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2639
Uchwa³a Nr CXIII/1127/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Ujcie Wilgi".
Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Dz. U. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz.1229,
Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984,
Nr 130 poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45 poz. 319) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Ustalenia ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ujcie Wilgi", zwany dalej "planem".
2. Ustalenia planu dotycz¹ obszaru okrelonego w uchwale
Nr LVII/461/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Ujcie Wilgi"
w granicach okrelonych na rysunku planu. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 42 ha.
3. Czêæ graficzna planu, obejmuje:
1) Rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu,
2) Rysunek Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okrelaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które
nale¿y traktowaæ jako orientacyjne - do szczegó³owego

ustalenia na etapie przygotowania inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych.
4. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w czêci graficznej obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Elementami obligatoryjnymi rysunku planu s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
wraz z symbolami identyfikacyjnymi (okrelone w § 5 i § 6);
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
6. Na rysunku planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce informacyjne elementy rysunku planu:
1) linie zasiêgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej i urz¹dzeñ;
2) lokalizacje istniej¹cych stacji transformatorowych;
3) g³ówne kierunki powi¹zañ pieszych - nie wydzielone;
4) cie¿ki rowerowe;
5) obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków, których wykaz stanowi za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.
§2
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., zmienionym
uchwa³¹ Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r.
2. Ucilenie, stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, tras sieci i urz¹dzeñ liniowych oraz terenów innych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, o których mowa
w rozdzia³ach II i III uchwa³y, nie wymaga zmiany niniejszego planu.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Ujcie Wilgi"
w Krakowie, je¿eli z treci uchwa³y nie wynika inaczej;
3) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 415

 12092 

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ czêæ graficzn¹
planu wymienion¹ w § 1 ust. 3 pkt 1;
5) rysunku infrastruktury technicznej - nale¿y przez to rozumieæ czêæ graficzn¹ planu wymienion¹ w § 1 ust. 3 pkt 2;
6) terenie - rozumie siê przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczony symbolami identyfikacyjnymi;
7) przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz którego nale¿y
rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne,
przy zachowaniu zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zosta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okrelonych w planie;
9) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze rodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji celu
publicznego. Nale¿¹ do nich m.in.: administracja publiczna,
publiczne us³ugi: owiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, ogólnie dostêpne urz¹dzenia sportowe);
10) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze rodków niepublicznych, nastawione
na zysk s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb ludnoci. Nale¿¹
do nich przede wszystkim us³ugi: handlu, gastronomii, rzemios³a, obiekty obs³ugi turystycznej, dochodowe urz¹dzenia sportowe, a tak¿e prywatne urz¹dzenia obs³ugi ludnoci, w tym: gabinety lekarskie, przedszkola, szko³y, galerie
sztuki, itp.;
11) dzia³alnoci nieuci¹¿liwej (w tym o nieuci¹¿liwych
us³ugach) - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ, która
gwarantuje dotrzymanie standardów jakoci rodowiska
i wykluczenie wp³ywu na tereny s¹siednie, w myl przepisów odrêbnych;
12) dojazdy niewydzielone - oznaczaj¹ce istniej¹ce i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi
na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; przebieg tych dojazdów mo¿e
byæ korygowany na etapie regulacji i podzia³u w³asnoci;
13) nieprzekraczalne linie zabudowy - oznaczaj¹ce granicê
terenu, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ nowych i rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych;
14) intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr wykorzystania terenów, ustalony na podstawie
proporcji: gdzie:
I = Po , gdzie:
T
Po = suma pow. wszystkich kondygnacji naziemnych / mieszkalnych i us³ug/ liczona w zewnêtrznym obrysie murów,
T = ca³kowita pow. terenu dzia³ki ewidencyjnej znajduj¹ca
siê w granicach terenu objêtego obowi¹zkiem okrelenia
intensywnoci;
15) wspó³czynniku trwa³ego zainwestowania - nale¿y
przez to rozumieæ procent powierzchni trwa³ego zainwestowania terenu w granicach dzia³ki, wchodz¹cej w obszar
ustalenia w ramach projektu zagospodarowania. Powierzchnia trwa³ego zainwestowania to suma powierzchni zabudowanej oraz powierzchni utwardzonej trwa³¹ nawierzchni¹ nieprzepuszczaln¹;
16) sieciach i urz¹dzeniach ponadlokalnych - nale¿y przez to
rozumieæ urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej s³u¿¹ce obs³udze terenów w obszarze planu oraz obszarów
po³o¿onych poza granicami planu.

