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2562
Uchwa³a* Nr CIII/1040/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Wschód
w Krakowie.
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) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Wschód w Krakowie, zwany dalej
planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoæ z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.

________
* W zakresie przedmiotowej uchwa³y toczy siê postêpowanie
nadzorcze dotycz¹ce:
1) treci:
 § 23,
 § 4 pkt 1 lit c tiret 8, § 5 ust. 2 pkt 2 lit. c tiret 1, § 6 ust. 1 pkt 1
lit d - w zakresie, w jakim odnosz¹ siê do terenów otwartych oznaczonych symbolami 47ZO, 48 ZO, 49 ZO,
 § 27 ust 2, § 28 ust. 2 w zakresie s³ów "nie mniej ni¿",
2) na rysunku planu:
 w zakresie, w jakim odnosz¹ siê do terenów oznaczonych
symbolami 47ZO, 48 ZO, 49 ZO.

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³¹ objêty jest obszar Miasta Krakowa o powierzchni
82,85 ha ograniczony:
1) od pó³nocy - wêz³em opatkowickim (granica decyzji Nr 3/
98 z dnia 29 grudnia 1998 r. o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4 dla odcinka: wêze³ "Balice I" - ul. K¹pielowa),
2) od wschodu - rzek¹ Wilg¹,
3) od po³udnia - granic¹ administracyjn¹ miasta,
4) od zachodu - przebiegiem zachodniej linii rozgraniczaj¹cej
ul. Zakopiañsk¹ o parametrach drogi ekspresowej S7.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu - bêd¹cy ustaleniami planu, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 3, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) Rysunek infrastruktury technicznej (gospodarka wodnociekowa) - niebêd¹cy ustaleniami planu materia³ planistyczny o treci informacyjnej dotycz¹cej ogólnych zasad
rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,
3) Rysunek infrastruktury technicznej (gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika) - niebêd¹cy ustaleniami planu materia³ planistyczny o treci informacyjnej dotycz¹cej ogólnych zasad rozbudowy systemów infrastruktury
technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,
4) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y,
5) 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 5 do uchwa³y.
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz okrelenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tych terenów, okrelone s¹ w postaci:
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1) Przepisów ogólnych, zawartych w Rozdziale 1 uchwa³y,
odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem
oraz do charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych
wiêksz¹ iloæ terenów wyznaczonych na rysunku planu;
2) Przepisów szczegó³owych, zawartych w Rozdziale 2
uchwa³y, odnosz¹cych siê do poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu;
3) Rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ ujêtych w legendzie tego rysunku jako zbiór pod nazw¹: "obowi¹zuj¹ca treæ ustaleñ rysunku planu".
4. Ustalenia okrelone w ust. 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, poza któr¹ nie mo¿na wyjæ z zabudow¹ w projekcie
zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
15) dojazdach niewydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ drogi wewnêtrzne i s³u¿ebne przejazdy, zarówno istniej¹ce
jak i te, które mog¹ powstaæ w przysz³oci, niewyznaczone
na rysunku planu,
16) decyzji o lokalizacji autostrady A-4 - nale¿y przez to rozumieæ Decyzjê Nr 3/98 Wojewody Krakowskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady p³atnej A-4 z dnia 29 grudnia
1998 r. (na odcinku od wêz³a "Balice I" do ul. K¹pielowej)
oraz Decyzjê Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast z dnia 3 sierpnia 1999 r. (GP-1/A-4/27/EM-A/99/85).

§3

§4

Ilekroæ w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek planu,
3) tekcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treæ niniejszej
uchwa³y,
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, wyra¿ony na mapie sytuacyjno - wysokociowej w skali 1:1000,
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
6) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu i na rzecz którego,
nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa,
7) dopuszczalnym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach okrelonych w ustaleniach szczegó³owych dla tego terenu, zawartych w Rozdziale 2 uchwa³y,
8) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego w zakresie takim jak:
owiata i wychowanie, zdrowie i opieka spo³eczna, kultura, administracja publiczna, ³¹cznoæ itp.,
9) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze rodków niepublicznych, w szczególnoci
w zakresie handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego itp.,
10) dzia³ce budowlanej - nale¿y to pojêcie rozumieæ zgodnie
z definicj¹ okrelon¹ w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z pón. zm.); dzia³ki gruntu, po³o¿one w terenach przeznaczonych w planie pod zabudowê, które
nie spe³niaj¹ parametrów dzia³ki budowlanej, pozostaj¹
jako takie w dotychczasowym u¿ytkowaniu,
11) wskaniku powierzchni zabudowanej - nale¿y przez to rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynków lokalizowanych na dzia³ce lub terenie, do powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki
lub terenu,
12) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê budynku równoleg³¹ do drogi publicznej,
13) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której wymaga siê obowi¹zkowo usytuowania elewacji frontowej budynku w projekcie zagospodarowania
dzia³ki lub terenu,

