicznego.
3. Powi¹zania z istniej¹cym uk³adem komunikacyjnym bêd¹
realizowane niezale¿nie w dwóch czêciach obszaru planu.
Czêæ pó³nocna obs³ugiwana bêdzie bezporednio z dróg
lokalnych - ul. Che³mskiej i al. Kasztanowej (po³o¿one poza
obszarem planu) i dróg dojazdowych (ul. Junacka) oraz dojazdów, czêæ po³udniowa - porednio przez drogi dojazdowe (ul. Zakamycze i ul. Za Sk³onem - po³o¿one poza obszarem planu).
4. Wyznacza siê przebieg cie¿ki rowerowej zgodny z planowanym systemem tras rowerowych w Krakowie; w przygotowaniu i realizacji cie¿ki maj¹ zastosowanie uregulowania obowi¹zuj¹ce w Gminie Miejskiej Kraków.
§ 14
Infrastruktura techniczna
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Zgodnie z celem sporz¹dzenia planu, zakres inwestycyjnych przeznaczeñ terenów podporz¹dkowany jest ograniczeniu rozwoju zabudowy na wiêkszoci obszaru objêtego
planem, dlatego te¿ ustalone zasady nie powoduj¹ bezporedniej potrzeby realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
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3. Zakres regulacji planu w odniesieniu do infrastruktury technicznej ogranicza siê do ustalenia zasad utrzymania, modernizacji i rozbudowy systemów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, z zapewnieniem warunków bezawaryjnej eksploatacji i koniecznej obs³ugi technicznej. W zwi¹zku z tym na rysunku planu nie okrela siê terenów i przebiegów nowych sieci infrastruktury technicznej.
4. W przypadku lokalizacji nowych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dopuszczonych ustaleniami planu - w ich
projektowaniu i realizacji stosuje siê przepisy odrêbne
i wskazania zarz¹dcy sieci.
5. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
planu ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów
uzbrojenia, zapewniaj¹c mo¿liwoæ ich rozbudowy,
przebudowy i modernizacji;
2) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie
pozostaje w sprzecznoci z pozosta³ymi ustaleniami
planu;
3) planowanie i realizacja modernizacji, przebudowy i rozbudowy systemu, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - musz¹ byæ zgodne z ustaleniami planu i nie
mog¹ naruszaæ jego ustaleñ w zakresie ochrony terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, w tym:
a) w inwestycjach przebudowy i rozbudowy istniej¹cych
systemów z zakresu sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych ustala siê nakaz realizowania ich jako
kablowych (doziemnych). Istniej¹ce sieci nale¿y sukcesywnie przebudowywaæ jako sieci kablowe, doziemne;
b) wyklucza siê mo¿liwoæ przekraczania przeszkód terenowych (w¹wozy, jary, skarpy) sieciami infrastruktury technicznej, za pomoc¹ naziemnych przejæ (estakady, itp. rozwi¹zania);
4) wzd³u¿ istniej¹cych, utrzymywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci (przebiegów) infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezporednio przyleg³ych, okrelone w przepisach odrêbnych, normach i zasadach ustalonych przez zarz¹dców sieci.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i przebudowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) utrzymuje siê istniej¹cy sposób zaopatrzenia w wodê
z sieci wodoci¹gowej rozbiorczej w ulicach Junackiej
i Zakamycze oraz w al. Kasztanowej (po³o¿onych poza
obszarem planu);
2) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg koñcówki rozbiorczej sieci wodoci¹gowej f 150 mm w ul. Junackiej
i f 80 mm w ul. Zakamycze;
3) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z ujêæ indywidualnych.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i przebudowy systemu odprowadzania cieków:
1) w obszarze planu obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej - uk³ad centralny;
2) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg koñcówki kana³u sanitarnego f 225 mm w ul. Zakamycze;
3) utrzymuje siê istniej¹cy sposób odprowadzania cieków do odbiorników znajduj¹cych siê w ulicach Zakamycze i Junacka oraz w al. Kasztanowej (po³o¿onych
poza obszarem planu);
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8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i przebudowy systemu odprowadzenia wód opadowych:
1) utrzymuje siê dotychczasowe zasady powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i naturalnego ich
sp³ywu, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod
warunkiem nie naruszania stosunków wodnych terenu
lub uzyskania w tym zakresie wymaganych rozstrzygniêæ administracyjnych;
2) z czêci pó³nocno-wschodniej obszaru objêtego planem,
dopuszcza siê mo¿liwoæ odprowadzenia wód opadowych do sieci istniej¹cej kanalizacji deszczowej (po³o¿onej poza obszarem planu), f 300 mm w ul. Zielony
Dó³, - f 500 mm w ul. Grabowej.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i przebudowy systemu gazowniczego:
1) utrzymuje siê zasilanie w gaz z sieci gazowej niskiego cinienia, znajduj¹cej siê w ulicach Zakamycze, Junackiej, Che³mskiej oraz w al. Kasztanowej, wspó³pracuj¹cej z uk³adem zasilania z trzech stacji redukcyjno-pomiarowych II stopnia przy ulicach Pod³u¿nej,
Korzeniowskiego i Lemiana (po³o¿onych poza obszarem planu);
2) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg koñcówki sieci
gazowej niskiego cinienia f 100 mm w rejonie ul. Junackiej;
3) modernizacja, rozbudowa i przebudowa sieci gazowej
powinna zapewniaæ systematyczne zastêpowanie starych przewodów ruroci¹gami z materia³ów nowych
technologii;
10. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê nastêpuj¹ce
zasady:
1) utrzymuje siê istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów
i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o indywidualne ród³a ciep³a;
2) nie planuje siê w³¹czenia obszaru objêtego planem
w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego;
3) do celów grzewczych i innych (w tym klimatyzacyjnych)
nale¿y wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie (paliwo gazowe, lekki olej opa³owy) oraz energiê elektryczn¹;
4) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego,
w lokalnych ród³ach energii cieplnej, zakazuje siê stosowania paliw o wysokich wskanikach emisji gazów
lub py³ów do powietrza (w tym paliw sta³ych).
11. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i przebudowy systemu elektroenergetycznego:
1) ród³em zasilania w energiê elektryczn¹ na obszarze objêtym planem jest stacja GPZ Balicka poprzez
stacje transformatorowe (po³o¿one poza obszarem
planu);
2) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych odcinków i koñcówki linii elektroenergetychych niskiego napiêcia zlokalizowanych w obszarze planu w ulicach Zielony Dó³
i Pod Sowiñcem, w rejonie al. Kasztanowej oraz w rejonie skrzy¿owania ulic Zakamycze i Junackiej;
3) wyklucza siê lokalizowanie nowych obiektów i sieci elektroenergetycznych o napiêciu wy¿szym ni¿ 110 kV.
12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i przebudowy systemów telekomunikacyjnych:
1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji mo¿e
nast¹piæ w oparciu o istniej¹c¹ (poza obszarem planu)
infrastrukturê telekomunikacyjn¹ przewodow¹ i bezprzewodow¹;
2) zakazuje siê lokalizowania wie¿ i masztów radiokomunikacyjnych oraz kontenerowych obiektów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej.
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13. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) zakazuje siê lokalizowania miejsc magazynowania i sk³adowania odpadów, za wyj¹tkiem gromadzenia ich na
potrzeby indywidualne gospodarstw domowych;
2) sposób zagospodarowania odpadów nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem selektywnej zbiórki zgodnie
z przepisami odrêbnymi, w tym aktami samorz¹dowymi obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków,
dotycz¹cymi gospodarki odpadami.
Rozdzia³ III
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 15
1. Wyznacza siê TERENY OTWARTE (ZO).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów s¹ ró¿norodne formy
zieleni naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne.
3. W terenach ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz
rozbudowy obiektów istniej¹cych.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury z wykluczeniem
mietników;
2) lokalizacjê niewyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych, cie¿ek rowerowych, z dochowaniem zasady ich lokalizacji wy³¹cznie po linii przebiegu
istniej¹cych cie¿ek i dróg polnych;
3) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
o znaczeniu lokalnym, je¿eli nie ma innych technicznych
mo¿liwoci przeprowadzenia ich w innym terenie - wymagane kablowanie linii.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu ZO nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II.
§ 16
1. Wyznacza siê TERENY LENE (ZL).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest naturalna zieleñ lena.
3. W terenach ZL obowi¹zuje zakaz zabudowy.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) lokalizacjê niewyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych, cie¿ek rowerowych z dochowaniem zasady ustalania lokalizacji wy³¹cznie po linii przebiegu istniej¹cych cie¿ek i dróg lenych;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
o znaczeniu lokalnym, je¿eli nie ma innych technicznych
mo¿liwoci przeprowadzenia ich w innym terenie.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów ZL nie mog¹ naruszaæ ustaleñ
zawartych w rozdzia³ach I i II.
§ 17
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
(MN).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest lokalizacja
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹cym.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) komponowan¹ zieleñ ogrodów przydomowych;
2) obiekty ma³ej architektury, zwi¹zane z podstawowym
i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu;