Poz. 2639
§4

1. Teren mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele przeznaczenia podstawowego, wzglêdnie, przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ na cele przeznaczenia dopuszczalnego, w ustalonych w dalszych zapisach uchwa³y
proporcjach.
2. Wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego winno byæ
poprzedzone analiz¹, która wyka¿e:
1) nienaruszenie ustalonej procentowej wielkoci przeznaczenia dopuszczalnego;
2) uwzglêdnienie istniej¹cych obiektów, urz¹dzeñ oraz sposobu zagospodarowania z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego;
3) wielkoæ pozosta³ego obszaru przeznaczenia dopuszczalnego mo¿liwego do wykorzystania.
3. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania
terenów zgodnie z planem, o ile przepisy uchwa³y nie stanowi¹ inaczej.
§5
1. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okrelony
na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym oraz liniami rozgraniczaj¹cymi.
2. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych, o których mowa w § 1 ust. 5
pkt 2 mo¿e byæ zmieniony tylko w trybie zmiany planu.
§6
1. Na rysunku planu stosuje siê nastêpuj¹ce symbole identyfikacyjne terenów:
1) UCz (35UCz, 2UCz, 3UCz) - tereny us³ug komercyjnych
z towarzysz¹c¹ zieleni¹ (§ 8);
2) MWU (1MWU) - teren mieszkalnictwa wielorodzinnego
z us³ugami (§ 9);
3) M1 (4M1) - tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego
o podwy¿szonej intensywnoci zabudowy (§ 10);
4) M2 (5M2) - tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego o obni¿onej intensywnoci zabudowy (§ 11);
5) M4 (6M4) - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
(§ 12);
6) ZP (7ZP, 8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP, 13ZP, 14ZP, 36ZP) tereny zieleni publicznej (§ 13);
7) ZPw (14ZPw, 15ZPw, 16ZPw, 17ZPw, 18ZPw, 19ZPw,
20ZPw) - tereny zieleni publicznej w miêdzywalu projektowanego Kana³u Krakowskiego oraz nowego ujcia rzeki Wilgi (§ 14);
8) W (21W, 22W, 23W, 24W, 25W, 6W, 27W) - tereny wód
otwartych (§ 15);
9) KP (28KP) - tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych (§ 16);
10) KG, KL, KD (29KG, 30KL, 31KL, 32KD, 33KD, 34KD) tereny tras drogowych - ulic (§ 17).
2. Nie stanowi naruszenia ustaleñ planu nie uwzglêdnienie w decyzjach administracyjnych oznaczeñ, o których
mowa w § 1 ust. 6 zawartych na rysunku planu, a ponadto:
1) nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi dojazdów
lokalnych, je¿eli zostanie zachowana mo¿liwoæ zagospodarowania i skomunikowania wszystkich nieruchomoci;
2) przebiegu nie wydzielonych ci¹gów pieszych i rowerowych z obligacj¹ utrzymania kierunków g³ównych powi¹zañ oraz zachowania ci¹gów zrealizowanych.
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Rozdzia³ II
Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia
terenów i zasad zagospodarowania
§7
1. W odniesieniu do wszystkich terenów, które w ramach przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego okrelaj¹ us³ugi komercyjne ustala siê zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
2. W odniesieniu do terenów po³o¿onych w obszarze i terenie
górniczym ustalonych dla z³o¿a wód leczniczych "Mateczny",
oznaczonych na rysunku planu, nale¿y d¹¿yæ do wyeliminowania lub ograniczenia czynników mog¹cych wp³yn¹æ niekorzystnie na zmianê kr¹¿enia wód, ich mineralizacjê oraz charakterystykê mineralogiczn¹ wody, poprzez zapobieganie:
1) obni¿eniu poziomu wody w rzece Wildze;
2) zbyt intensywnej eksploatacji wód zwyk³ych;
3) wprowadzaniu do gruntów cieków komunalnych, przemys³owych i rolniczych;
4) lokalizacji mietników, cmentarzy, wyrobisk, zbiorników
paliw p³ynnych;
5) nawo¿eniu gleby i stosowaniu rodków owadobójczych.