Wyznacza siê na rysunku planu obowi¹zuj¹ce ustalenia
planu, w tym:
1) Elementy wprowadzone planem:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniem tych terenów numerem i symbolem literowym, w tym:
 1MN - 16MN, 17MN(w), 18MN(s), 19MN(u), 20MN(z),
21MN(z) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 22MW i 23 MW(n) - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,
 24U(c) - 32U(c) - tereny zabudowy us³ugowej (us³ug
komercyjnych),
 33U(p) i 34U(p) - tereny zabudowy us³ugowej (us³ug
publicznych),
 35US - tereny sportu i rekreacji,
 36ZP(p) - 42ZP(p), 43ZP i 44ZP - tereny zieleni urz¹dzonej, publicznej,
 45ZP(n) i 46ZP(n) - tereny zieleni urz¹dzonej, niepublicznej,
 47ZO - 49ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej
(tereny otwarte),
 50ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 51WS - 53WS - tereny wód powierzchniowych,
 54KD(S) i 55KD(S) - tereny dróg publicznych w ci¹gu
drogi krajowej nr 7,
 56KD(L) - 59KD(L) i 63KD(L) - tereny dróg publicznych
- ulice lokalne,
 60KD(D) - 62KD(D) i 64KD(D) - 69KD(D) - tereny dróg
publicznych - ulice dojazdowe,
 70KDW - teren wydzielonej drogi wewnêtrznej,
 71E - 73E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
 74G - teren infrastruktury technicznej - gazownictwo,
 75K - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja
opadowa,
d) granice obszaru zagro¿onego powodzi¹,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
f) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
g) nieprzekraczalne linie zabudowy od koryta rzeki Wilgi,
h) granice terenów wymagaj¹cych przekszta³ceñ,
i) granica potencjalnej strefy zagro¿eñ ponadnormatywnego oddzia³ywania na rodowisko drogi krajowej nr 7 w klasie S, przyjêta przez analogiê do autostrady A-4, w odleg³oci 50 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 7,
j) granica potencjalnej strefy uci¹¿liwoci ponadnormatywnego oddzia³ywania na rodowisko drogi krajowej nr 7
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w klasie S, przyjêta przez analogiê do autostrady A-4,
w odleg³oci 150 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 7,
k) przebieg cie¿ki rowerowej stanowi¹cej element systemu podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa,
l) przebieg rowów o strategicznym znaczeniu dla odwodnienia miasta;
2) Elementy uwzglêdnione w rysunku planu, ustalone lub okrelone na mocy przepisów odrêbnych:
a) granice obszaru wchodz¹cego w sk³ad strefy "C" ochrony
uzdrowiskowej Uzdrowiska Swoszowice (ca³y obszar objêty planem) - wg Statutu Uzdrowiska Swoszowice Uchwa³a Nr 14/74 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia
25.04.1974 r.,
b) stanowiska archeologiczne, znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie,
c) granica "strefy zagro¿eñ" (50 m od krawêdzi jezdni) wchodz¹cej w sk³ad obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady A-4 na rodowisko - wg Decyzji Nr 3/98
o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4,
d) granica "strefy uci¹¿liwoci" (150 m od krawêdzi jezdni)
wchodz¹cej w sk³ad obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady A-4 na rodowisko - wg Decyzji
Nr 3/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4.
§5
1. Okrela siê nastêpuj¹ce, podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego na obszarze objêtym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych
wymagañ dla tych elementów:
1) przestrzeñ, w tym krajobraz ul. Zakopiañskiej, obejmuj¹ca teren oznaczony na rysunku planu symbolem 54KD(S)
i tereny przyleg³e - wymaga ukszta³towania,
2) przestrzeñ obszaru z zabudowaniami pofolwarcznymi,
obejmuj¹ca tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 25U(c) i 33U(p) - wymaga ukszta³towania i czêciowej rewaloryzacji, o ile wynikaæ to bêdzie z postêpowania, o którym mowa w § 7 ust. 2,
3) przestrzeñ, w tym linie zabudowy (pierzeje ulic) rozwojowych terenów zabudowy mieszkaniowej po³o¿onych na po³udnie od ul. Opatkowickiej - wymaga ukszta³towania,
4) przestrzeñ rzeki Wilgi i powi¹zanej z ni¹ zieleni oraz terenów otwartych - wymaga ukszta³towania i ochrony,
5) przestrzeñ istniej¹cego stawu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51WS - wymaga ukszta³towania i ochrony.
2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania nowej, uporz¹dkowanej linii zabudowy
wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej, w odleg³oci nie mniejszej
od tej ulicy ni¿ okrela to wyznaczona na rysunku planu
nieprzekraczalna linia zabudowy z zachowaniem wzajemnej harmonii poszczególnych elementów zagospodarowania terenów wzd³u¿ tej ulicy,
b) utrzymania zabudowy wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej
na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
o dachach p³askich i o jednakowej wysokoci wynosz¹cej 9 m od poziomu terenu do górnej krawêdzi gzymsu
lub attyki, z tolerancj¹ do 1,5 m w dó³, z wyj¹tkiem stacji paliw, której wysokoæ mo¿e byæ mniejsza od ustalonej powy¿ej,
c) docelowo, sukcesywnej likwidacji istniej¹cych budynków, po³o¿onych przed lini¹ zabudowy, o której mowa
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w lit. a, posiadaj¹cych ma³¹ wartoæ architektoniczn¹
i mog¹cych kolidowaæ z programem modernizacji drogi krajowej nr 7, z wyj¹tkiem zabudowy w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 28U(c), o ile
nie bêdzie ona kolidowa³a z programem modernizacji
drogi krajowej nr 7 oraz bêdzie reprezentowaæ wysoki
poziom rozwi¹zañ architektonicznych,
d) zagospodarowania terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 25U(c), 33U(p), z uwzglêdnieniem wartoci kulturowych tych terenów i umiejêtnym
wkomponowaniem tych wartoci w przestrzeñ nowej
zabudowy, o ile wynikaæ to bêdzie z postêpowania,
o którym mowa w § 7 ust. 2,
e) kszta³towania nowych, rozwojowych terenów zabudowy
mieszkaniowej, wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 9MN, 17MN(w), 23MW(n) w harmonijnym nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej,
f) uporz¹dkowanego lokalizowania budynków w terenach,
o których mowa w lit. e, na wyznaczonej na rysunku
planu, obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,
g) zagospodarowania terenów wzd³u¿ rzeki Wilgi,
oraz zwi¹zanych z t¹ rzek¹ obszarów otwartych, jako przestrzeni ogólnodostêpnych o charakterze parków
rzecznych, z wyj¹tkiem terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 5MN i 6MN,
h) udostêpnienia otoczenia istniej¹cego stawu, oznaczonego symbolem 51WS, co najmniej w czêci terenu
wyznaczonego na rysunku planu pod symbolem 44ZP,
jako przestrzeni ogólnodostêpnej, w³¹czonej w system
przestrzeni publicznej osiedla;
2) Zakazy:
a) lokalizacji nowych, wolnostoj¹cych, trwale zwi¹zanych
z gruntem urz¹dzeñ reklamowych, w odleg³oci mniejszej ni¿ 20 m od krawêdzi istniej¹cej drogi krajowej nr 7,
b) lokalizacji wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych,
c) grodzenia nieruchomoci przyleg³ych do rzeki Wilgi,
uniemo¿liwiaj¹cego zachowanie dostêpu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód:
 w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
49ZO - w odleg³oci mniejszej ni¿ 15 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej,
 w terenach oznaczonych symbolami 5MN i 6MN w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od górnej krawêdzi
strefy brzegowej,
 w terenach oznaczonych symbolami 38ZP(p) i 39ZP(p)
na ca³ym obszarze.
§6
1. W zakresie zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala siê:
1) Nakazy:
a) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub terenu, odpowiednich proporcji miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹
czêci¹ dzia³ki lub terenu, okrelonych wskanikami
powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 pkt 11
oraz powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ustalonymi
dla wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y,
b) kompleksowego rozwi¹zywania problemów zabudowy,
infrastruktury technicznej, w szczególnoci gospodarki
wodno-ciekowej, komunikacji i zieleni,
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c) ochrony cieków wodnych i kszta³towania otuliny biologicznej tych cieków, zw³aszcza rzeki Wilgi, w pasie o szerokoci nie mniejszym ni¿ 15 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej oraz utrzymywania urz¹dzeñ wodnych,
w tym rowów (eksploatacja, konserwacja, remont)
na poziomie gwarantuj¹cym zachowanie ich funkcji,
d) ochrony i kszta³towania istniej¹cego systemu terenów
otwartych, g³ównie zwi¹zanych z istniej¹cymi ciekami
wodnymi, na który sk³adaj¹ siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 36ZP(p), 38ZP(p), 39ZP(p) i 47ZO,
48ZO, 49ZO posiadaj¹cych wysokie wartoci krajobrazu,
z zasobami przyrodniczymi w postaci zieleni naturalnej,
e) kszta³towania terenów zabudowy, zw³aszcza jednorodzinnej, w nawi¹zaniu do cech istniej¹cego krajobrazu
kulturowego, charakterystycznego dla terenów podmiejskich, z zachowaniem wartociowych obiektów
budownictwa tradycyjnego, okrelonych w informacyjnej treci rysunku planu,
f) stosowania rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych dotrzymanie standardów klimatu akustycznego, w terenach
zabudowy mieszkaniowej i innych obiektach z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w potencjalnej strefie uci¹¿liwoci ponadnormatywnego oddzia³ywania drogi krajowej nr 7 na rodowisko,
g) stosowania do celów grzewczych i innych potrzeb energetycznych w nowej zabudowie, paliw ekologicznie czystych i sukcesywnej modernizacji w tym kierunku, zabudowy istniej¹cej,
h) respektowania wymagañ obowi¹zuj¹cego statutu
Uzdrowiska Swoszowice w odniesieniu do strefy "C"
ochrony uzdrowiskowej, w sk³ad której wchodzi ca³y
obszar objêty planem,
i) respektowania wymagañ decyzji w sposobie zagospodarowania obszaru objêtego ustaleniami tej decyzji,
o której mowa w § 3 pkt 16,
j) uwzglêdnienia, w projekcie zagospodarowania dzia³ki
lub terenu i objêcia ochron¹ przy lokalizacji inwestycji
budowlanej, cennych istniej¹cych drzew i zadrzewieñ;
2) Zakazy:
a) lokalizacji na ca³ym obszarze objêtym planem, inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko,
na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 62 z pón. zm.), z wyj¹tkiem drogi ekspresowej,
b) lokalizacji na wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej, inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których
wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 62, z pón. zm.),
c) lokalizacji inwestycji z zakresu dzia³alnoci us³ugowo produkcyjnej na terenach i dzia³kach wydzielonych
oraz w formie lokali u¿ytkowych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w zabudowie jednorodzinnej, których oddzia³ywanie na rodowisko mog³oby siêgaæ poza obszar pozostaj¹cy we w³adaniu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹, powoduj¹c obni¿enie,
wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów rodowiskowych na terenach dzia³ek s¹siednich, a tak¿e
na terenie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do znajduj¹cych siê na nim pomieszczeñ mieszkalnych,
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d) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz innych
obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y
pobyt ludzi, w obszarach objêtych wyznaczonymi na rysunku planu granicami:
 "strefy zagro¿eñ" wchodz¹cej w sk³ad obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady A-4
na rodowisko, ustalonej na podstawie decyzji, o której mowa w § 3 pkt 16,
 potencjalnej strefy zagro¿eñ ponadnormatywnego
oddzia³ywania na rodowisko drogi krajowej nr 7
w klasie S, okrelonej na rysunku planu,
e) lokalizowania nowych budynków na ca³ym obszarze
objêtym planem, (wchodz¹cym w sk³ad strefy "C"
ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Swoszowice, a tak¿e czêciowo objêtym projektowan¹ granic¹ terenu
ochrony poredniej ujêæ wód leczniczych tego uzdrowiska), bez jednoczesnego uzbrojenia terenu w sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacjê sanitarn¹,
f) lokalizowania wiêkszych utwardzonych powierzchni komunikacyjnych, w tym parkingów powy¿ej 20 stanowisk, bez wyposa¿enia w kanalizacjê opadow¹ zakoñczon¹ odpowiednimi urz¹dzeniami do podczyszczania
cieków opadowych,
g) grodzenia nieruchomoci przyleg³ych do powierzchniowych wód publicznych w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m
od linii brzegu, a tak¿e uniemo¿liwiania przechodzenia
przez ten obszar.
2. Wskazuje siê poni¿ej, które z wyznaczonych na rysunku planu terenów przyporz¹dkowuje siê poszczególnym rodzajom
terenów, zró¿nicowanych pod wzglêdem dopuszczalnego
poziomu ha³asu w rodowisku, okrelonym w Ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 62, z pón. zm.):
1) tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹, oznaczone symbolami:
1MN-16MN, 17MN(w), 18MN(s), 19MN(u), 20MN(z),
21MN(z), 22MW, 23MW(n) - dopuszczalny poziom ha³asu
w rodowisku - jak dla rodzaju terenu przeznaczonego
"na cele mieszkaniowo - us³ugowe",
2) teren wyznaczony na rysunku planu z przeznaczeniem
pod us³ugi publiczne, oznaczone symbolem 33U(p) - dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku - jak dla rodzaju
terenu przeznaczonego "pod budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y".
§7
1. Okrela siê na rysunku planu obiekty i tereny rodowiska
kulturowego wystêpuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) Budynki o charakterze zabudowy tradycyjnej, (zawarte w Studium Konserwatorskim pt. "Krakowski Zespó³ Miejski" opracowanym przez Pracowniê Konserwacji Zabytków w Krakowie, oznaczone na rysunku
planu, w jego treci informacyjnej, pod numerami
od 1 do 10):
a) nr 1. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 46,
b) nr 2. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 50,
c) nr 3. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 107,
d) nr 4. zespó³ folwarczny - ul. Smoleñskiego 40,
e) nr 5. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 93,
f) nr 6. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 111,
g) nr 7. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 113,
h) nr 8. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 74,
i) nr 9. budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 30,
j) nr 10.budynek mieszkalny - ul. Smoleñskiego 127;
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2) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków w Krakowie Stanowiska znajduj¹ siê na obszarze nr 104-56 i opisane s¹ w nastêpuj¹cy sposób:
(nr stanowiska w obszarze / nr stanowiska w miejscowoci)
a) 38 / 1 (Kraków Opatkowice),
b) 39 / 2 (Kraków Opatkowice),
c) 52 / 15 (Kraków Opatkowice),
d) 53 / 16 (Kraków Opatkowice),
e) 54 / 17 (Kraków Opatkowice),
f) 55 / 18 (Kraków Opatkowice).
2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie dzia³ek, na których
znajduj¹ siê obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w obrêbie terenów stanowisk archeologicznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszarów
i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ (wymagaj¹ uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami konserwatorskimi, a w przypadku stanowisk archeologicznych, równie¿ powiadomienia
tych s³u¿b o zamiarze prowadzenia prac ziemnych).
§8
W zakresie szczególnych wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych ustala siê:
1) Nakazy:
a) sytuowania ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicznych, nie bli¿ej
jezdni ni¿ na wyznaczonych wg rysunku planu liniach rozgraniczaj¹cych pasy drogowe tych dróg,
b) kszta³towania linii ogrodzeñ w harmonii poszczególnych
elementów tworz¹cych te linie, w tym elementów ma³ej
architektury, których lokalizacja w liniach rozgraniczaj¹cych zosta³a dopuszczona wg pkt 3;
2) Zakazy:
a) lokalizacji w pasach drogowych, okrelonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, wolnostoj¹cych, trwale zwi¹zanych z gruntem urz¹dzeñ reklamowych,
b) lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugowych z naruszeniem ustalonej linii zabudowy;
3) Dopuszczenia:
a) lokalizacji w pasach drogowych zadaszonych przystanków autobusowych i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
b) lokalizacji na wyznaczonej linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy, przed lini¹ zabudowy, zadaszonych os³on lub pomieszczeñ do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, ze cianami pe³nymi od strony drogi, pod warunkiem umiejêtnego wkomponowania tych obiektów w ogrodzenie.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
w zakresie przeznaczenia terenów oraz okrelenia
sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy
§9
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami: 1MN - 16MN ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego, realizowanej w budynkach
wielorodzinnych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿ cztery mieszkania, spe³niaj¹cej wymagania okrelone w ust. 3 pkt 1 i 2,
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2) zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
i c, niekoliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenów, realizowanej na dzia³ce wydzielonej lub w formie
lokalu u¿ytkowego na dzia³ce jednorodzinnej, o powierzchni tego lokalu nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego,
3) zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem jak w pkt 2, w terenach objêtych zasiêgiem potencjalnej strefy uci¹¿liwoci
ponadnormatywnego oddzia³ywania drogi krajowej nr 7
na rodowisko, z mo¿liwoci¹ wykorzystania tych terenów
w 100% dla dopuszczalnego przeznaczenia us³ugowego,
4) terenów sportu i rekreacji,
5) terenów zieleni urz¹dzonej takich jak: ogrody, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery,
6) terenów komunikacji zwi¹zanych z obs³ug¹ wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych, zapewniaj¹cych dostêpnoæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych bezporednio do terenów wyznaczonego na rysunku planu
uk³adu dróg publicznych i wewnêtrznych,
b) parkingów, zw³aszcza w przypadku lokalizacji obiektów
us³ugowych, o których mowa w pkt 2 i 3,
c) cie¿ek rowerowych,
d) ci¹gów pieszych,
7) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne
okrelone w § 5 - § 8, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania struktury przestrzennej zabudowy zgodnie z zasadami ³adu przestrzennego,
b) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej
wszystkich obiektów budowlanych lokalizowanych
na dzia³ce lub terenie, w szczególnoci wydzielonych
lokali u¿ytkowych, gara¿y i budynków gospodarczych,
a tak¿e ma³ej architektury i ogrodzeñ,
c) uporz¹dkowanego sytuowania budynków wzd³u¿ ulic
na wyznaczonych na rysunku planu obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy,
d) utrzymania jednakowego kierunku kalenic budynków
zlokalizowanych w jednej linii zabudowy, o której mowa
w lit. c,
e) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ek
na których znajduj¹ siê budynki o wartociowych cechach budownictwa tradycyjnego, warunków okrelonych w § 7 ust. 2,
f) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek, w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic, do przebiegu granic dzia³ek istniej¹cych,
g) ustawienia elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy,
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹siedztwie,
h) utrzymania gabarytów budynków o wysokoci okrelonej w lit. j i o d³ugoci elewacji frontowej nie wiêkszej ni¿ 20 m,
i) stosowania dachów dwu - lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci
dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci,
wynosz¹cym 40°, z tolerancj¹ do 5° oraz o pokryciach
ceramicznych w kolorze czerwonym, z dopuszczeniem
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tarasu na czêci budynku i dachów p³askich w ma³ych,
parterowych budynkach us³ugowych i gospodarczych
o powierzchni rzutu nie wiêkszej ni¿ 25 m2,
j) utrzymania wysokoci lokalizowanych budynków w nawi¹zaniu do wysokoci istniej¹cej zabudowy na terenach s¹siednich i nie wiêkszej ni¿ 13 m, mierz¹c od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu przy cianie budynku
do poziomu kalenicy, przy równoczesnym zachowaniu
warunku, ¿e wysokoæ mierzona od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu przy cianie budynku do poziomu gzymsu lub okapu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 8 m, a w przypadku wydzielonego budynku us³ugowego lub gospodarczego z dachem p³askim nie wiêksza ni¿ 4 m,
k) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoci
nie mniejszej ni¿ 25% powierzchni ca³ej dzia³ki,
l) zapewnienia, w terenach zabudowy mieszkaniowej,
przyleg³ych do cieków wodnych, dostêpu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
³) zapewnienia, na terenie dzia³ki, na której przewiduje
siê lokalizacjê lokalu u¿ytkowego, niezbêdnych miejsc
parkingowych w iloci przyjêtej w oparciu o wskaniki
okrelone w § 30, z wykluczeniem przeznaczenia na ten
cel pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi;
2) Zakazy:
a) lokalizacji zabudowy, w tym gara¿y, budynków gospodarczych i obiektów tymczasowych, przy ulicach lokalnych i dojazdowych, bli¿ej ni¿ okrela to wyznaczona
na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i w odleg³oci mniejszej ni¿ 6 m od krawêdzi jezdni tych ulic,
b) lokalizacji zabudowy przy ciekach wodnych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 15 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej
tych cieków oraz na obszarach zagro¿onych powodzi¹,
zachowuj¹c ten pas, szczególnie w terenach 5MN i 6MN,
jako powierzchniê terenu biologicznie czynn¹, a tak¿e
zachowania wzd³u¿ cieków wodnych i rowów "pasa technicznego" o szerokoci minimum 1,5 m, zapewniaj¹cego dostêp do tych cieków lub rowów,
c) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów geodezyjnych o wielkoci mniejszej
ni¿ 600 m2, w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej
oraz 400 m2, w zabudowie jednorodzinnej bliniaczej
i szeregowej,
d) wydzielania dzia³ek budowlanych w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej o parametrach, w których szerokoæ boku przyleg³ego do drogi publicznej jest mniejsza ni¿ 20 m,
e) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,3
dla nowej zabudowy i 0,35 w przypadku modernizacji
i rozbudowy zabudowy istniej¹cej,
f) lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych
z dachem p³askim.
§ 10
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
17MN(w) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
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1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego, realizowanej w budynkach wielorodzinnych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿ cztery mieszkania, spe³niaj¹cej wymagania okrelone w § 9
ust. 3 pkt 1 i 2,
2) budownictwa wielorodzinnego - socjalnego, w zakresie
nie wiêkszym ni¿ 20% przeznaczenia podstawowego,
we wschodniej czêci terenu 17 MN(w), wg zasad
jak dla terenu 23 MW(n),
3) zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
i c, niekoliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu, realizowanej na dzia³ce wydzielonej lub w formie lokalu u¿ytkowego na dzia³ce jednorodzinnej,
4) terenów sportu i rekreacji,
5) terenów zieleni urz¹dzonej takich jak: ogrody, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery,
6) terenów komunikacji zwi¹zanych z obs³ug¹ wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej, zw³aszcza parkingów w przypadku lokalizacji budownictwa, o którym
mowa w pkt 1 i 2,
7) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8.
4. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, w zakresie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tego
terenu obowi¹zuj¹ przepisy szczegó³owe, okrelone w § 9
ust. 3, z wyj¹tkiem pkt 1 lit. e, h, k, l i pkt 2 lit. b, e.
5. W uzupe³nieniu zakresu przepisów, o których mowa w ust. 3
i 4 ustala siê:
1) Nakazy:
a) utrzymania gabarytów budynków o wysokoci okrelonej w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. j i o d³ugoci elewacji frontowej nie wiêkszej ni¿:
 20 m dla zabudowy jednorodzinnej,
 30 m dla zabudowy, o której mowa w ust. 2, pkt 1 i 2,
b) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoci nie mniejszej ni¿ 25% powierzchni dzia³ki w zabudowie jednorodzinnej i 20% przy inwestycjach z zakresu dopuszczalnego przeznaczenia, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2;
2) Zakaz zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,3.
§ 11
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
18MN(s) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem, § 6 ust. 1 pkt 2
lit. b i c, niekoliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem
terenu, realizowanej na dzia³ce wydzielonej lub w formie
lokalu u¿ytkowego na dzia³ce jednorodzinnej,
2) terenów zieleni urz¹dzonej takich jak: ogrody, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery,
3) terenów komunikacji zwi¹zanych z obs³ug¹ wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej, zw³aszcza dojazdów
niewydzielonych,
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4) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Nieruchomoci po³o¿one w niezabudowanej, pó³nocno wschodniej czêci terenu 18MN(s) wskazuje siê do po³¹czenia i ponownego podzia³u na dzia³ki gruntu (w trybie art. 98
b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami - tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z pón. zm.), w celu uzyskania wymaganych ustaleniami planu parametrów dzia³ek budowlanych oraz w³aciwej obs³ugi komunikacyjnej tych dzia³ek.
4. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8.
5. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, z wyj¹tkiem czêci terenu, o którym mowa w ust. 3, w zakresie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy szczegó³owe, okrelone w § 9 ust. 3.
6. W czêci terenu 18MN(s), o której mowa w ust. 3, obowi¹zuj¹ przepisy szczegó³owe, okrelone w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a,
b, h, i, j, ³ i pkt 2 lit. b, e oraz nakazy:
1) zachowania wielkoci dzia³ki budowlanej, o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 900 m2,
2) zachowania szerokoci frontu dzia³ki lub krótszego jej boku
o d³ugoci nie mniejszej ni¿ 22 m,
3) utrzymania linii podzia³ów na dzia³ki budowlane - w uk³adzie prostopad³ym, z tolerancj¹ do 10°,
4) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowanej powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoci
nie mniejszej ni¿ 30% powierzchni tej dzia³ki.
§ 12
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
19MN(u) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
i c, niekoliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu, realizowanej na dzia³ce wydzielonej lub w formie lokalu u¿ytkowego na dzia³ce jednorodzinnej,
2) terenów zieleni urz¹dzonej takich jak: ogrody, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery,
3) terenów komunikacji zwi¹zanych z obs³ug¹ wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej,
4) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8.
4. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, w zakresie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tego
terenu obowi¹zuj¹ przepisy szczegó³owe, okrelone w § 9
ust. 3, z wyj¹tkiem pkt 1 lit. j.
5. W uzupe³nieniu zakresu przepisów, o których mowa w ust. 3
i 4 ustala siê nakaz, i¿ wysokoæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 9 m - licz¹c od poziomu terenu do kalenicy i 5 m licz¹c od poziomu terenu do okapu, tj. nie mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w którym drug¹ kondygnacjê stanowi poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolami 20MN(z)
i 21MN(z) tereny utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z uwzglêdnieniem warunków wynikaj¹cych z Decyzji Nr 3/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4 i z póniejszych, (przysz³ych) decyzji administracyjnych w tej sprawie.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
i c, niekoliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu, realizowanej na dzia³ce wydzielonej lub w formie lokalu u¿ytkowego na dzia³ce jednorodzinnej,
2) terenów zieleni urz¹dzonej, zw³aszcza izolacyjno - krajobrazowej,
3) terenów komunikacji zwi¹zanych z obs³ug¹ wyznaczonego
terenu zabudowy mieszkaniowej, zw³aszcza parkingów
w przypadku lokalizacji budownictwa, o którym mowa w pkt 1,
4) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu,
5) w granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8 oraz przepisy szczegó³owe, okrelone w § 9 ust. 3.
§ 14
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami: 22MW, 23MW(n), z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b
i c, niekoliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu,
2) terenów zieleni urz¹dzonej takich jak: ogrody, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery,