Poz. 2561

3) budynki gara¿owe zwi¹zane z podstawowym przeznaczeniem terenu;
4) niewyznaczone na rysunku planu dojcia i podjazdy do
budynków;
5) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Warunkiem wykorzystania przeznaczenia dopuszczalnego
jest wczeniejsza lub równoczesna realizacja przeznaczenia podstawowego.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów MN:
1) obowi¹zuje zasada lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³ce budowlanej;
2) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 450 m2;
3) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 250 m2;
4) na dzia³kach zabudowanych, na których powierzchnia
zabudowy, o której mowa w pkt 3 jest przekroczona
w stanie istniej¹cym, obowi¹zuje zakaz jej zwiêkszania;
5) dla nowych budynków wymagany kszta³t bry³y horyzontalny (nie dopuszcza siê aby wysokoæ obiektu by³a
wiêksza od jego szerokoci);
6) na dzia³kach dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych
lub dobudowanych budynków gara¿owych z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 3 i ust. 4;
7) wysokoæ wzglêdna nowych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ 9 m; w przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoæ przekracza t¹ wartoæ, ich przebudowa
lub rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoci;
8) wysokoæ wzglêdna budynków pozosta³ych nie mo¿e
przekraczaæ 6 m;
9) dachy noworealizowanych i przebudowywanych budynków mieszkalnych nale¿y kszta³towaæ jako symetryczne
dwuspadowe lub czterospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 30° - 45°; minimalna d³ugoæ kalenicy w przypadku dachów czterospadowych winna wynosiæ 1/3 d³ugoci dachu;
10) szerokoæ traktu okrelaj¹cego maksymaln¹ dopuszczaln¹ rozpiêtoæ dachu, mierzona po zewnêtrznych krawêdziach cian, nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m;
11) do pokrycia dachów nale¿y stosowaæ materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze popielatym; dopuszcza siê kolorystykê czerwono lub czerwono - bordow¹;
12) dopuszcza siê mo¿liwoæ dowietlenia poprzez okna po³aciowe lub lukarny. W przypadku stosowania lukarn
wymagana jest jedna ich forma na jednym budynku,
nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu; rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów
okiennych i drzwiowych; maksymalna ³¹czna powierzchnia lukarn mo¿e wynosiæ 1/3 powierzchni dachu a minimalna odleg³oæ lukarn od ciany poprzecznej 1,5 m;
dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ;
13) otwory w cianach (nie dotyczy bram gara¿owych i wjazdów) wymagane prostok¹tne, o pionowym ustawieniu
i przewadze pionowych podzia³ów stolarki; w kompozycji
szczytu nale¿y zachowaæ symetriê rozmieszczenia otworów;
14) do elewacji nale¿y stosowaæ jasne tynki (w odcieniach
bieli, szaroci lub be¿u) lub materia³y tradycyjne (ceg³a, kamieñ, klinkier, drewno) w naturalnych kolorach zabrania siê stosowania materia³ów typu: siding, blachy faliste i trapezowe oraz elementów refleksyjnych;
15) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów us³ug;
16) obowi¹zuje ograniczenie niwelacji terenu do niezbêdnego minimum - ustala siê wysokoæ wykopów i nasypów
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nie wiêksz¹ ni¿ 1,5 m od naturalnego poziomu terenu;
wysokoæ nale¿y mierzyæ od niwelety geodezyjnej przebiegaj¹cej przez rodek rzutu projektowanego obiektu.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów MN nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I i II.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
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1) dla terenów MN
2) dla terenów pozosta³ych

30%;
0%.
§ 19

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 20

§ 18
Wysokoæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, wynosi:

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: P: Pytko
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr CVIII/1090/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"OTOCZENIE LASU WOLSKIEGO"
RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000
UK£AD SEKCJI
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LEGENDA:

publicznego wgl¹du w okresie od 2 do 31 stycznia 2006 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag, t. j. do dnia 14 lutego 2006 r. wp³ynê³o 14 uwag dotycz¹cych projektu planu.