3. Lokalizowanie nowych obiektów w granicach terenu górniczego "Mateczny" jest mo¿liwe tylko przypadku wczeniejszego lub równoczesnego uzbrojenia terenu w sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacjê sanitarn¹.
4. Dla zapewnienia stabilnoci i szczelnoci wa³ów przeciwpowodziowych zabrania siê wykonywania: obiektów budowlanych, kopania studni, do³ów oraz rowów w odleg³oci
mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³ów, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
5. Zakaz lokalizacji inwestycji - przedsiêwziêæ, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których - zgodnie
z przepisami odrêbnymi - wymagane jest lub mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko, z wyj¹tkiem Kana³u Krakowskiego,
inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, urz¹dzeñ przeciwpowodziowych oraz gara¿y lub zespo³u parkingów samochodowych.
6. W zakresie wymogów dotycz¹cych zagospodarowania stosownie do wymogów przepisów o ochronie rodowiska,
w zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê przestrzeganie wartoci progowych poziomu ha³asu okrelonych w przepisach wykonawczych kwalifikuj¹c obszar opracowania
do rodzaju terenów przeznaczonych odpowiednio dla:
1) zabudowy mieszkaniowej;
2) budynków zwi¹zanych z wielogodzinnym pobytem dzieci
i m³odzie¿y.
7. Dla terenów mieszkaniowych i us³ugowych ustala siê udzia³
terenów zieleni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu
terenu odpowiednio minimum 25% obszaru ustalenia - dla terenów mieszkalnictwa i minimum 5% dla terenów us³ug komercyjnych.
8. Dla istniej¹cego i wprowadzanego programu us³ugowego
oraz innych obiektów dzia³alnoci gospodarczej ustala siê koniecznoæ, by prowadzona przez poszczególne podmioty dzia³alnoæ i zwi¹zana z ni¹ uci¹¿liwoæ zamyka³a siê w granicach
dzia³ki i nie wykracza³a poza granice terenu, do którego prowadz¹cy instalacje ma tytu³ prawny, a emisje nie przekracza³y obowi¹zuj¹cych standardów jakoci rodowiska.
9. Nieprzekraczalne linie zabudowy przedstawia Rysunek Planu. W przypadkach, w których linie zabudowy nie zosta³y
wyznaczone, obowi¹zuj¹ zasady ustalone w przepisach odrêbnych.

Poz. 2639
§8

1. Wyznacza siê tereny us³ug komercyjnych z towarzysz¹c¹
zieleni¹ o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oznaczaj¹c
je na rysunku planu symbolem UCz i ustala siê podstawowe
zasady zagospodarowania tych terenów:
1) potrzeby parkingowe jako cile zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym i z przeznaczeniem dopuszczalnym,
zbilansowane w granicach terenu w ilociach nie mniejszych ni¿:
a) dla handlu o powierzchni u¿ytkowej do 2000 m2 - 30
miejsc postojowych/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej
handlowej,
b) dla obiektów gastronomicznych - 30 miejsc postojowych/100 miejsc konsumpcyjnych,
c) dla administracji i biur - 30 miejsc postojowych/1000 m2
powierzchni u¿ytkowej,
d) dla hoteli - 30 miejsc postojowych/100 miejsc hotelowych;
2) gabaryty i forma noworealizowanej, przebudowywanej
lub rozbudowywanej zabudowy us³ugowej winny
uwzglêdniaæ lokalne uwarunkowania, w tym szczególnie
zharmonizowanie z otoczeniem, z mo¿liwoci¹ akcentowania miejsc wa¿nych.