3) terenów komunikacji zwi¹zanych z obs³ug¹ wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej, zw³aszcza parkingów,
4) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. W terenie 23MW(n), poza przeznaczeniem okrelonym
w ust. 2, dopuszcza siê mo¿liwoæ wykorzystania tego terenu pod budownictwo wielorodzinne - socjalne, w zakresie
nie wiêkszym ni¿ 20% przeznaczenia podstawowego
lub pod zabudowê jednorodzinn¹.
4. W granicach terenów wyznaczonych wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne
okrelone w § 5 - § 8, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej
wszystkich obiektów budowlanych lokalizowanych
na dzia³ce lub terenie,
b) uporz¹dkowanego sytuowania budynków wzd³u¿ ulic
na wyznaczonych na rysunku planu obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy,
c) utrzymania gabarytów budynków o wysokoci zabudowy jak dla budynku niskiego (N) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i d³ugoci elewacji frontowej nie wiêkszej ni¿ 30 m,
d) stosowania dachów wg zasady okrelonej w § 9 ust. 3
pkt 1 lit. i lub dachów p³askich, w zale¿noci od sposobu
nawi¹zania do zabudowy istniej¹cej w terenie 22 MW,
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e) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoci
nie mniejszej ni¿ 20% powierzchni ca³ej dzia³ki,
f) zapewnienia, na terenie dzia³ki, na której przewiduje
siê lokalizacjê lokalu u¿ytkowego, niezbêdnych miejsc
parkingowych w iloci przyjêtej w oparciu o wskaniki
okrelone w § 30, z wykluczeniem przeznaczenia na ten
cel pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi;
2) Zakazy:
a) lokalizacji zabudowy, w tym gara¿y, budynków gospodarczych i obiektów tymczasowych, przy ulicach dojazdowych, bli¿ej ni¿ okrelaj¹ to wyznaczone na rysunku
planu linie zabudowy,
b) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,3,
a w terenie 22 MW - wg stanu wynikaj¹cego z wydanych decyzji administracyjnych.
§ 15
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
24U(c), ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie pod us³ugi komercyjne.
2. Na wyznaczonym terenie wyklucza siê lokalizacjê inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit a i c.
3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê mo¿liwoæ przeznaczenia gruntów pod:
1) us³ugi publiczne,
2) urz¹dzenia sportowe,
3) zieleñ publiczn¹,
4) cie¿ki rowerowe i ci¹gi piesze,
5) urz¹dzenia komunikacji, w tym parkingi,
6) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych na rysunku planu:
 obowi¹zuj¹cych linii zabudowy,
 nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania wêz³a autostradowego,
c) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej, o wielkoci nie mniejszej ni¿ 30% powierzchni ca³ej dzia³ki,
d) wykonania - w ramach lokalizowanej inwestycji - pasa
zieleni izolacyjno-krajobrazowej od strony wêz³a autostradowego, o szerokoci nie mniejszej ni¿ 20 m,
e) ukszta³towania zharmonizowanego zespo³u zabudowy
na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
f) utrzymania wysokoci i formy zabudowy:
 do 9 m dla budynków z dachem p³askim, przy czym
dla budynków kszta³towanych w formie hal przestrzennych nie wiêcej ni¿ 7 m,
 do 14 m dla budynków z dachem tradycyjnym kszta³towanym wed³ug zasad okrelonych w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. i,
g) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloci przyjêtej w oparciu o wskaniki okrelone w § 30;
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2) Zakazy:
zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym
wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,25.
§ 16
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
25U(c), ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie pod us³ugi komercyjne.
2. Na wyznaczonym terenie wyklucza siê lokalizacjê inwestycji, o których mowa w § 6, ust. 1, pkt 2, lit. a i c.
3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê mo¿liwoæ przeznaczenia gruntów pod:
1) tereny komunikacji, w szczególnoci wynikaj¹ce z potrzeb
modernizacji drogi krajowej nr 7,
2) us³ugi publiczne,
3) zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹,
4) urz¹dzenia komunikacji, w tym parkingi,
5) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
6) magazyny zwi¹zane z prowadzonymi us³ugami komercyjnymi.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu, uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania drogi krajowej
nr 7 w parametrach technicznych klasy S,
c) uwzglêdnienia w szczególnoci w sposobie zagospodarowania terenu, warunków okrelonych w § 7 ust. 2,
d) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej,
o wielkoci nie mniejszej ni¿ 15% powierzchni ca³ej
dzia³ki,
e) ukszta³towania zharmonizowanego zespo³u zabudowy
na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
w szczególnoci od strony ul. Zakopiañskiej, z poszanowaniem istniej¹cych zasobów kulturowych,
f) utrzymania wysokoci i formy zabudowy:
 dla budynków wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej - wg § 5
ust. 2 pkt 1 lit. b,
 dla budynków w dalszej linii zabudowy do 9 m dla budynków z dachem p³askim, przy czym dla budynków
kszta³towanych w formie hal przestrzennych nie wiêcej ni¿ 7 m, z mo¿liwoci¹ lokalnego podwy¿szenia
czêci budynku przylegaj¹cej do ul. Zakopiañskiej,
do wysokoci nie wiêkszej ni¿ 9 m,
 14 m dla budynków z dachem tradycyjnym kszta³towanym wed³ug zasad okrelonych w § 9 ust. 3
pkt 1 lit. i,
g) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloci przyjêtej w oparciu o wskaniki okrelone w § 30;
2) Zakazy:
a) uruchamiania terenu na cele inwestycyjne bez rozwi¹zania obs³ugi komunikacyjnej, o której mowa w § 26
ust. 2 pkt 1 lit. b,
b) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,35.
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§ 17
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 26U(c), 27U(c), 28U(c) z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne.
2. Na wyznaczonych terenach wyklucza siê lokalizacjê inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i c.
3. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ w terenach 26U(c), 27U(c) do czasu wykorzystania tych terenów
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, pod warunkiem wyeliminowania zagro¿eñ wynikaj¹cych z oddzia³ywania drogi
krajowej nr 7.
4. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê mo¿liwoæ przeznaczenia gruntów pod:
1) tereny komunikacji, w szczególnoci wynikaj¹ce z potrzeb
modernizacji drogi krajowej nr 7,
2) zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹,
3) urz¹dzenia komunikacji, w tym parkingi,
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
5. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów,
obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8, a ponadto
ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
lub terenu wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) ukszta³towania nowej uporz¹dkowanej linii zabudowy
wzd³u¿ ul. Zakopiañskiej, szczególnie w terenie 27U(c)
objêtym w planie granicami terenu wymagaj¹cego przekszta³ceñ, wg zasad okrelonych w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b,
c) respektowania w szczególnoci warunków okrelonych
w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. c,
d) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania drogi krajowej
nr 7 w parametrach technicznych klasy S,
e) uwzglêdnienia w projekcie zagospodarowania dzia³ki
lub terenu, dotycz¹cym inwestycji us³ugowej lokalizowanej na terenie 26U(c), pasa gruntu przy granicy
z terenem 8MN przeznaczonego w ramach lokalizacji
w/w inwestycji pod zieleñ izolacyjn¹, w tym wysok¹,
o szerokoci co najmniej 10 m,
f) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej, o wielkoci nie mniejszej ni¿ 20% powierzchni ca³ej dzia³ki,
g) utrzymania wysokoci i formy zabudowy:
 dla budynków wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej - wg § 5
ust. 2 pkt 1 lit. b,
 dla budynków w dalszej linii zabudowy - do 9 m dla budynków z dachem p³askim, przy czym dla budynków
kszta³towanych w formie hal przestrzennych nie wiêcej ni¿ 7 m,
 do 14 m dla budynków z dachem tradycyjnym kszta³towanym wed³ug zasad okrelonych w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. i,
h) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloci przyjêtej w oparciu o wskaniki okrelone w § 30;
2) Zakazy:
a) lokalizacji inwestycji z zakresu dzia³alnoci us³ugowej,
których oddzia³ywanie na rodowisko mog³oby siêgaæ
poza granice wyznaczonych terenów us³ugowych, o których mowa w ust. 1, powoduj¹c obni¿enie poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów rodowiskowych na s¹siednich terenach zabudowy mieszkaniowej
oznaczonych symbolami 8MN i 9MN,
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b) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym
wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,3.
§ 18
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 29U(c), 30U(c), 31U(c), 32(c) z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne.
2. Na wyznaczonych terenach wyklucza siê lokalizacjê inwestycji, których oddzia³ywanie na rodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów
odrêbnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów rodowiskowych na obszarach s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy mieszkaniowej.
3. Dopuszcza siê przeznaczenie terenów na cele zabudowy
mieszkaniowej.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów,
obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8, a ponadto
ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
b) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej,
o wielkoci nie mniejszej ni¿ 15% powierzchni ca³ej
dzia³ki,
c) utrzymania gabarytów w nawi¹zaniu do zabudowy terenów s¹siednich i nie wy¿szej ni¿:
 13 m mierz¹c od poziomu terenu do poziomu kalenicy, w przypadku zabudowy o cechach tradycyjnych,
 7 m od poziomu terenu do górnej krawêdzi gzymsu
lub attyki dla budynków z dachem p³askim,
d) rozwi¹zania kszta³tu dachu w przypadku stosowania
dachu tradycyjnego wg zasad w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. i,
e) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloci przyjêtej w oparciu o wskaniki okrelone w § 30;
2) Zakaz zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,35.
§ 19
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 33U(p) i 34U(p) z przeznaczeniem podstawowym
pod us³ugi publiczne.
2. Dopuszcza siê przeznaczenie pod us³ugi komercyjne z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c:
1) terenu 33U(p) w 30% przeznaczenia podstawowego,
2) terenu 34U(p) w ca³oci.
3. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów,
obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 8, a ponadto
ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) uwzglêdnienia w szczególnoci w sposobie zagospodarowania terenu 33U(p) warunków okrelonych
w § 7 ust. 2,
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c) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej,
o wielkoci nie mniejszej ni¿:
 20% powierzchni ca³ej dzia³ki w terenie 33U(p),
 10% powierzchni ca³ej dzia³ki w terenie 34U(p),
d) utrzymania gabarytu i wysokoci oraz formy architektonicznej, w tym kszta³tów dachów, w nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej na tych terenach,
e) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloci przyjêtej w oparciu o wskaniki okrelone wg § 30;
2) Zakaz zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11, ustalon¹ na poziomie
0,30 w terenie 33U(p) i 0,40 w terenie 34U(p).
§ 20
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
35US z podstawowym przeznaczeniem dla sportu, z dopuszczeniem us³ug publicznych, zieleni publicznej oraz urz¹dzeñ
komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Utrzymuje siê istniej¹cy stan zagospodarowania w zakresie
warunków przestrzennych dla us³ug publicznych, z mo¿liwoci¹ remontu i modernizacji istniej¹cej zabudowy.
§ 21
1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolami 36ZP(p) 42ZP(p), 43ZP i 44ZP tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹, publiczn¹, z wykluczeniem zabudowy, z zastrze¿eniem ust. 3.
2. W obrêbie wyznaczonych terenów dopuszcza siê mo¿liwoæ
przeznaczenia gruntów pod:
1) tereny rekreacji i sportu,
2) ci¹gi piesze i rowerowe,
3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenu oznaczonego symbolem 38ZP(p) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizowania tymczasowych, parterowych obiektów zwi¹zanych z rekreacyjn¹ funkcj¹ terenu,
przy czym funkcja dopuszczalna nie mo¿e zajmowaæ wiêcej
ni¿ 20% tego terenu.
4. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobów ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ przepisy
ogólne okrelone w § 5 - § 8.
5. W terenach oznaczonych symbolem 40ZP(p) i 42ZP(p) utrzymuje siê istniej¹ce dojazdy do dzia³ek budowlanych z mo¿liwoci¹ ich modernizacji i przekszta³ceñ.
6. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa
w pkt 1, zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, pozostawia
siê je w dotychczasowym u¿ytkowaniu, bez zmian w zagospodarowaniu i korzystaniu z nich w sposób dotychczasowy.
§ 22
1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolami 45ZP(n)
i 46ZP(n) tereny zieleni urz¹dzonej, niepublicznej (ogrody
przydomowe), wy³¹czone z zabudowy.
2. Dopuszcza siê przeznaczenie terenów, o których mowa
w ust. 1 pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹.
§ 23
1. Wyznacza siê na rysunku planu - pod symbolami 47ZO, 48ZO
i 49ZO - tereny z podstawowym przeznaczeniem pod "natu-
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raln¹" zieleñ nieurz¹dzon¹, w tym w formie lasu i zadrzewieñ, a w terenie 49ZO równie¿ rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹ o charakterze zielonych u¿ytków rolnych, wy³¹czone
z zabudowy z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W obrêbie terenu 49ZO dopuszcza siê lokalizacjê:
1) urz¹dzeñ rekreacji i sportu wraz z niezbêdnymi obiektami
gwarantuj¹cymi funkcjonowanie tych urz¹dzeñ, w tym
koniecznymi obiektami us³ug komercyjnych zwi¹zanych
z tymi urz¹dzeniami,
2) terenów zieleni publicznej,
3) ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych,
4) terenów i urz¹dzeñ komunikacji samochodowej zwi¹zanych
z obs³ug¹ dopuszczalnego przeznaczenia us³ugowego,
5) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej.