Elementy ustaleñ planu
Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce
ZO

Tereny otwarte

ZL

Tereny lene

MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej
Przebieg cie¿ki rowerowej

Elementy informacyjne planu
Punkty widokowe
Ci¹gi widokowe
Granice dzia³ek
132/41

Numery dzia³ek
Budynki istniej¹ce

Elementy infrastruktury technicznej
w100

Sieæ wodoci¹gowa

eN

Linia elektroenergetyczna kablowa niskiego
napiêcia

eN

Linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiêcia

ks300

Sieæ kanalizacji sanitarnej

gn100

Gazoci¹g niskiego cinienia

t
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Sieæ telekomunikacyjna

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
 "planie", nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru " Otoczenie Lasu Wolskiego ";
 "ustawie", nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U Nr 80 poz. 717 pón. zm.);
 "Studium", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przyjête Uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 464/2006
z dnia 07 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do sporz¹dzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otoczenie Lasu Wolskiego" rozpatrzy³
uwagi dotycz¹ce projektu planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce ze sposobu uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa w/w Zarz¹dzeniem, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.
1.
Uwaga Nr 2
dotycz¹ca fragmentu dzia³ki nr 165, obr. 8 Krowodrza (tylko
czêæ dzia³ki znajduje siê w obszarze planu) po³o¿onego
w projekcie planu w Terenach Otwartych ZO, których podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni
naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo
oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne. W terenach ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
[...]* reprezentowany przez [...]*
wnosi nastêpuj¹ce uwagi:
1) uznaje, za nieuzasadnione przeznaczenie prawie 70% dzia³ki
na tereny otwarte ZO a tylko 30 % na tereny budowlane uwa¿a, ¿e takie rozwi¹zanie ogranicza wykorzystanie dzia³ki
oraz obni¿a jej wartoæ. Proponuje odwrócenie tych proporcji. Na za³¹czniku graficznym przedstawia propozycjê nowego przebiegu granicy terenów przeznaczonych do zabudowy dla dzia³ki nr 165 oraz dzia³ek s¹siednich, argumentuje
powy¿sze istniej¹c¹ w pobli¿u zabudow¹, powo³uj¹c siê na
"zasadê równego traktowania osób w tej samej sytuacji"
2) Przyjête w projekcie planu rozwi¹zania uznaje za naruszenie prawa w³asnoci.

Przewodnicz¹cy Rady: P: Pytko

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr CVIII/1090/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Wyjanienie:
Ad 1. Czêæ dzia³ki nr 165, po³o¿ona w granicach planu, przeznaczona jest w ca³oci podTereny Otwarte ZO, bez prawa zabudowy. Tereny te stanowi¹ strefê "buforow¹"
pomiêdzy obszarami zurbanizowanymi a obszarami
lenymi, pe³ni¹c¹ rolê otuliny niezbêdnej dla utrzyma-

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"OTOCZENIE LASU WOLSKIEGO"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenie Lasu Wolskiego zosta³ wy³o¿ony do

* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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nia i prawid³owego funkcjonowania rodowiska lenego. Jej naruszenie spowoduje zmianê warunków przyrodniczych z naturalnych na ukszta³towane inwestycyjnie, prowadz¹c w perspektywie czasowej do zubo¿enia
i degradacji naturalnego rodowiska. Ponadto tereny
te po³o¿one s¹ w obszarze Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nale¿¹ do kompleksu tzw. zachodniego klina zieleni, który charakteryzuje siê wystêpowaniem ró¿norodnych form przyrodniczych: ³¹k, sadów
i ogrodów, oraz naturalnych zbiorowisk lenych i terenów otwartych. Zachodni klin zieleni posiada wybitne
walory krajobrazowe i widokowe; tworzy podstawow¹
czêæ systemu przyrodniczego Krakowa. Zachowanie
ca³oci tego kompleksu warunkuje prawid³owe funkcjonowanie tego systemu oraz zachowanie jego ci¹g³oci.
Istniej¹ce w s¹siedztwie pojedyncze budynki nie przes¹dzaj¹ o sposobie przeznaczenia wiêkszych kompleksów s¹siednich terenów. Przy sporz¹dzaniu planów nie
maj¹ zastosowania przepisy art. 61 ustawy, mówi¹ce
o warunkach wydawania decyzji administracyjnych
o warunkach zabudowy.
Wg Studium obszar, w którym zawiera siê dzia³ka, znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy, w strefie przedmieæ (gdzie do kierunków zagospodarowania nale¿y m.in. zachowanie otwartych
przestrzeni o wysokich wartociach krajobrazowych oraz
bezwzglêdna dba³oæ o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w terenach otwartych, gdzie
obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy;
ponadto znajduje siê w strefie kszta³towania systemu
przyrodniczego oraz w strefie ochrony sylwety Miasta.
Przyjête w projekcie planu rozwi¹zanie jest zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹. Uwarunkowania, które by³y podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ
pozostaj¹ aktualne i zosta³y potwierdzone w procesie
sporz¹dzania planu. Tym samym, rozpatruj¹c uwagê,
nie znaleziono podstaw do powiêkszania terenów
mieszkaniowych w terenach stanowi¹cych strefê poredni¹ pomiêdzy obszarami zainwestowanymi a obszarami lenymi.
Ad 2. Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomoci,
które mog¹ wynikn¹æ na skutek uchwalenia projektu
planu, mieszcz¹ siê w granicach dopuszczanych przepisami prawa. Je¿eli z powodu tych ograniczeñ wystêpuj¹ podstawy do roszczeñ okrelonych w art. 36 ustawy, mo¿na z nimi wyst¹piæ po uchwaleniu i wejciu planu w ¿ycie.
2.
Uwaga Nr 5
dotycz¹ca:
- dzia³ki nr 114/5, obr. 8 Krowodrza w wiêkszej czêci objêtej
Terenami Otwartymi ZO, których podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne. W terenach ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów
istniej¹cych. Pozosta³a niewielka czêæ dzia³ki objêtej uwag¹
zawiera siê w Terenach Lenych ZL, których podstawowym
przeznaczeniem jest naturalna zieleñ lena. W terenach ZL
obowi¹zuje zakaz zabudowy;
- fragmentu dzia³ki nr 114/3, obr. 8 Krowodrza (tylko czêæ
dzia³ki znajduje siê w obszarze planu) po³o¿onego w projekcie planu w Terenach Otwartych ZO; których podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni natural-
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nej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne. W terenach
ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy
obiektów istniej¹cych;
[...]*
wnosi nastêpuj¹ce uwagi:
- o przesuniêcie granicy obszaru ZO w taki sposób, aby "zosta³a ona wyrównana z granic¹ planu miejscowego dla dzia³ek s¹siednich",
- o wprowadzenie zapisu MN - tereny zabudowy mieszkaniowej w "ni¿szej czêci" dzia³ek 114/3 i 114/5. Powo³uje siê na
wczeniejsze przyst¹pienie i odst¹pienie dotycz¹ce planu
Che³mska-Junacka, który obejmowa³ dzia³ki bêd¹ce jego
w³asnoci¹, uznaj¹c, ¿e podjêcie tego planu by³o "poredni¹ deklaracj¹ umo¿liwienia inwestycji mieszkaniowej".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Czêæ dzia³ki nr 114/3 po³o¿ona w granicach planu przeznaczona jest w projekcie planu pod tereny otwarte ZO, bez
prawa zabudowy. Dzia³ka nr 114/5 w wiêkszym fragmencie
przeznaczona jest pod tereny otwarte ZO, bez prawa zabudowy, a w pozosta³ej niewielkiej czêci pod Tereny Lene ZL tak¿e bez prawa zabudowy.
Tereny te stanowi¹ strefê buforow¹ pomiêdzy obszarami
zurbanizowanymi a obszarami lenymi, pe³ni¹c¹ rolê otuliny
niezbêdnej dla utrzymania i prawid³owego funkcjonowania
rodowiska lenego. Jej naruszenie spowoduje zmianê warunków przyrodniczych z naturalnych na ukszta³towane inwestycyjnie, prowadz¹c w perspektywie czasowej do zubo¿enia
i degradacji naturalnego rodowiska.
Ponadto tereny te po³o¿one s¹ w obszarze Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nale¿¹ do kompleksu tzw.
zachodniego klina zieleni, który charakteryzuje siê wystêpowaniem ró¿norodnych form przyrodniczych: ³¹k, sadów i ogrodów, oraz naturalnych zbiorowisk lenych i terenów otwartych. Zachodni klin zieleni posiada wybitne walory krajobrazowe i widokowe; tworzy podstawow¹ czêæ systemu przyrodniczego Krakowa. Zachowanie ca³oci tego kompleksu
warunkuje prawid³owe funkcjonowanie tego systemu oraz
zachowanie jego ci¹g³oci.
Wg Studium obszar, w którym zawieraj¹ siê dzia³ki, znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy,
w strefie przedmieæ (gdzie do kierunków zagospodarowania
nale¿y m.in. zachowanie otwartych przestrzeni o wysokich
wartociach krajobrazowych oraz bezwzglêdna dba³oæ o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w terenach
otwartych, gdzie obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy; ponadto znajduje siê w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego oraz w strefie ochrony sylwety Miasta.
Przyjête w projekcie planu rozwi¹zanie jest zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹. Uwarunkowania, które by³y podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ pozostaj¹
aktualne i zosta³y potwierdzone w procesie sporz¹dzania planu. Tym samym, rozpatruj¹c uwagê, nie znaleziono podstaw
do powiêkszania terenów mieszkaniowych w terenach stanowi¹cych strefê poredni¹ pomiêdzy obszarami zainwestowanymi a obszarami lenymi.
Przyst¹pienie do sporz¹dzania planu miejscowego nie
przes¹dza o ostatecznym sposobie przeznaczenia terenu nim
objêtego. Przeznaczenie to zostaje ustalone dopiero finaln¹
uchwa³¹ w sprawie uchwalenia planu, st¹d nie mo¿e byæ
mowy o nabyciu praw wynikaj¹cych z uchwa³y dotycz¹cej
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przyst¹pienia do planu. Sporz¹dzenie planu w rejonie ulic
Che³mskiej i Junackiej nie zosta³o doprowadzone do etapu
projektu planu i jego uchwalenia. Rada Miasta Krakowa maj¹c na celu ochronê ww. terenu objê³a go uchwa³¹ o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otoczenie Lasu Wolskiego"
(Uchwa³a Nr LXIII/577/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 padziernika 2004 r.). Okreli³a przy tym, w uzasadnieniu do ww.
uchwa³y, swoje stanowisko dotycz¹ce celu sporz¹dzania tego
planu. Przyjê³a tak¿e uchwa³ê o odst¹pieniu od sporz¹dzania
planu w rejonie ulic Che³mskiej i Junackiej.
3.
Uwaga Nr 6
dotycz¹ca fragmentu dzia³ki nr 174 , obr. 8 Krowodrza (tylko
czêæ dzia³ki znajduje siê w obszarze planu) po³o¿onego
w projekcie planu w Terenach Otwartych ZO, których podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni
naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo
oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne. W terenach ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
[...]*
wnosi uwagi:
- wprowadzenie pasa ochronnego dla lasu, o szerokoci 100 m
i dopuszczenie na pozosta³ym obszarze zabudowy domów
jednorodzinnych wolnostoj¹cych o ograniczonej wysokoci,
powo³uj¹c siê na istniej¹c¹ w pobli¿u zabudowê,
- przekwalifikowanie dzia³ki nr 174 lub jej czêci z rolniczej na
budowlan¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Czêæ dzia³ki nr 174 po³o¿ona w granicach planu przeznaczona jest w projekcie planu pod tereny otwarte ZO, bez prawa zabudowy. Tereny te stanowi¹ strefê buforow¹ pomiêdzy
obszarami zurbanizowanymi a obszarami lenymi, pe³ni¹c¹
rolê otuliny niezbêdnej dla utrzymania i prawid³owego funkcjonowania rodowiska lenego. Jej naruszenie spowoduje
zmianê warunków przyrodniczych z naturalnych na ukszta³towane inwestycyjnie, prowadz¹c w perspektywie czasowej
do zubo¿enia i degradacji naturalnego rodowiska.
Ponadto tereny te po³o¿one s¹ w obszarze Bielañsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nale¿¹ do kompleksu
tzw. zachodniego klina zieleni, który charakteryzuje siê wystêpowaniem ró¿norodnych form przyrodniczych: ³¹k, sadów
i ogrodów, oraz naturalnych zbiorowisk lenych i terenów
otwartych. Zachodni klin zieleni posiada wybitne walory krajobrazowe i widokowe; tworzy podstawow¹ czêæ systemu
przyrodniczego Krakowa. Zachowanie ca³oci tego kompleksu warunkuje prawid³owe funkcjonowanie tego systemu oraz
zachowanie jego ci¹g³oci.
Istniej¹ce w s¹siedztwie pojedyncze budynki nie przes¹dzaj¹ o sposobie przeznaczenia wiêkszych kompleksów s¹siednich terenów. Przy sporz¹dzaniu planów nie maj¹ zastosowania przepisy art. 61 ustawy, mówi¹ce o warunkach wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy.
Wg Studium obszar, w którym zawiera siê dzia³ka, znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy,
w strefie przedmieæ (gdzie do kierunków zagospodarowania nale¿y m.in. zachowanie otwartych przestrzeni o wysokich wartociach krajobrazowych oraz bezwzglêdna dba³oæ
o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w te-
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renach otwartych, gdzie obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie
prawa zabudowy; ponadto znajduje siê w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego oraz w strefie ochrony sylwety
Miasta.
Przyjête w projekcie planu rozwi¹zanie jest zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹. Uwarunkowania, które by³y podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ pozostaj¹
aktualne i zosta³y potwierdzone w procesie sporz¹dzania planu. Tym samym, rozpatruj¹c uwagê, nie znaleziono podstaw
do powiêkszania terenów mieszkaniowych w terenach stanowi¹cych strefê poredni¹ pomiêdzy obszarami zainwestowanymi a obszarami lenymi.
4.
Uwaga Nr 7
dotycz¹ca dz. nr 155/2 i 155/3, obr. 8 Krowodrza po³o¿onych
w projekcie planu w Terenach Otwartych ZO, których podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz
istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne. W terenach
ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
[...]*
wnosz¹ o przeznaczenie czêci dzia³ek nr 155/2 i 155/3, na teren zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem MN zgodnie z graficzn¹ propozycj¹ za³¹czon¹ do z³o¿onej uwagi.
Powo³uj¹ siê na istniej¹c¹ w pobli¿u zabudowê,
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Dzia³ki nr 155/2 i 155/3 przeznaczone s¹ w projekcie planu
pod tereny otwarte ZO, bez prawa zabudowy. Tereny te stanowi¹ strefê buforow¹ pomiêdzy obszarami zurbanizowanymi a obszarami lenymi, pe³ni¹c¹ rolê otuliny niezbêdnej dla
utrzymania i prawid³owego funkcjonowania rodowiska lenego. Jej naruszenie spowoduje zmianê stosunków przyrodniczych z naturalnych na kszta³towane inwestycyjnie, prowadz¹c w perspektywie czasowej do ubo¿enia i degradacji naturalnego rodowiska.
Ponadto tereny te po³o¿one s¹ w obszarze Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nale¿¹ do kompleksu
tzw. zachodniego klina zieleni, który charakteryzuje siê wystêpowaniem ró¿norodnych form przyrodniczych: ³¹k, sadów
i ogrodów, oraz naturalnych zbiorowisk lenych i terenów
otwartych. Zachodni klin zieleni posiada wybitne walory krajobrazowe i widokowe; tworzy podstawow¹ czêæ systemu
przyrodniczego Krakowa. Zachowanie ca³oci tego kompleksu warunkuje prawid³owe funkcjonowanie tego systemu oraz
zachowanie jego ci¹g³oci.
Istniej¹ce w s¹siedztwie pojedyncze budynki nie przes¹dzaj¹ o sposobie przeznaczenia wiêkszych kompleksów s¹siednich terenów. Przy sporz¹dzaniu planów nie maj¹ zastosowania przepisy art. 61 ustawy, mówi¹ce o warunkach wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy.
Wg Studium obszar, w którym zawieraj¹ siê dzia³ki, znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy,
w strefie przedmieæ gdzie do kierunków zagospodarowania
nale¿y m.in. zachowanie otwartych przestrzeni o wysokich wartociach krajobrazowych oraz bezwzglêdna dba³oæ o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w terenach
otwartych, gdzie obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy; ponadto znajduj¹ siê w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego oraz w strefie ochrony sylwety Miasta.
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Przyjête w projekcie planu rozwi¹zanie jest zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹. Uwarunkowania, które by³y podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ pozostaj¹
aktualne i zosta³y potwierdzone w procesie sporz¹dzania planu. Tym samym, rozpatruj¹c uwagê, nie znaleziono podstaw
do powiêkszania terenów mieszkaniowych lub umo¿liwiania
rozbudowy obiektów istniej¹cych w terenach stanowi¹cych
strefê poredni¹ pomiêdzy obszarami zainwestowanymi a obszarami lenymi.
5.
Uwaga Nr 9
dotycz¹ca:
- dzia³ki nr 114/5, obr. 8 Krowodrza, której wiêksza czêæ, w projekcie planu znajduje siê w Terenach Otwartych ZO, których
podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne.
W terenach ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych. Pozosta³a niewielka czêæ
dzia³ki objêtej uwag¹ zawiera siê w Terenach Lenych ZL,
których podstawowym przeznaczeniem jest naturalna zieleñ lena. W terenach ZL obowi¹zuje zakaz zabudowy;
- fragmentu dz. nr 114/3, obr. 8 Krowodrza (tylko czêæ dzia³ki znajduje siê w obszarze planu) po³o¿onego w projekcie
planu w Terenach Otwartych ZO, których podstawowym
przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni naturalnej
i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne. W terenach
ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy
obiektów istniej¹cych;
[...]*
wnosi nastêpuj¹ce uwagi:
o przesuniêcie granicy obszaru ZO w taki sposób, aby zosta³a
ona wyrównana z granic¹ planu miejscowego dla dzia³ek s¹siednich oraz o wprowadzenie zapisu MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej w "ni¿szej czêci" dzia³ek 114/3 i 114/5.
Powo³uje siê na wczeniejsze przyst¹pienie i odst¹pienie
dotycz¹ce planu Che³mska Junacka, który obejmowa³ dzia³ki bêd¹ce jego w³asnoci¹, uznaj¹c, ¿e podjêcie tego planu
by³o "poredni¹ deklaracj¹ umo¿liwienia inwestycji mieszkaniowej".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Czêæ dzia³ki nr 114/3, obr. 8 Krowodrza (znajduj¹ca