2. Dla terenu 35 UCz zlokalizowanego pomiêdzy ul. Konopnickiej i projektowanym Kana³em Krakowskim ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: us³ugi komercyjne, g³ównie z zakresu turystyki, handlu, gastronomii i administracji;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi publiczne nieuci¹¿liwe zwiêkszaj¹ce ofertê programow¹ tego zespo³u oraz podnosz¹ce jego atrakcyjnoæ,
b) mieszkania na górnych kondygnacjach,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu
ponadlokalnym,
d) parkingi i dojazdy,
e) zieleñ urz¹dzona ogólnie dostêpna;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekroczy³a 30 % powierzchni
przeznaczenia podstawowego (powy¿sze nie dotyczy
pkt 2 lit. a i lit. c);
b) kszta³towanie formy architektonicznej zespo³u ze wzglêdu na eksponowan¹ lokalizacjê zarówno z g³ównej ulicy
miejskiej (ul. Konopnickiej) jak i z Bulwarów Wis³y
oraz otoczenie istniej¹cej zabytkowej Kaplicy w. Bart³omieja wraz z za³o¿eniem zieleni parkowej (teren 8 ZP),
winno zapewniaæ wysokie walory architektoniczne i estetyczne przy zachowaniu gabarytów wysokoci do 25 m
od poziomu terenu do najwy¿szej kalenicy dachu;
c) uzupe³nienie zainwestowania zieleni¹ urz¹dzon¹, szczególnie od strony Bulwarów Wis³y, projektowanego Kana³u Krakowskiego oraz Kaplicy w. Bart³omieja;
d) dopuszcza siê wprowadzenie drogi ³¹cz¹cej ul. Ludwinowsk¹ z projektowan¹ drog¹ 32 KD pod ul. Konopnickiej, jako jedynego po³¹czenia terenów po³o¿onych
po pó³nocnej stronie projektowanego Kana³u;
e) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych i ustaleñ § 7
oraz zasad uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
3. Dla terenu 2 UCz po³o¿onego po po³udniowej stronie ul. Rydlówka, ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) us³ugi komercyjne z zakresu sportu, gastronomii, turystyki,
b) zieleñ urz¹dzona ogólnodostêpna;
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wolnostoj¹ca zabudowa mieszkaniowa,
b) mieszkalnictwo zwi¹zane z dozorem obiektów,
c) parkingi i dojazdy,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekroczy³a 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego,
b) ze wzglêdu na po³o¿enie zespo³u w zieleni oraz bezporednie s¹siedztwo z obiektem systemu obrony dawnej Twierdzy Kraków (szaniec) - wpisanym do rejestru
zabytków - projektowana zabudowa us³ugowa zarówno w skali i formie winna uwzglêdniaæ to s¹siedztwo;
w sprawie tej wymagane jest uzyskanie stanowiska odpowiednich s³u¿b konserwatorskich, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
c) dopuszcza siê prze³o¿enie napowietrznej linii energetycznej 110 kV na odcinku przebiegaj¹cym nad obiektem szañca wraz z likwidacj¹ s³upa,
d) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych i ustaleñ § 7
oraz zasad uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
4. Dla terenu 3UCZ po³o¿onego pomiêdzy ulicami Konopnickiej i Barsk¹ ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: us³ugi turystyczne (motel,
hotel) z towarzysz¹cym programem handlu i gastronomii,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi z zakresu komunikacji,
b) parkingi i dojazdy,
c) zieleñ urz¹dzona ogólnie dostêpna,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni przeznaczenia podstawowego (nie dotyczy
pkt 2 lit. a),
b) dla zabudowy w terenie 3UCz ustala siê wysokoæ
do 25 m od poziomu terenu do najwy¿szej kalenicy
dachu,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych i ustaleñ
§ 7 oraz zasad uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§9
1. Wyznacza siê teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z us³ugami oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem MWU.