3. W zachodniej czêci terenu 47ZO, w odleg³oci do 200 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 7, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) terenowych urz¹dzeñ komunikacji (parkingów, placów,
itp.) rozwi¹zanych w powi¹zaniu z urz¹dzon¹ zieleni¹ izolacyjno -krajobrazow¹, w tym wysok¹,
2) obiektów ma³ej architektury,
3) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobów ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ przepisy
ogólne okrelone w § 5 - § 8, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) rozwi¹zania koniecznych obiektów us³ug komercyjnych,
o których mowa w ust. 2, jako budynków parterowych
o formie nawi¹zuj¹cej do zabudowy tradycyjnej,
b) realizacji, w ramach lokalizacji urz¹dzeñ komunikacyjnych, o których mowa w ust.3, pasa zieleni izolacyjno krajobrazowej, warstwowej, od strony s¹siaduj¹cej z terenem 17MN(w), o szerokoci nie mniejszej ni¿ 20 m,
c) zachowania, w sposobie zagospodarowania terenu lokalizacji inwestycji, powierzchni terenu biologicznie
czynnej, nie mniejszej ni¿ 50 % tego terenu,
d) wyposa¿enia terenów komunikacji w kanalizacjê deszczow¹, zakoñczon¹ odpowiednimi urz¹dzeniami do podczyszczenia cieków opadowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami odrêbnymi;
2) Zakazy:
a) zajêcia na rzecz dopuszczalnego przeznaczenia terenu
49ZO wiêcej ni¿ 20 % powierzchni tego terenu,
b) likwidacji zadrzewieñ i wartociowej pod wzglêdem
przyrodniczym zieleni naturalnej.
§ 24
1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolem 50ZI teren
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleñ ochronn¹, izolacyjno- krajobrazow¹.
2. Zasady funkcjonowania na wyznaczonym terenie 50ZI obiektów i dzia³ek budowlanych - po³o¿onych czêciowo w granicach wyznaczonego terenu, a czêciowo w granicach terenu, dla którego wydano decyzjê o ustaleniu lokalizacji autostrady A4 - wg warunków okrelonych w w/w decyzji
oraz w innych, póniejszych (przysz³ych) decyzjach administracyjnych zwi¹zanych z t¹ inwestycj¹.
3. Dopuszcza siê przeznaczenie terenu 50ZI pod:
1) komunikacjê, zw³aszcza dla przeprowadzenia ulicy lokalnej ³¹cz¹cej ulicê Inicjatywy Lokalnej ze skrzy¿owaniem
ulicy Zakopiañskiej i ulicy Poroniñskiej,
2) us³ugi komercyjne, z wykorzystaniem na ten cel nie wiêcej ni¿ 20% wyznaczonego terenu.
4. Do czasu zagospodarowania terenu 50 ZI zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, pozostawia siê go w dotychczasowym
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u¿ytkowaniu, bez zmian w zagospodarowaniu i korzystaniu
z niego w sposób dotychczasowy, o ile ustalenia decyzji,
o których mowa w ust. 2 nie bêd¹ stanowiæ inaczej.
§ 25
1. Wyznacza siê na rysunku planu - pod symbolami 51WS 53WS tereny wód powierzchniowych z przeznaczeniem
pod wody otwarte (istniej¹cy staw, rzeka Wilga).
2. W celu ochrony rzeki Wilgi ustala siê w terenach przeznaczonych pod zabudowê bezporednio przyleg³ych do jej koryta,
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15 m od krawêdzi brzegów tej rzeki, wyznaczaj¹c j¹ na rysunku planu.
W pozosta³ych terenach po³o¿onych przy tej rzece obejmuje
siê ochrona pas przyleg³y do jej koryta o szerokoci, co najmniej 15 m, jako obudowê biologiczn¹ rzeki.
§ 26
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolami 54KD(S)
i 55KD(S) tereny drogi publicznej w ci¹gu drogi krajowej
nr 7, o parametrach:
1) zak³adana klasa techniczno - u¿ytkowa drogi, w rozumieniu
przepisów o drogach publicznych - klasa S (ekspresowa),
2) szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku planu nie mniejsza ni¿ 40 m, z zastrze¿eniem pkt 3,
3) dopuszcza siê, w zale¿noci od przyjêtych rozwi¹zañ projektowo - technicznych planowanej drogi ekspresowej S7, poszerzenie pasa drogowego tej drogi na tereny przyleg³e,
4) sposób w³¹czenia lokalnego uk³adu komunikacyjnego
i przy³¹czenia obiektów do drogi krajowej nr 7 - w zale¿noci od obowi¹zuj¹cej klasy tej drogi - wed³ug stosownych przepisów o drogach publicznych reguluj¹cych zasady dostêpnoci do dróg krajowych.
2. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1, z zastrze¿eniem ust. 1 pkt 3, ustala siê:
1) Nakazy:
a) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych
drogi krajowej nr 7 - w zale¿noci od obowi¹zuj¹cej klasy tej drogi - z przyleg³ymi do niej terenami oraz prawid³owych wzajemnych powi¹zañ pomiêdzy obszarami po³o¿onymi po obu stronach tej drogi, zarówno w zakresie
komunikacji samochodowej jak i rowerowej oraz pieszej,
gwarantuj¹cych niezbêdne warunki pe³nej integracji obszaru Opatkowice - Wschód z obszarem Opatkowice Zachód, zw³aszcza w ci¹gu ulic Poroniñska -Takliñskiego
oraz Opatkowicka - Wa¿ewskiego, a tak¿e niezbêdne
warunki powi¹zania tych obszarów z miastem,
b) przy³¹czenia do drogi krajowej nr 7 terenu us³ug komercyjnych oznaczonego na rysunku planu symbolem
25U(c) (w przypadku uruchamiania tego terenu na cele
inwestycyjne):
 docelowo, w oparciu o kompleksowe rozwi¹zanie
w formie wêz³a drogowego, dostosowanego do parametrów drogi ekspresowej,
 do czasu realizacji przebudowy drogi krajowej nr 7
do klasy drogi ekspresowej, dopuszcza siê zgodnie
z przepisami odrêbnymi wykonanie niezbêdnego zakresu przebudowy ulicy Zakopiañskiej umo¿liwiaj¹cego zjazd z drogi krajowej na teren us³ug komercyjnych 25U(c), z wykluczeniem rozwi¹zania kolizyjnego
z ruchem ko³owym wzd³u¿ ul. Zakopiañskiej i z wykluczeniem przy³¹czenia obszaru porednio przez ul. Poroniñsk¹,
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c) wykonania wszystkich przeciêæ dróg lokalnych rowerowych i pieszych - bezkolizyjnie nad lub pod drog¹ ekspresow¹,
d) stosowania rozwi¹zañ projektowych i technicznych
w planowanych inwestycjach drogowych, minimalizuj¹cych negatywne skutki tych inwestycji w rodowisku
i krajobrazie miasta;
2) Zakazy:
a) lokalizacji, wszelkich obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niezwi¹zanych bezporednio z funkcjonowaniem i modernizacj¹ drogi krajowej nr 7 oraz dzia³aniami, o których mowa w pkt 1
lit. a, za wyj¹tkiem nowych oraz modernizacji istniej¹cych sieci uzbrojenia terenu i innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie koliduj¹cych z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
b) lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
3. Ustala siê, na terenach przyleg³ych do drogi krajowej nr 7,
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla lokalizacji nowych budynków z zastrze¿eniem ust. 4 i rozbudowy budynków istniej¹cych - w odleg³oci okrelonej na rysunku planu
i nie mniejszej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi
krajowej, za wyj¹tkiem terenu 28U(c), dla którego dopuszcza siê odleg³oæ nieprzekraczalnej linii zabudowy - 20 m,
jako minimaln¹, wymagan¹ od krawêdzi jezdni drogi ekspresowej.
4. W pasie pomiêdzy wyznaczon¹ na rysunku planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi krajowej nr 7, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy ustalon¹ wzd³u¿ tej drogi, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) wszelkich budowli zwi¹zanych bezporednio z modernizacj¹ drogi krajowej nr 7,
2) pasów zieleni izolacyjno - krajobrazowej, w odleg³oci
nie mniejszej ni¿ 20 m od krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi
krajowej,
3) sieci i urz¹dzeñ podziemnej infrastruktury technicznej,
4) parkingów,
5) wolnostoj¹cych, trwale zwi¹zanych z gruntem urz¹dzeñ
reklamowych w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 20 m od krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej.
5. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolem 55KD(S),
teren przeznaczony pod komunikacjê w oparciu o Decyzjê
Nr 448/3U/2000 prezydenta Miasta Krakowa z dnia
02.06.2000 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Przebudowa uk³adu drogowego ulicy Zakopiañskiej na odcinku od wêz³a autostradowego "Opatkowice" do rejonu skrzy¿owania z ulic¹ Opatkowick¹ i ul. Wa¿ewskiego w Krakowie Podgórzu.
Do terenu oznaczonego symbolem 55KD(S) maj¹ zastosowanie przepisy § 16, odnosz¹ce siê do terenu 25U(c).
6. Istniej¹ca sieæ dróg obs³uguj¹cych istniej¹c¹ zabudowê i stanowi¹ca dojazd do nieruchomoci, wymaga w³¹czenia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, do planowanego uk³adu
komunikacyjnego.
§ 27
1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolami 56KD(L) 59KD(L) i 63KD(L) tereny dróg publicznych - ulic lokalnych.
2. Szerokoæ ulic w liniach rozgraniczaj¹cych wg rysunku planu winna wynosiæ nie mniej ni¿:
1) 12 m na nowych odcinkach,
2) 10 m na istniej¹cych odcinkach zawê¿onych ze wzglêdu
na istniej¹ca zabudowê,
3) poni¿ej 10 m wg stanu istniej¹cego na fragmentach istniej¹cej ul. Opatkowickiej o symbolu 63KD(L).
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3. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, dopuszcza siê
mo¿liwoæ wykorzystania czêci terenu pod:
1) cie¿ki rowerowe,
2) ci¹gi piesze,
3) zieleñ,
4) infrastrukturê techniczn¹.
§ 28
1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolami 60KD(D) 62KD(D) oraz 64KD(D)-69KD(D) tereny dróg publicznych ulic dojazdowych, oraz pod symbolem 70KD(W) teren wydzielonej ulicy wewnêtrznej.
2. Szerokoæ ulic dojazdowych w liniach rozgraniczaj¹cych wg rysunku planu winna wynosiæ nie mniej ni¿:
1) 10 m na nowych odcinkach,
2) 8 m na istniej¹cych odcinkach zawê¿onych ze wzglêdu na
istniej¹c¹ zabudowê,
3) szerokoæ ulicy wewnêtrznej 70KDW w liniach rozgraniczaj¹cych - wg rysunku planu.
3. W granicach terenu wyznaczonego wg ust. 1, dopuszcza siê
mo¿liwoæ wykorzystania czêci terenu pod:
1) cie¿ki rowerowe,
2) ci¹gi piesze,
3) zieleñ,
4) infrastrukturê techniczn¹.
§ 29
Wyznacza siê tereny infrastruktury technicznej:
1) 71 E - elektroenergetyka (istniej¹ca stacja trafo),
2) 72 E - elektroenergetyka (istniej¹ca stacja trafo),
3) 73 E - elektroenergetyka (projektowana stacja trafo),
4) 74 G - gazownictwo,
5) 75 K - kanalizacja opadowa (istniej¹cy separator).
§ 30
Ustala siê wskaniki w zakresie wymaganej iloci miejsc
parkingowych:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie.
2) w terenach us³ug publicznych - 40 miejsc postojowych
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej, lub na 100 zatrudnionych.
3) w terenach us³ug komercyjnych - 60 miejsc postojowych
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej.
§ 31
Ustala siê zasady w zakresie rozwi¹zañ systemów infrastruktury technicznej i komunalnej:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) utrzymanie dotychczasowego zaopatrzenia w wodê z sieci
wodoci¹gu komunalnego miasta Krakowa, zasilanej
ze strefy pracuj¹cej w oparciu o zbiorniki "Kosocice",
z g³ównym ruroci¹giem zasilaj¹cym niniejszy obszar Ø 250 mm w ul. Zakopiañskiej,
b) utrzymanie dotychczasowych przebiegów ruroci¹gów
rozdzielczych, opartych na g³ównym ruroci¹gu Ø 150 mm
w ul. Smoleñskiego-Torowej, z piercieniem Ø 150 mm
o przebiegu: ul. Opatkowicka - Smoleñskiego - Poroniñska - Zakopiañska,
c) przewidywana realizacja sieci wodoci¹gowej rozdzielczej
dla projektowanego zainwestowania w oparciu o istniej¹c¹ sieæ rozdzielcz¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem
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wprowadzenia piercieniowego uk³adu sieci dla enklaw
zabudowy mieszkaniowej projektowanej w po³udniowej
czêci obszaru,
d) przewidywane zaopatrzenie w wodê terenów us³ug komercyjnych, w tym terenów 24U(c) oraz 25U(c) - z ruroci¹gu Ø 150 mm w ul. Smoleñskiego, lub ruroci¹gu
Ø 100 mm w ul. Poroniñskiej, w oparciu o które nale¿y
zrealizowaæ sieæ rozprowadzaj¹c¹ dostosowan¹ do projektowanego zagospodarowania tych obszarów;
2) Odprowadzenie cieków:
a) utrzymanie i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej,
sprowadzaj¹cej cieki socjalno-bytowe kolektorem "Opatkowice", poprzez kolektor "Kliny" - do istniej¹cego uk³adu
zlewni kolektora prawobrze¿nego rzeki Wilgi, centralnego uk³adu kanalizacji Miasta Krakowa,
b) przewidywana realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
dla nowo projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, sprowadzaj¹cej cieki do najbli¿szych istniej¹cych
kana³ów sanitarnych, ze szczególnych uwzglêdnieniem realizacji kana³u w nowo projektowanej ulicy (na po³udnie
od ul. Opatkowickiej) uchodz¹cego do kana³u "Opatkowice" w ul. Smoleñskiego,
c) odprowadzenie cieków sanitarnych z terenów us³ug komercyjnych 24U(c) kana³em sanitarnym Ø 300 mm
w ul. Inicjatywy Lokalnej przy skrzy¿owaniu z ul. Smoleñskiego, a dla terenów us³ug 25U(c) kana³em Ø 300 mm
w ulicy Smoleñskiego,
d) pozostawienie dotychczasowego systemu odprowadzania wód opadowych - tj. powierzchniowo, istniej¹cymi
rowami i ciekami, za wyj¹tkiem terenów utwardzonych
przy obiektach us³ug komercyjnych i parkingów, które
nale¿y wyposa¿yæ w kanalizacjê opadow¹ zakoñczon¹
odpowiednimi urz¹dzeniami do podczyszczania cieków
opadowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami odrêbnymi; w przypadku realizacji kanalizacji
opadowej, nale¿y braæ pod uwagê, i¿ powinna ona przyj¹æ wody opadowe, nie tylko z pasa drogowego, ale równie¿ z ca³ej przynale¿nej zlewni;
3) System elektroenergetyczny:
a) utrzymanie istniej¹cego przebiegu linii napowietrznych
i kablowych redniego i niskiego napiêcia, a¿ do czasu
modernizacji sieci elektroenergetycznej,
b) przewidywana budowa linii kablowo - napowietrznej redniego napiêcia, wyprowadzonej ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ wi¹tniki dla zapewnienia zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ potencjalnych nowych odbiorców zlokalizowanych w terenach 24U(c) i 25U(c) przeznaczonych dla us³ug komercyjnych (przewidywany przyrost zapotrzebowania na moc elektryczn¹, zw³aszcza
dla w/w odbiorców wynosi oko³o 2,0 MVA),
c) zasilanie w energiê elektryczn¹ obiektów zlokalizowanych
w obszarze planu nast¹pi z istniej¹cych oraz planowanych trzech nowych stacji transformatorowych SN/nn:
 w rejonie ulicy Opatkowickiej,
 w rejonie ulicy Poroniñskiej, stacja wnêtrzowa w planowanych obiektach kubaturowych w terenie 25U(c),
 w rejonie ul. Inicjatywy Lokalnej, stacja wnêtrzowa w planowanych obiektach kubaturowych w terenie 24U(c);
4) System ciep³owniczy:
a) utrzymanie indywidualnego sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, w oparciu
o lokalne kot³ownie i inne lokalne ród³a ciep³a, przy zastosowaniu w nowej zabudowie paliw ekologicznych czystych, z sukcesywn¹ modernizacj¹ w tym kierunku zabudowy istniej¹cej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 407