siê w granicach planu) przeznaczona jest w projekcie planu pod tereny otwarte ZO, bez prawa zabudowy; dzia³ka
nr 114/5, obr. 8 Krowodrza w wiêkszej czêci przeznaczona jest pod tereny otwarte ZO, bez prawa zabudowy,
a w pozosta³ym fragmencie pod Tereny Lene ZL tak¿e bez
prawa zabudowy.
Tereny te stanowi¹ strefê buforow¹ pomiêdzy obszarami
zurbanizowanymi a obszarami lenymi, pe³ni¹c¹ rolê otuliny
niezbêdnej dla utrzymania i prawid³owego funkcjonowania
rodowiska lenego. Jej naruszenie spowoduje zmianê warunków przyrodniczych z naturalnych na ukszta³towane inwestycyjnie, prowadz¹c w perspektywie czasowej do zubo¿enia
i degradacji naturalnego rodowiska.
Ponadto tereny te po³o¿one s¹ w obszarze Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nale¿¹ do kompleksu
tzw. zachodniego klina zieleni, który charakteryzuje siê wystêpowaniem ró¿norodnych form przyrodniczych: ³¹k, sadów
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i ogrodów, oraz naturalnych zbiorowisk lenych i terenów
otwartych. Zachodni klin zieleni posiada wybitne walory krajobrazowe i widokowe; tworzy podstawow¹ czêæ systemu
przyrodniczego Krakowa. Zachowanie ca³oci tego kompleksu warunkuje prawid³owe funkcjonowanie tego systemu oraz
zachowanie jego ci¹g³oci.
Wg Studium obszar, w którym zawieraj¹ siê dzia³ki, znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy,
w strefie przedmieæ (gdzie do kierunków zagospodarowania nale¿y m.in. zachowanie otwartych przestrzeni o wysokich wartociach krajobrazowych oraz bezwzglêdna dba³oæ
o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w terenach otwartych, gdzie obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie
prawa zabudowy; ponadto znajduje siê w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego oraz w strefie ochrony sylwety
Miasta.
Przyjête w projekcie planu rozwi¹zanie jest zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹. Uwarunkowania, które by³y podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ pozostaj¹
aktualne i zosta³y potwierdzone w procesie sporz¹dzania planu. Tym samym, rozpatruj¹c uwagê, nie znaleziono podstaw
do powiêkszania terenów mieszkaniowych w terenach stanowi¹cych strefê poredni¹ pomiêdzy obszarami zainwestowanymi a obszarami lenymi.
Podjêcie uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu
miejscowego nie przes¹dza o ostatecznym sposobie przeznaczenia terenu objêtego planem. Przeznaczenie to zostaje ustalone dopiero finaln¹ uchwa³¹ w sprawie uchwalenia planu,
nie mo¿e byæ wiêc mowy o nabyciu praw wynikaj¹cych
z uchwa³y dotycz¹cej przyst¹pienia do planu. Sporz¹dzenie
planu w rejonie ulic Che³mskiej i Junackiej nie zosta³o doprowadzone do etapu projektu planu i jego uchwalenia. Rada
Miasta Krakowa maj¹c na celu ochronê ww. terenu objê³a go
uchwa³¹ o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otoczenie
Lasu Wolskiego" (Uchwa³a Nr LXIII/577/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 padziernika 2004 r.). Okreli³a przy tym,
w uzasadnieniu do ww. uchwa³y, swoje stanowisko dotycz¹ce celu sporz¹dzania tego planu. Przyjê³a tak¿e uchwa³ê o odst¹pieniu od sporz¹dzania planu w rejonie ulic Che³mskiej
i Junackiej.
6.
Uwaga Nr 11
dotycz¹ca dzia³ek nr 104 i 106, obr. 8 Krowodrza po³o¿onych
w projekcie planu w Terenach Lenych ZL, których podstawowym przeznaczeniem jest naturalna zieleñ lena. W terenach ZL obowi¹zuje zakaz zabudowy.
[...]*
Wnosi o zakwalifikowanie w projekcie planu dzia³ek nr 104
i 106, jako dzia³ek budowlanych. Powo³uje siê na istniej¹c¹
w pobli¿u zabudowê
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdnia wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Dzia³ki nr 104 i 106 w projekcie planu przeznaczone s¹ pod
tereny lene ZL, bez prawa zabudowy. Teren, w którym siê
zawieraj¹, stanowi wysuniêty na p³n.- zach. leny jar, bêd¹cy
przed³u¿eniem terenów zwi¹zanych z Lasem Wolskim.
Ponadto, obszar, w którym po³o¿one s¹ dzia³ki, zawiera
siê w granicach Bielañsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nale¿y do kompleksu tzw. zachodniego klina zieleni, który charakteryzuje siê wystêpowaniem ró¿norodnych
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form przyrodniczych: ³¹k, sadów i ogrodów, oraz naturalnych zbiorowisk lenych i terenów otwartych. Zachodni klin
zieleni posiada wybitne walory krajobrazowe i widokowe,
tworzy podstawow¹ czêæ systemu przyrodniczego Krakowa. Zachowanie ca³oci tego kompleksu warunkuje prawid³owe funkcjonowanie tego systemu oraz zachowanie jego
ci¹g³oci.
Istniej¹ce w s¹siedztwie pojedyncze budynki nie przes¹dzaj¹ o sposobie przeznaczenia s¹siednich terenów. Przy sporz¹dzaniu planów nie maj¹ zastosowania przepisy art. 61 ustawy, dotycz¹ce warunków wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy.
Wg Studium obszar, w którym zawieraj¹ siê dzia³ki, znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy,
w strefie przedmieæ (gdzie do kierunków zagospodarowania
nale¿y m.in. zachowanie otwartych przestrzeni o wysokich
wartociach krajobrazowych oraz bezwzglêdna dba³oæ o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w terenach zieleni lenej, które powinny byæ zagospodarowane zgodnie z ich
ochronnymi funkcjami; ponadto znajduj¹ siê w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego oraz w strefie ochrony sylwety Miasta.
Przyjête w projekcie planu rozwi¹zanie jest zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹. Uwarunkowania, które by³y podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ pozostaj¹
aktualne i zosta³y potwierdzone w procesie sporz¹dzania planu. Tym samym, rozpatruj¹c uwagê, nie znaleziono podstaw
do uszczuplania istniej¹cych obszarów lenych.
7.
Uwaga Nr 13
dotycz¹ca dzia³ek nr 159/1, 158/3, 158/4, obr. 8 Krowodrza
oraz dz. nr 155/2 i 155/3, obr. 8 Krowodrza po³o¿onych w projekcie planu w Terenach Otwartych ZO, których podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy zieleni naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne. W terenach
ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
[...]*
Wnosi nastêpuj¹ce uwagi:
1) uznaje, ¿e ustalenia planu naruszaj¹ uprawnienia do swobodnego dysponowania w³asnoci¹,
2) sugeruje mo¿liwoæ zabudowy dzia³ek "na zapleczu"
w oparciu o kiedy istniej¹c¹ drogê gruntow¹.
3) uwa¿a, ¿e projekt planu "ogranicza prawa dysponowania
jego nieruchomoci¹ i prowadzi do nieuzasadnionego
przedk³adania interesu spo³ecznego nad interes jednostki,
naruszenia zasad postêpowania administracyjnego oraz
konstytucyjnych zasad demokratycznego pañstwa prawnego oraz równoci wobec prawa".
4) uwa¿a, ¿e § 15 ustaleñ projektu planu nie spe³nia dyspozycji przepisów art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5) kwestionuje prawid³owoæ przyjêtego w planie przeznaczenia gruntów w terenach ZO (w szczególnoci dotyczy
rolniczego u¿ytkowania gruntów oraz istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych).
6) uwa¿a, ¿e formu³owany w planie zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych na terenach otwartych (ZO) - w tym w szczególnoci na dzia³kach nr 155/2,
155/3, 158/4 158/3 159/1 - nie znajduje uzasadnienia w treci prognozy oddzia³ywania na rodowisko.
7) uwa¿a, ¿e nie ma prawnego uzasadnienia dla niedopuszczenia jakiejkolwiek zabudowy pasa terenu pomiêdzy