2. Dla terenu 1MWU zlokalizowanego pomiêdzy ul. Konopnickiej, Ludwinowsk¹ i projektowanym Kana³em Krakowskim
ustala siê:
1) Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno-us³ugowych wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi komercyjne,
b) us³ugi publiczne,
c) dojazdy i parkingi, przy zachowaniu wskanika 2530 miejsc postojowych/1000m2 powierzchni u¿ytkowej
oraz 1 miejsce postojowe /1 mieszkanie,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) zieleñ urz¹dzona ogólnie dostêpna;
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3) Warunki zagospodarowania terenu:
a) intensywnoæ zabudowy 0,85-1,2,
b) lokalizacja nowych oraz rozbudowa istniej¹cych budynków musi uwzglêdniaæ wyznaczone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekroczy³a 30 % powierzchni
przeznaczenia podstawowego (powy¿sze nie dotyczy
pkt 2 lit. b i lit. d),
d) kszta³towanie kubatury zespo³u ze wzglêdu na eksponowan¹ lokalizacjê zarówno z g³ównej ulicy miejskiej
(ul. Konopnickiej) jak i z Bulwarów Wis³y winno zapewniaæ wysokie walory architektoniczne i estetyczne przy
zachowaniu gabarytów wysokoci do 20 m od poziomu
terenu do najwy¿szej kalenicy dachu; dachy nowo realizowanych i przebudowywanych budynków nale¿y
kszta³towaæ jako dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci 25°-35°, z dowietleniem za pomoc¹
lukarn b¹d okien po³aciowych,
e) uzupe³nienie zainwestowania zieleni¹ urz¹dzon¹ szczególnie od strony Bulwarów Wis³y oraz projektowanego Kana³u Krakowskiego,
f) dopuszcza siê wprowadzenie drogi ³¹cz¹cej ul. Ludwinowsk¹ z projektowan¹ drog¹ 32 KD pod ul. Konopnickiej,
g) ze wzglêdu na wpis do ewidencji konserwatorskiej zaleca siê zachowanie istniej¹cej zabudowy po obu stronach ul. Tureckiej z mo¿liwoci¹ jej adaptacji na przeznaczenie podstawowe lub dopuszczalne (ul.Turecka 6,
7, 8, 9, 10, 12, 16); wszystkie zamierzenia inwestycyjne
wymagaæ bêd¹ wyprzedzaj¹cego uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami konserwatorskimi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
h) uzupe³nienie projektowanej zabudowy wzd³u¿ ul. Ludwinowskiej nale¿y kszta³towaæ w nawi¹zaniu do pierzei budynku nr 9,
i) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych i ustaleñ § 7
oraz zasad uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§ 10
1. Wyznacza siê teren mieszkalnictwa wielorodzinnego
oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem M1.
2. Dla terenu 4M1 po³o¿onego pomiêdzy ul. Rozdro¿e i osiedlem Podwawelskim ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny mieszkalnictwa
wielorodzinnego z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi komercyjne,
b) us³ugi publiczne nieuci¹¿liwe,
c) parkingi i dojazdy,
d) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym,
e) zieleñ urz¹dzona ogólnie dostêpna;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) intensywnoæ zabudowy 1,2 - 1,6,
b) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekracza³a 30% przeznaczenia
podstawowego,
c) dla budynków wprowadzanych oraz istniej¹cych przebudowywanych, rozbudowywanych lub nadbudowywanych - kszta³towanie zabudowy wzd³u¿ ulicy dojazdowej, przy zachowaniu wysokoci nie przekraczaj¹cej
18 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
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d) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych i ustaleñ § 7
oraz zasad uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§ 11
1. Wyznacza siê teren mieszkalnictwa wielorodzinnego
oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem M2.