 11523 

b) zaspokojenie potrzeb energetycznych w zakresie ogrzewania, ciep³ej wody u¿ytkowej i innych potrzeb cieplnych
w obiektach zlokalizowanych na terenach 24U(c)
oraz 25U(c) - w oparciu o kot³ownie lokalne opalane paliwem ekologicznie czystym;
5) System gazowniczy:
a) utrzymanie istniej¹cego przebiegu gazoci¹gów wysokiego i redniego cinienia,
b) przewidywana mo¿liwoæ przebudowy gazoci¹gu wysokiego cinienia kosztem i staraniem inwestora na terenie
25U(c),
c) zaopatrzenie w gaz planowanych obiektów kubaturowych
i zabudowy jednorodzinnej - z istniej¹cej sieci redniego
cinienia. Zasilanie nowych odbiorców zlokalizowanych
w obszarach us³ug komercyjnych 24U(c) oraz 25U(c) wymagaæ bêdzie przebudowy gazoci¹gu redniego cinienia zasilanego ze stacji redukcyjno-pomiarowej I o.
przy ul. Zawi³ej oraz budowy sieci rozdzielczej;
6) Systemy teletechniczne:
a) utrzymanie istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ teletechnicznych,
b) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji - w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê teletechniczn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci teletechnicznej,
c) odleg³oci obiektów budowlanych od sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - wg obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych;
7) Gospodarka odpadami:
a) zasada odbioru odpadów komunalnych - w systemie zorganizowanym obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów u ród³a ich powstania,
b) gromadzenie, segregacja oraz usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku dzia³alnoci przemys³owej i produkcyjno-us³ugowej - zgodnie z zasadami okrelonymi wg obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 32
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê:
1) dla wszystkich terenów z wyj¹tkiem terenów 17MN(w)
i 23MW(n) - 30 %,
2) dla terenów 17MN(w) i 23MW(n) - 0 %.
§ 33
W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:
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. Krakowskiego 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. Krakowskiego Nr 24, poz. 108 z pón. zm.),
2) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klasy IV powierzchni 2,20 ha w oparciu o uzyskan¹ zgodê roln¹ na to
przeznaczenie - Decyzja nr R.VII.SK.7711-393-05 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 15.03.2005.
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§ 34

W obszarze objêtym planem traci moc zmiana miejscowego planu zatwierdzona Uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa
Nr CXXII/1092/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie ustaleñ dotycz¹cych Obszaru Urz¹dzeñ Komunikacyjnych.
§ 35
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 36
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CIII/1040/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OPATKOWICE - WSCHÓD W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU

SKALA 1 : 1 000

PODZIA£ SEKCJI

4

1

2

5

6

3

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
7

8

9

10

11

12

13

14

LEGENDA
OBOWI¥ZUJ¥CA TREÆ USTALEÑ RYSUNKU PLANU:

51WS

51WS - 53WS - tereny wód powierzchniowych
obszary zagro¿one powodzi¹

granice obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania (w tym
granice obszaru objêtego planem stanowi¹ce linie
rozgraniczaj¹ce na obrze¿u opracowania)
1MN

1MN - 16MN, 17MN(w), 18MN(s), 19MN(u),
20MN(z), 21MN(z) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

22MW

22MW i 23MW(n) - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

24U(c)

24U(c) - 32U(c) - tereny zabudowy us³ugowej (us³ug
komercyjnych)

33U(p)

33U(p) i 34U(p) - tereny zabudowy us³ugowej
(us³ug publicznych)

35US

54KD(S)

54KD(S) - teren drogi publicznej w ci¹gu drogi krajowej nr 7

55KD(S)

55KD(S) - teren drogi publicznej w ci¹gu drogi krajowej nr 7

56KD(L)

56KD(L) - 59KD(L) i 63KD(L) - tereny dróg publicznych - ulice lokalne

60KD(D)

60KD(D) - 62KD(D) i 64KD(D) - 69KD(D) - tereny
dróg publicznych - ulice dojazdowe
70KDW - teren wydzielonej drogi wewnêtrznej

70KDW
71E

71E - 73E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka

74G

74G - teren infrastruktury technicznej - gazownictwo

75K

75K - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja
opadowa

35US - tereny sportu i rekreacji

36ZP(p)

36ZP(p) - 42ZP(p), 43ZP i 44ZP - tereny zieleni urz¹dzonej, publicznej

45ZP(n)

45ZP(n), 46ZP(n) - tereny zieleni urz¹dzonej, niepublicznej

47ZO

47ZO - 49ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte)

50ZI

50ZI - teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej

nieprzekraczalne linie zabudowy
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
nieprzekraczalne linie zabudowy od koryta rzeki Wilgi
○

○

○

○

○

○

granice terenów wymagaj¹cych przekszta³ceñ
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granica obszaru wchodz¹cego w sk³ad strefy "C"
ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Swoszowice
(ca³y obszar objêty planem)

Poz. 2562
INFORMACYJNA TREÆ USTALEÑ RYSUNKU PLANU

123
123
8
123

przebieg cie¿ki rowerowej stanowi¹cej element
systemu podstawowych tras rowerowych miasta

budynki o charakterze zabudowy tradycyjnej zawarte w Studium konserwatorskim pt. "Krakowski Zespó³ Miejski" opracowanym przez PKZ w Krakowie
teren z elementami drzewostanu o charakterze parkowym

przebieg rowów o strategicznym znaczeniu dla odwodnienia miasta

orientacyjna zasada podzia³u wybranych terenów
na dzia³ki budowlane

granica "Strefy zagro¿eñ" (50 m od krawêdzi jezdni)
wchodz¹cej w sk³ad obszaru ponadnormatywnego
oddzia³ywania autostrady A-4 na rodowisko - wg decyzji Nr 3/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4

projektowana granica terenu ochrony poredniej
ujêæ wód leczniczych uzdrowiska Swoszowice

granica "Strefy uci¹¿liwoci" (150 m od krawêdzi jezdni)
wchodz¹cej w sk³ad obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady A-4 na rodowisko - wg decyzji
Nr 3/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4

orientacyjna granica obszaru zagro¿onego zalaniem
wodami powodziowymi

granica potencjalnej strefy zagro¿eñ ponadnormatywnego oddzia³ywania na rodowisko drogi krajowej nr 7 w klasie S (50 m od krawêdzi jezdni)
granica potencjalnej strefy uci¹¿liwoci ponadnormatywnego oddzia³ywania na rodowisko drogi
krajowej nr 7 w klasie S (150 m od krawêdzi jezdni)

39/2

stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie (stanowiska znajduj¹ siê na obszarze nr 104-56 i opisane
s¹ w nastêpuj¹cy sposób: nr stanowiska w obszarze/nr stanowiska w miejscowoci)

G

granica strefy istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego
cinienia

E

granica strefy istniej¹cych napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego napiêcia

A

B

C

granica administracyjna miasta Krakowa

U

W

Z

granica dezycji Nr 3/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4

1
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Poz. 2562
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CIII/1040/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OPATKOWICE - WSCHÓD W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA)
SKALA 1 : 2 000
PODZIA£ SEKCJI
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
1

2

3

4
1

LEGENDA INFRASTRUKTURY
ZAOPATRZENIE W WODÊ
ø 150

istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
ø 150 - ø 250

ø 150

proponowana sieæ wodoci¹gowa
kierunek zaopatrzenia w wodê

KANALIZACJA
istniej¹ca kanalizacja sanitarna
(g³ówne kana³y sanitarne)
istniej¹cy ruroci¹g t³oczny
istniej¹ca pompownia cieków
proponowana kanalizacja sanitarna (g³ówne kana³y sanitarne)
istniej¹ca kanalizacja deszczowa
kierunek sprowadzania cieków sanitarnych
kierunek sprowadzania wód
opadowych
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CIII/1040/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OPATKOWICE - WSCHÓD W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (GAZOWNICTWO, ELEKTROENERGETYKA, TELETECHNIKA)
SKALA 1 : 2 000
PODZIA£ SEKCJI

1

2

3

4

LEGENDA INFRASTRUKTURY
ELEKTROENERGETYKA
istniej¹ce napowietrzne linie energetyczne redniego napiêcia
istniej¹ce napowietrzne stacje
transformatorowe SN/nn
istniej¹ce napowietrzne linie elektroenergetyczne redniego napiêcia
do likwidacji w ramach planowanej
modernizacji systemu elektroenergetycznego
strefa napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego napiêcia
proponowane kablowe linie elektroenergetyczne redniego napiêcia 15 kV
proponowane stacje
transformatorowe SN/nn
TELETECHNIKA
istniej¹ce kable teletechniczne
CIEP£OWNICTWO
proponowane kot³ownie lokalne
GAZOWNICTWO

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890

istniej¹cy gazoci¹g wysokiego cinienia DN 400 CN 6,3 MPa
strefa gazoci¹gu wysokiego cinienia
istniej¹ce gazoci¹gi redniego cinienia
istniej¹ce gazoci¹gi redniego cinienia przewidziane do modernizacji
proponowane gazoci¹gi redniego
cinienia