Poz. 2561

dzia³k¹ nr 160 a po³o¿onym na zachód od granicy dzia³ki nr
159/1 terenem zabudowy mieszkaniowej (MN). W konkluzji uznaje, ¿e istnieje mo¿liwoæ ograniczonej zabudowy
dzia³ki 159/1.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Ad 1. Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomoci,
które mog¹ wynikn¹æ na skutek uchwalenia projektu
planu, mieszcz¹ siê w granicach dopuszczanych przepisami prawa. Je¿eli z powodu tych ograniczeñ wystêpuj¹ podstawy do roszczeñ okrelonych w art. 36 ustawy, mo¿na z nimi wyst¹piæ po uchwaleniu i wejciu planu w ¿ycie.
Ad 2. Dzia³ki nr 159/1, 158/3, 158/4 przeznaczone s¹ w projekcie planu pod tereny otwarte ZO, bez prawa zabudowy.
Tereny te stanowi¹ strefê "buforow¹' pomiêdzy obszarami zurbanizowanymi a obszarami lenymi, pe³ni¹c¹
rolê otuliny niezbêdnej dla utrzymania i prawid³owego
funkcjonowania rodowiska lenego. Jej brak spowoduje zmianê warunków przyrodniczych z naturalnych
na ukszta³towane inwestycyjnie, prowadz¹c w perspektywie czasowej do ubo¿enia i degradacji naturalnego
rodowiska.
Ponadto tereny te po³o¿one s¹ w obszarze Bielañsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego i nale¿¹ do kompleksu tzw. zachodniego klina zieleni, który charakteryzuje
siê wystêpowaniem ró¿norodnych form przyrodniczych:
³¹k, sadów i ogrodów, oraz naturalnych zbiorowisk lenych i terenów otwartych. Zachodni klin zieleni posiada wybitne walory krajobrazowe i widokowe, tworzy
podstawow¹ czêæ systemu przyrodniczego Krakowa.
Zachowanie ca³oci tego kompleksu warunkuje prawid³owe funkcjonowanie tego systemu oraz zachowanie
jego ci¹g³oci.
Ad 3. Obszar planu tworz¹ tereny o wybitnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, w wyniku czego wystêpuje
tu konflikt interesu: osób, które chc¹ inwestowaæ na
w³asnych dzia³kach i interesu spo³ecznego, jakim jest
koniecznoæ utrzymania systemu przyrodniczego miasta oraz zachowania jego ci¹g³oci. St¹d - bez zak³adania prymatu ¿adnego z interesów rozwa¿ono te interesy, z uwzglêdnieniem stanu faktycznego i prawnego,
w tym obowi¹zku realizacji przez samorz¹d ustawowych
zadañ m.in. z zakresu ochrony przyrody, dóbr kultury
i ochrony rodowiska.
Ad 4. Projekt planu zosta³ sporz¹dzony zgodnie z przepisami
prawa, w szczególnoci zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrêbnych i uzyska³ niezbêdne opinie i uzgodnienia organów i instytucji w³aciwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.
Ad 5. Utrzymanie ró¿norodnych form zagospodarowania terenu, w tym racjonalne korzystanie z zasobów rodowiska naturalnego, jest po¿¹danym kierunkiem rozwoju wspó³czesnego miasta. Kierunek ten winien opieraæ
siê na zasadzie zrównowa¿onego rozwoju, gdzie jednym z celów jest utrzymanie oraz ochrona powierzchni
terenów otwartych w miastach i zachowanie ich bioró¿norodnoci, w tym równie¿ z mo¿liwoci¹ rolniczego ich u¿ytkowania.
Jest to zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta. Wg Studium tereny, których dotyczy
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uwaga, znajduj¹ siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy, w strefie przedmieæ (gdzie do kierunków zagospodarowania nale¿y m.in. zachowanie
otwartych przestrzeni o wysokich wartociach krajobrazowych oraz bezwzglêdna dba³oæ o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w terenach otwartych, gdzie obowi¹zuje wykluczenie prawa zabudowy;
ponadto w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego oraz w strefie ochrony sylwety Miasta: Uwarunkowania, które by³y podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ pozostaj¹ nadal aktualne i zosta³y potwierdzone
w procesie sporz¹dzania planu.
Ad 6. Prognoza oddzia³ywa na rodowisko potwierdza, ¿e
brak regulacji planistycznej chroni¹cej wartociowe
zasoby spowoduje m.in. zubo¿enie struktury przyrodniczej, struktury wizualnej oraz struktury jakoci rodowiska w tym obszarze. "Prognoza" okrelaj¹c skutki dla rodowiska wynikaj¹ce z planowanego przeznaczenia terenów, uznaje je za pozytywne dla
wszystkich wystêpuj¹cych jego komponentów (m.in.
dla powietrza atmosferycznego, wiata rolin i zwierz¹t oraz krajobrazu). Przyjête w planie rozwi¹zania
"Prognoza" uznaje za prawid³owe wobec wystêpuj¹cych uwarunkowañ ekofizjograficznych i za zgodne
z zapisami prawa w zakresie ochrony przyrody oraz
ochrony rodowiska.
Ad 7. Istniej¹ce w s¹siedztwie pojedyncze budynki nie przes¹dzaj¹ o sposobie przeznaczenia wiêkszych kompleksów s¹siednich terenów. Przy sporz¹dzaniu planów
nie maj¹ zastosowania przepisy art. 61 ustawy, mówi¹ce o warunkach wymaganych dla rozstrzygniêæ
administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy.
Rozpatruj¹c uwagê nie znaleziono podstaw do powiêkszania terenów mieszkaniowych, w obszarach stanowi¹cych strefê poredni¹ pomiêdzy obszarami zainwestowanymi a obszarami lenymi.
8.
Uwaga Nr 14
dotycz¹ca dzia³ek nr: 159/1, 158/3, 158/4, obr. 8 Krowodrza
po³o¿onych w projekcie planu w Terenach Otwartych ZO, których podstawowym przeznaczeniem s¹ ró¿norodne formy
zieleni naturalnej i urz¹dzonej w tym grunty u¿ytkowane rolniczo oraz istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne.
W terenach ZO obowi¹zuje zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych.
[...]*
Wnosi nastêpuj¹ce uwagi:
1) uwa¿a, ¿e § 15 ustaleñ projektu planu nie spe³nia dyspozycji przepisów art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2) ponadto kwestionuje prawid³owoæ przyjêtego w planie
przeznaczenia gruntów w terenach ZO (w szczególnoci dotyczy rolniczego u¿ytkowania gruntów oraz istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych).
3) uwa¿a, ¿e formu³owany w planie zakaz zabudowy oraz zakaz rozbudowy obiektów istniej¹cych na terenach otwartych (ZO) - w tym w szczególnoci na dzia³kach nr 155/2,
155/3, 158/4 158/3 159/1 - nie znajduje uzasadnienia w treci prognozy oddzia³ywania na rodowisko.
4) uwa¿a, ¿e nie ma prawnego uzasadnienia dla niedopuszczenia jakiejkolwiek zabudowy pasa terenu pomiêdzy
dzia³k¹ nr 160 a po³o¿onym na zachód od granicy dzia³ki
nr 159/1 terenem zabudowy mieszkaniowej (MN).
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W konkluzji uznaje, ¿e istnieje mo¿liwoæ ograniczonej zabudowy dzia³ki 159/1.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Ad 1) Projekt planu zosta³ sporz¹dzony zgodnie z prawem tj.,
zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrêbnych i uzyska³ niezbêdne opinie i uzgodnienia od organów i instytucji w³aciwych do uzgadniania
i opiniowania planu.
Ad 2) Utrzymanie ró¿norodnych form zagospodarowania terenu, w tym racjonalne korzystanie z zasobów rodowiska naturalnego, jest po¿¹danym kierunkiem rozwoju wspó³czesnego miasta. Kierunek ten winien opieraæ