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CIII/1040/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU OPATKOWICE - WSCHÓD W KRAKOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice-Wschód w Krakowie zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 16 maja 2005 r.
do 15 czerwca 2005 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia
uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 29 czerwca 2005 r.,
wp³ynê³o 11 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1368/2005
z dnia 20 lipca 2005 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
ze sposobu uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ek nr 266/2 i 264/2 obr. 89, które w projekcie
planu zawieraj¹ siê w terenach 49ZO z podstawowym przeznaczeniem pod "naturaln¹" zieleñ nieurz¹dzon¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a:
a) sprzeciw dla zaliczenia dzia³ek do terenów naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, o które ju¿ po og³oszeniu o przyst¹pieniu
do sporz¹dzania planu wnioskowa³a o przeznaczenie na zabudowê mieszkaniow¹ o niskiej intensywnoci,
b) sprzeciw dla zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 264/2, która
w planie ogólnym by³a w znacznej czêci w terenie ZS ("Obszar Sportu" - z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
urz¹dzenia sportowe) i stwierdzenie, ¿e zapis projektu planu
w sposób zasadniczy spowoduje obni¿enie wartoci dzia³ek.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Ad. a) Sposób przeznaczenia i zagospodarowania terenu 49ZO,
na którym znajduj¹ siê dzia³ki stanowi¹ce przedmiot
wniesionej uwagi, zosta³ ustalony w projekcie planu w dostosowaniu do w³aciwoci ekofizjograficznych tego terenu, w celu zapewnienia warunków dla utrzymania równowagi przyrodniczej w rodowisku (art. 72 ustawy Prawo ochrony rodowiska) - tereny otwarte, o wysokich
walorach krajobrazowych, w znacznym stopniu stanowi¹ce rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹, o du¿ym udziale
naturalnej zieleni nieurz¹dzonej: ródpolnej oraz towarzysz¹cej ciekom wodnym, w szczególnoci tereny szeroko rozumianej obudowy biologicznej rzeki Wilgi, w zasiêgu potencjalnego zagro¿enia wodami powodziowymi tej rzeki.
________
* 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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Wg "Studium" omawiany obszar znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy, zaliczony
do terenów otwartych, terenów zieleni i parków rzecznych oraz strefy kszta³towania systemu przyrodniczego.
Ad. b) Wg ustaleñ projektu planu, przeznaczenie terenu na którym znajduj¹ siê w/w dzia³ki odpowiada jego dotychczasowemu u¿ytkowaniu (49ZO - teren z podstawowym
przeznaczeniem pod "naturaln¹" zieleñ nieurz¹dzon¹
a równie¿ rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹).
Ustalenia projektu planu nie uniemo¿liwiaj¹ ani nie ograniczaj¹ korzystania z nieruchomoci w sposób dotychczasowy.
Nie ma podstaw do twierdzenia, ¿e zapis projektu planu
w sposób zasadniczy obni¿y wartoæ dzia³ki, która wg poprzedniego planu by³a przeznaczona pod urz¹dzenia
sportowe ("Obszar Sportu"- z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urz¹dzenia sportowe, w obrêbie
którego znajdowa³a siê znaczna czêæ dzia³ki nr 264/2),
poniewa¿ takie przeznaczenie jak by³o w planie ogólnym jest w obecnym projekcie planu dopuszczone. W obrêbie terenu 49ZO ustalenia projektu planu (§ 23 ust. 2)
dopuszczaj¹ lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji i sportu
wraz z niezbêdnymi obiektami gwarantuj¹cymi funkcjonowanie tych urz¹dzeñ, w tym koniecznymi obiektami
us³ug komercyjnych zwi¹zanych z tymi urz¹dzeniami.
2. Uwaga Nr 3 i Nr 11
dotyczy obszaru 25U(c) - tereny zabudowy us³ugowej (us³ug
komercyjnych).
DIAMOND Spó³ka z o. o.
wniós³ uwagê, która zawiera³a:
a) stwierdzenie, ¿e nie wziêto pod uwagê, i¿ znaczn¹ czêæ obszaru stanowi¹ grunty komercyjne, a przyjête rozwi¹zania
w projekcie planu blokuj¹ wymieniony teren nie daj¹c realnych mo¿liwoci uruchomienia go na cele inwestycyjne,
b) probê o wprowadzenie zapisów umo¿liwiaj¹cych alternatywne pod³¹czenie terenu 25U(c) do drogi krajowej nr 7,
c) informacjê, ¿e decyzja, o której mowa w § 26 ust. 5 straci³a
wa¿noæ,
d) wprowadzenie do projektu planu poprawki umo¿liwiaj¹cej
pod³¹czenie terenu 25U(c) bezporednio do ulicy Poroniñskiej jako opcji docelowej dla inwestycji o ograniczonej uci¹¿liwoci ruchu pojazdów.
e) zakwestionowanie niespójnoci zapisów w zakresie mo¿liwoci zabudowy dzia³ki w czêci przylegaj¹cej do ul. Zakopiañskiej hal¹ przestrzenn¹ (zapis § 16 ust. 4 pkt 1 lit. f w powi¹zaniu z § 5 ust 2 pkt 1, lit. b) i wniosek o podniesienie
wysokoci zabudowy na ca³ym obszarze do 11 m, a dla hal
przestrzennych do 14 m,
f) wniosek o przesuniêcie nieprzekraczalnej linii zabudowy
wzd³u¿ ul. Zakopiañskiej o 10 m. w jej kierunku oraz zdecydowane przesuniêcie w jej kierunku linii zabudowy ustalonej w po³udniowo - zachodniej czêci terenu.
Prezydent Miasta Krakowa wniesion¹ uwagê w ca³oci
nie uwzglêdni³ w zakresie pkt d) i e), a czêciowo
nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie pkt: b), c) i f); w zakresie
pkt a) uwaga zosta³a przez Prezydenta uwzglêdniona.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w ca³oci w zakresie
pkt d) i e) oraz czêciowo nieuwzglêdniona - w zakresie
dotycz¹cym pkt: b), c) i f).
Wyjanienie:
Ad. b) Prezydent Miasta Krakowa - czêciowo uwzglêdni³ uwagê - skorygowany zosta³ zapis § 26 ust. 2 pkt 1 lit. b, który
uzyska³ brzmienie:
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"b) przy³¹czenia do drogi krajowej nr 7 terenu us³ug komercyjnych oznaczonego na rysunku planu symbolem 25U(c) (w przypadku uruchamiania tego terenu
na cele inwestycyjne):
 docelowo, w oparciu o kompleksowe rozwi¹zanie
w formie wêz³a drogowego, dostosowanego do parametrów drogi ekspresowej,
 do czasu realizacji przebudowy drogi krajowej nr 7
do klasy drogi ekspresowej, dopuszcza siê zgodnie
z przepisami odrêbnymi wykonanie niezbêdnego
zakresu przebudowy ulicy Zakopiañskiej umo¿liwiaj¹cego zjazd z drogi krajowej na teren us³ug komercyjnych 25U(c), z wykluczeniem rozwi¹zania kolizyjnego z ruchem ko³owym wzd³u¿ ul. Zakopiañskiej i z wykluczeniem przy³¹czenia obszaru porednio przez ul. Poroniñsk¹,".
Ustalenia zapisu § 26 ust. 2 pkt 1 lit. b nak³adaj¹ obowi¹zek przy³¹czenia terenu 25U(c) do drogi krajowej nr 7,
nie przes¹dzaj¹ jednak samego sposobu wykonania tego
przy³¹czenia, okrelaj¹ jedynie kryteria dla przysz³ych
rozwi¹zañ (dostosowanie do parametrów drogi ekspresowej, rozwi¹zanie w formie wêz³a drogowego i kompleksowoæ warunków funkcjonowania nowego uk³adu
komunikacyjnego).
Ad. c) W wyniku rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa
w § 26 ust. 5 dopisane zosta³o zdanie nastêpuj¹cej treci:
"Do terenu oznaczonego symbolem 55KD(S) maj¹ zastosowanie przepisy § 16, odnosz¹ce siê do terenu 25U(c)".
Ad. d) Prezydent Miasta Krakowa w wyniku ponownego uzgodnienia z Zarz¹dem Dróg i Komunikacji w zakresie warunków obs³ugi komunikacyjnej terenu 25U(c), utrzyma³
zapis § 16 ust. 4 pkt 2 lit. a - bez mo¿liwoci dopuszczenia
przy³¹czenie terenu 25U(c) do ul. Poroniñskiej dla inwestycji o ograniczonej uci¹¿liwoci ruchu pojazdów.
Ad. e) Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ mo¿liwoci
podniesienia wysokoci zabudowy na ca³ym obszarze
do 11 m, a dla hal przestrzennych do 14 m. W zakresie
niespójnoæ zapisów § 16 ust. 4 pkt 1 lit. f i § 5 ust. 2 pkt 1
lit. b, w § 16, ust. 4 pkt 1 lit. f skorygowa³ tekst planu po s³owach:
"przy czym dla budynków kszta³towanych w formie hal
przestrzennych - nie wiêcej ni¿ 7 m", dopisane zosta³o
zdanie: "z mo¿liwoci¹ lokalnego podwy¿szenia czêci
budynku przylegaj¹cej do ul. Zakopiañskiej, do wysokoci nie wiêkszej ni¿ 9 m.".
Nie uwzglêdnia siê podniesienia wysokoci zabudowy na ca³ym obszarze do 11 m, a dla hal przestrzennych do 14 m.
Ad. f) W wyniku rozpatrzenia, Prezydent Miasta Krakowa linie
zabudowy w terenie 25U(c) uwarunkowane m.in. przepisami o drogach publicznych, a w projekcie planu w szczególnoci wyznaczone wg kryterium ³adu przestrzennego
pozostawi³ w ustaleniach projektu planu bez zmian, a jedynie linie zabudowy w po³udniowo - zachodniej czêci
terenu zosta³y na rysunku planu skorygowane.
3. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ki nr 80 obr. 88, która w projekcie planu zawiera
siê w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 6MN
(zasadnicza zachodnia czêæ dzia³ki) oraz w terenach naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (terenach otwartych) - 49ZO (wschodni
fragment dzia³ki).
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a probê o poszerzenie terenu
w kierunku wschodnim o jeszcze jedn¹ dzia³kê budowlan¹
pod zabudowê jednorodzinn¹.