siê na zasadzie zrównowa¿onego rozwoju, gdzie jednym z celów jest utrzymanie oraz ochrona powierzchni
terenów otwartych w miastach oraz zachowanie ich bioró¿norodnoci, w tym równie¿ z mo¿liwoci¹ rolniczego ich u¿ytkowania.
Jest to zgodne z zawart¹ w Studium polityk¹ przestrzenn¹ miasta. Wg Studium tereny, których dotyczy uwaga, znajduj¹ siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy, w strefie przedmieæ
(gdzie do kierunków zagospodarowania nale¿y m.in.
zachowanie otwartych przestrzeni o wysokich wartociach krajobrazowych oraz bezwzglêdna dba³oæ
o utrwalenie i odtworzenie powi¹zañ przyrodniczych), w terenach otwartych, gdzie obowi¹zuje wykluczenie prawa zabudowy; ponadto w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego oraz w strefie
ochrony sylwety Miasta. Uwarunkowania, które by³y
podstaw¹ przyjêtych w Studium ustaleñ pozostaj¹
nadal aktualne i zosta³y potwierdzone w procesie
sporz¹dzania planu.
Ad 3) Prognoza oddzia³ywania na rodowisko potwierdza,
¿e brak regulacji planistycznej chroni¹cej wartociowe zasoby spowoduje m.in. zubo¿enie struktury przyrodniczej, struktury wizualnej oraz struktury jakoci
rodowiska w tym obszarze. "Prognoza" okrelaj¹c
skutki dla rodowiska wynikaj¹ce z planowanego
przeznaczenia terenów, uznaje je za pozytywne dla
wszystkich wystêpuj¹cych jego komponentów (m.in.
dla powietrza atmosferycznego, wiata rolin i zwierz¹t oraz krajobrazu). Przyjête w planie rozwi¹zania
"Prognoza" uznaje za prawid³owe wobec wystêpuj¹cych uwarunkowañ ekofizjograficznych i za zgodne
z zapisami prawa w zakresie ochrony przyrody oraz
ochrony rodowiska.
Ad 4) Istniej¹ce w s¹siedztwie pojedyncze budynki nie przes¹dzaj¹ o sposobie przeznaczenia wiêkszych kompleksów s¹siednich terenów. Przy sporz¹dzaniu planów
nie maj¹ zastosowania przepisy art. 61 ustawy, mówi¹ce o warunkach wymaganych dla rozstrzygniêæ
administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy.
Rozpatruj¹c uwagê nie znaleziono podstaw do powiêkszania terenów mieszkaniowych, w obszarach stanowi¹cych strefê poredni¹ pomiêdzy obszarami zainwestowanymi a obszarami lenymi.
Przewodnicz¹cy Rady: P: Pytko
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr CVIII/1090/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "OTOCZENIE LASU WOLSKIEGO"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami
planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Otoczenie Lasu Wolskiego" zosta³y okrelone w ustaleniach planu - tj. w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otoczenie lasu
Wolskiego" oraz w czêci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêæ uchwa³y).
Charakter obszaru objêtego planem, jego cel i ustalenia
powoduj¹, ¿e zakres inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych
Gminy jest ograniczony do modernizacji (zwi¹zanej z utrzymaniem) istniej¹cej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Nowe inwestycje infrastrukturalne uwzglêdnione w planie nie s¹ bezporednim skutkiem jego rozwi¹zañ, lecz wynikaj¹ z zaplanowanych i przewidywanych realizacji elementów
infrastruktury, s³u¿¹cych obs³udze terenów po³o¿onych poza
obszarem planu.
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad drogowy-powi¹zania:
a) pó³nocna czêæ planu - obs³ugiwana bezporednio
z dróg lokalnych ul. Che³mskiej i al. Kasztanowej (po³o¿one poza obszarem planu) i dróg dojazdowych
(ul. Junacka) oraz dojazdów;
b) po³udniowa czêæ planu - obs³ugiwana porednio przez
drogi dojazdowe (ul. Zakamycze i ul. Za Sk³onem - po³o¿one poza obszarem planu);
2) cie¿ki rowerowe zgodnie z planowanym systemem tras
rowerowych w Krakowie, uwzglêdniaj¹ce procedury obowi¹zuj¹ce w Gminie, wg przepisów wewnêtrznych. Ca³oæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, zieleñ, owietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów
infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê:
zasilanie w wodê obszaru objêtego planem w oparciu o:
a) istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹ rozbiorcz¹ w ul. Junackiej i ul. Zakamycze oraz w al. Kasztanowej (po³o¿onej
poza obszarem planu);
b) planowan¹ rozbudowê sieci i urz¹dzeñ wodoci¹gowych (poza obszarem planu), niezale¿nie od jego ustaleñ umo¿liwi docelowe stworzenie trzech stref zaopatrzenia w wodê obszaru objêtego planem.
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2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych:
a) rozbudowa i modernizacja (w tym uzupe³nienie) sieci
kanalizacji odprowadzenia cieków sanitarnych,
w oparciu o obowi¹zuj¹cy system kanalizacji rozdzielczej - uk³ad centralny - do odbiorników w ul. Zakamycze i ul. Junackiej oraz w al. Kasztanowej (po³o¿onych
poza obszarem planu);
b) rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzenia
wód opadowych:
- z pó³nocno-wschodniej czêci obszaru planu do istniej¹cej sieci kanalizacji deszczowej (po³o¿onej poza
obszarem planu), f 300 mm w ul. Zielony Dó³ f 500
mm w ul. Grabowej;
- w pozosta³ym obszarze planu - utrzymanie zasad powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych
i naturalnego ich sp³ywu - przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki bezporednie z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi - poprzez
bud¿et miasta - w ramach, m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) innych rodków zewnêtrznych,
d) udzia³ inwestorów prywatnych w finansowaniu zadañ
publicznych w ramach "partnerstwa publiczno-prywatnego" - wg przepisów odrêbnych.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezporednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania inwestycji w obszarze planu prowadzi - odpowiednio - miejska jednostka organizacyjna - Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych - bezporednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê
finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (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 kanalizacji sanitarnej ze rodków MPWiK S.A.
Przyjmuje 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, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okrelone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A) wraz z programem "Woda dla
wszystkich",

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 406

 11510 

c) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
d) programu ochrony rodowiska,
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 dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
g) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w ramach "partnerstwa publiczno-prywatnego".
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Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okrelaj¹ce terminy, zakresy
(w tym 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
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