Poz. 2562

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Znaczna czêæ dzia³ki, tj. 4/5 jej powierzchni, po³o¿ona jest w terenie 6MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a tylko 1/5 wschodnia czêæ tej dzia³ki nie zosta³a
w³¹czona w projekcie planu do terenów budowlanych, poniewa¿ le¿y w bezporednim s¹siedztwie cieku wodnego zwanego Rowem Opatkowickim, w zasiêgu zagro¿enia wodami powodziowymi, w strefie wartoci przyrodniczych i krajobrazowych z zieleni¹ o funkcji obudowy biologicznej cieku wodnego
(wg opracowania ekofizjograficznego, które stanowi podstawê merytoryczn¹ rozwi¹zañ projektu planu). W zwi¹zku z koniecznoci¹ utrzymania równowagi przyrodniczej w rodowisku i zgodnie z wymagan¹ ustawowo zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju pozostawia siê projekt planu bez zmian tj. utrzymuj¹c fragment dzia³ki nr 80 w terenie 49ZO - teren z podstawowym przeznaczeniem pod "naturaln¹" zieleñ nieurz¹dzon¹,
wy³¹czony z zabudowy.
4. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki nr 266/2 i 264/2 obr. 89, która w projekcie
planu zawiera siê w 49ZO.
Rada i Zarz¹d Dzielnicy X
wnios³a uwagê, która zawiera³a probê o uwzglêdnienie
uwagi skierowanej pisemnie do Rady Dzielnicy X przez [...]
(uwaga Nr 2).
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta
Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
[...] z³o¿y³a osobicie uwagê tej samej treci. Wyjanienie dotycz¹ce nieuwzglêdnienia uwagi zosta³o zawarte w pkt 1. uwaga Nr 2.
5. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ek nr 123/1, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 129/
9, 131/8, 131/9, 465, 463, 464, 466, 467; obr. 89, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy us³ugowej - us³ugi komercyjne - 28U(c) oraz w terenach naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (terenach otwartych) - 47ZO.
Viamot Ltd. Sp. z o.o.
wniós³ uwagê, która zawiera³a:
a) sprzeciw dla nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej
w rejonie ul. Opatkowickiej i ul. Zakopiañskiej oraz w rejonie
rowu melioracyjnego, której przebieg ogranicza mo¿liwoci
zabudowy terenu zw³aszcza pó³nocno-zachodniego rejonu
obszaru 28U(c), który jest najbardziej atrakcyjny pod wzglêdem lokalizacji inwestycji,
b) sprzeciw dla zapisów planu dotycz¹cych zakresu przebiegu
linii rozgraniczaj¹cych teren 28U(c) od ul. Opatkowickiej,
c) sprzeciw dla zapisów planu dotycz¹cych przydzielenia dzia³ki nr 467 do terenu 47ZO.
Uwaga zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta Krakowa tylko w zakresie dotycz¹cym pkt b), a uwzglêdniona
czêciowo w zakresie pkt a), natomiast w ca³oci nieuwzglêdniona w zakresie pkt c).
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia wniesion¹ uwagê w zakresie pkt a).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w ca³oci w czêci c)."
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Wyjanienie:
Ad. b) W wyniku rozpatrzenia, Prezydent Miasta Krakowa skorygowany zosta³ Rysunek planu w zakresie linii rozgraniczaj¹cej teren 28U(c) od ul. Opatkowickiej.
Ad. c) Zachowuj¹c zgodnoæ ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa" oraz respektuj¹c zasady zrównowa¿onego rozwoju, w szczególnoci dotycz¹ce zapewnienia warunków utrzymania równowagi przyrodniczej oraz odpowiednich proporcji pomiêdzy przyrodnicz¹ a gospodarcz¹
funkcj¹ terenów na obszarze objêtym planem, Prezydent utrzyma³ podstawowe przeznaczenie terenu 47ZO
ustalone w projekcie planu (m.in. na podstawie opracowania ekofizjograficznego).
Nie uwzglêdnia siê zakresu pkt c).
6. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ek nr 128/5 i 129/15, obr. 89, które w projekcie
planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy us³ugowej (us³ug
komercyjnych) - 28U(c).
[...]*
wnieli uwagê, która zawiera³a:
a) sprzeciw dla nieprzekraczalnej linii zabudowy w obszarze
28U(c), która uniemo¿liwia zabudowê ponad po³owy powierzchni dzia³ki nr 128/5,
b) sprzeciw dla linii rozgraniczaj¹cej teren 28U(c) od ulicy Opatkowickiej, która czêæ dzia³ki nr 128/5 przeznacza na jej poszerzenie,
c) sprzeciw dla zapisów planu dotycz¹cych ograniczeñ dla gospodarczego wykorzystania dzia³ek, co spowoduje spadek
wartoci nieruchomoci, stawka procentowa okrelona
w § 32 powinna wynosiæ 0%.
Uwaga zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta Krakowa tylko w zakresie dotycz¹cym pkt b), a uwzglêdniona
czêciowo w zakresie pkt a), natomiast w ca³oci nieuwzglêdniona w zakresie pkt c).
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia wniesion¹ uwagê w zakresie pkt a).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w ca³oci w czêci c).
Wyjanienie:
Ad. b) W wyniku rozpatrzenia, Prezydent Miasta Krakowa skorygowany zosta³ Rysunek planu w zakresie linii rozgraniczaj¹cej teren 28U(c) od ul. Opatkowickiej.
Ad. c) Nie zmienia siê stawki procentowej okrelonej w § 32.
Obawy wnosz¹cego uwagê nie by³y w pe³ni uzasadnione, bowiem je¿eli wartoæ nieruchomoci nie wzronie,
to ustalona stawka nie bêdzie mia³a zastosowania.
7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek nr 188/2, 188/1, 187, 186, 185, 184, 183;
obr. 89, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (terenach otwartych) - 47ZO.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a probê o zmianê zapisów w planie dotycz¹cych terenu 47ZO i umo¿liwienie realizacji us³ug
komercyjnych, planowana jest budowa parkingu i pawilonu
handlowego z przekryciem cieku wodnego (aktualnie toczy siê
postêpowanie o wydanie WZ - uzyskano uzgodnienia) Teren
zosta³ w³asnym kosztem uzbrojony w system kanalizacyjny
i energiê elektryczn¹ (na dzia³kach nr 188/1, 187, 186, 185)
co dodatkowo zwiêksza mo¿liwoci inwestycyjne. Proponowany pas zieleni towarzysz¹cej ciekowi wodnemu uniemo¿liwia
komercyjne zainwestowanie i nie znajduje uzasadnienia po drugiej stronie ul. Zakopiañskiej.

Poz. 2562

Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta
Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Zachowuj¹c zgodnoæ ze "Studium" oraz respektuj¹c zasady zrównowa¿onego rozwoju, w szczególnoci dotycz¹ce zapewnienia warunków utrzymania równowagi przyrodniczej
oraz odpowiednich proporcji pomiêdzy przyrodnicz¹ a gospodarcz¹ funkcj¹ terenów na obszarze objêtym planem,
utrzymuje siê podstawowe przeznaczenie terenu 47ZO, ustalone w projekcie planu., w sk³ad którego to terenu wchodz¹
dzia³ki objête niniejsz¹ uwag¹. Teren ten pomimo postêpuj¹cej jego degradacji przestrzennej i przyrodniczej od strony zachodniej, nadal jeszcze tworzy, wraz z terenami 48ZO,
51WS i 49ZO, czyteln¹, zarówno w planie jak i w rzeczywistoci, strukturê terenów otwartych zwi¹zan¹ z tzw. Rowem
Opatkowickim, o zró¿nicowanej, pod wzglêdem wartoci,
funkcji przyrodniczej.
8. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ek nr 109 i 163 obr. 89, które w projekcie planu
zawieraj¹ siê w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 10MN (dzia³ka nr 109) oraz w terenach naturalnej
zieleni nieurz¹dzonej (terenach otwartych) - 48ZO.
[...]*
wnieli uwagê, która zawiera³a:
a) probê o przekwalifikowanie dzia³ki nr 163 na dzia³kê budowlan¹,
b) sprzeciw dla zapisów planu dotycz¹cych drogi dojazdowej
do dzia³ek zakwalifikowanych pod budownictwo wielorodzinne, która ma przebiegaæ wzd³u¿ dzia³ki 109.
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta
Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Ad. a) Ustalone przeznaczenie tego terenu odpowiada jego
w³aciwociom ekofizjograficznym, okrelonym w opracowaniu ekofizjograficznym, które stanowi podstawê
rozwi¹zañ projektu planu w aspekcie spe³nienia wymagañ zrównowa¿onego rozwoju, w szczególnoci zapewnienia warunków utrzymania równowagi przyrodniczej
oraz zachowania odpowiednich proporcji pomiêdzy przyrodniczymi a gospodarczymi funkcjami na obszarze objêtym planem. Przeznaczenie to jest równie¿ zgodne
z dyspozycjami "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa",
wg którego dzia³ka nr 163 wchodzi w sk³ad systemu terenów otwartych, kszta³towanych wzd³u¿ tzw. Rowu
Opatkowickiego.
Ustalone przeznaczenie odpowiada faktycznemu stanowi zagospodarowania dzia³ki - podmok³y nieu¿ytek z du¿ym udzia³em zieleni naturalnej, w tym wysokiej.
Równie¿ w poprzednim planie miejscowym przedmiotowa dzia³ka nie by³a przeznaczona pod zabudowê,
mieszcz¹c siê w "Obszarze Rolnym" (RP 93), bez prawa
zabudowy.
Ad. b) Droga oznaczona na rysunku planu symbolem 64KD(D),
przewidywana wzd³u¿ dzia³ki nr 109, nie jest drog¹ dojazdow¹ do dzia³ek budownictwa wielorodzinnego,
ani w ¿adnym wypadku do firmy Viamot, lecz drog¹
do dzia³ek budownictwa jednorodzinnego po³o¿onych
w po³udniowej czêci terenu 9MN.
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Dojazd do dzia³ek budownictwa wielorodzinnego zapewnia projektowana droga dojazdowa oznaczona symbolem 66KD(D) i droga istniej¹ca 67KD(D). Wprawdzie droga 64KD(D) po³¹czona jest z drog¹ 66KD(D) krótkim odcinkiem drogi 65KD(D), lecz jest to po³¹czenie drugorzêdne, o charakterze uzupe³niaj¹cym.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr CIII/1040/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA 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 DLA OBSZARU
OPATKOWICE - WSCHÓD W KRAKOWIE
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury
technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru Opatkowice Wschód zosta³y okrelone w ustaleniach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Opatkowice Wschód - tj. w uchwale w sprawie przyjêcia planu oraz w czêci
graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Realizacjê fragmentu nowego powi¹zania drogowego
w klasie L (ulica lokalna), w ci¹gu ul. Poroniñskiej (wg rysunku planu 56 KD(L)), od skrzy¿owania tej ulicy z ul. Smoleñskiego w kierunku wschodnim do Swoszowic;
2) Modernizacjê ulicy Smoleñskiego, jako g³ównej osi komunikacyjnej i kompozycyjnej obszaru osiedla (wg rysunku planu 57 KD(L) i 58KD(L)) z przystosowaniem jej do parametrów technicznych klasy L (ulicy lokalnej),
w tym:
a) poszerzenie jezdni (wraz z pasem drogowym) i korekta
³uków,
b) wykonanie chodników, owietlenia, itp,
c) urz¹dzenie cie¿ki rowerowej (na po³udnie od skrzy¿owania z ul. Starowiejsk¹) stanowi¹cej element systemu podstawowych tras rowerowych miasta;
3) Realizacjê nowych odcinków ulic dojazdowych (klasy D)
obs³uguj¹cych nowe wyznaczone tereny zabudowy
mieszkaniowej (wg rysunku planu 64 KD(D), 65 KD(D), 66
KD(D));
4) Modernizacjê istniej¹cych ulic dojazdowych (wg rysunku
planu 60 KD(D), 68 KD(D), 69 KD(D)).
Ca³oæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym
m.in.: chodniki, zieleñ, owietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia
sterowania ruchem.
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2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê.
Realizacja sieci wodoci¹gowej rozbiorczej dla projektowanego zainwestowania, w szczególnoci dla nowych terenów zabudowy mieszkaniowej w po³udniowej czêci
obszaru, w oparciu o istniej¹c¹ sieæ rozbiorcz¹ (g³ówny
ruroci¹g Ø 150 w ul. Smoleñskiego - Torowej, z piercieniem Ø 150 o przebiegu ul. Opatkowicka - Smoleñskiego Poroniñska - Zakopiañska.
2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji:
a) realizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, sprowadzaj¹cej cieki do kana³u "Opatkowice" w ul. Smoleñskiego,
b) realizacja kanalizacji opadowej w projektowanych ulicach.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji unijnych,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych rodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno- prawnym (lub w formie "partnerstwa publiczno- prywatnego" - "PPP", jeli zostanie ona unormowana i wdro¿ona).
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezporednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji, 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 wodoci¹gowej ze rodków MPWiK S.A.
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 transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A.) wraz z programem "woda dla wszystkich",
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d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony rodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno- gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêd-
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nieniem 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 wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
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Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (12) 392-16-96
do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
T³oczono na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (12) 392-16-95, 392-16-96
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