2. Dla terenu 5 M2 po³o¿onego po pó³nocnej stronie projektowanego Kana³u Krakowskiego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne i skoncentrowane jednorodzinne wraz z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne,
b) us³ugi publiczne,
c) istniej¹ca zabudowa jednorodzinna z mo¿liwoci¹ ewentualnego uzupe³nienia w sytuacjach plombowych,
d) parkingi i dojazdy,
e) zieleñ urz¹dzona ogólnodostêpna,
f) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu
ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) intensywnoæ zabudowy 0,85 - 1,2,
b) zachowanie proporcji, aby powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekroczy³a 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego,
c) dla budynków wprowadzanych oraz istniej¹cych przebudowywanych, rozbudowywanych lub nadbudowywanych maksymalna wysokoæ od poziomu terenu
do kalenicy dachu 18 m,
d) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych i ustaleñ
§ 7 oraz zasad uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§ 12
1. Wyznacza siê teren mieszkalnictwa jednorodzinnego
oznaczaj¹c go na rysunku planu symbolem M4.
2. Dla terenu 6 M4 po³o¿onego po pó³nocnej stronie ul. Rozdro¿e ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego wraz z urz¹dzeniami istniej¹cymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe wbudowane w obiekty
mieszkalne,
b) istniej¹ce i projektowane ci¹gi infrastruktury technicznej o znaczeniu ogólnomiejskim;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) adaptacja istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej,
b) intensywnoæ zabudowy do 0,4, wysokoæ zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 8 m do najwy¿szego gzymsu
i 13 m do kalenicy,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§ 13
1. Wyznacza siê tereny zieleni publicznej oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolem ZP.
2. Dla terenu 7ZP znajduj¹cego siê miêdzy ul. Konopnickiej
a ul. Barsk¹ oraz wprowadzon¹ ulic¹ dojazdow¹ na kierunku pó³noc-po³udnie ustala siê:
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1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona lub czêciowo urz¹dzona - ogólnie dostêpna, towarzysz¹ca uk³adowi ulicznemu;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym,
b) drogi;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie istniej¹cego drzewostanu oraz zieleni trawiastej,
b) wprowadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ ulicy dojazdowej (dotyczy terenu 7 ZP),
c) dopuszcza siê wprowadzenie drogi ³¹cz¹cej ul. Ludwinowsk¹ z projektowan¹ drog¹ 32 KD pod ul. Konopnickiej,
d) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
3. Dla terenu 8 ZP po³o¿onego pomiêdzy wprowadzon¹ drog¹
dojazdow¹ a osiedlem Podwawelskim, ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona ogólnie
dostêpna towarzysz¹ca zabytkowej kapliczce;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ci¹gi piesze o znaczeniu ponadlokalnym,
b) ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) spe³nienie wymogów, aby przeznaczenie dopuszczalne nie stanowi³o ³¹cznie wiêcej ni¿ 15% powierzchni
przeznaczenia podstawowego,
b) utrzymanie istniej¹cego drzewostanu oraz jego uzupe³nienie poprzez wprowadzenie dodatkowej zieleni
wysokiej i krzewiastej tak, aby wyeksponowaæ zabytkow¹ kapliczkê im. w. Bart³omieja (wpisan¹
wraz z dzia³k¹ do rejestru zabytków); wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaæ bêd¹ wyprzedzaj¹cego
uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami konserwatorskimi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
c) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej oddzielaj¹cej teren zespo³u gara¿y od terenu szko³y i mieszkalnictwa,
d) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
4. Dla terenów 9ZP, 10ZP, 14ZP ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona ogólnie
dostêpna towarzysz¹ca uk³adowi ulicznemu;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ci¹gi piesze,
b) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania:
a) wprowadzenie zieleni wysokiej,
b) spe³nienie wymogów, aby przeznaczenie dopuszczalne nie stanowi³o ³¹cznie wiêcej ni¿ 30% powierzchni
przeznaczenia podstawowego,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
5. Dla terenów 11ZP, 12ZP, 13ZP po³o¿onych po po³udniowej
stronie projektowanego Kana³u Krakowskiego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ publiczna urz¹dzona i czêciowo urz¹dzona, ogólnie dostêpna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ci¹gi piesze i rowerowe,
b) urz¹dzenia sportu i rekreacji,
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c) miejsca postojowe dla samochodów osobowych (wzd³u¿
ul. Rydlówka),
d) elementy ma³ej architektury,
e) ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu ogólnomiejskim;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) wprowadzenie zadrzewienia towarzysz¹cego ci¹gom
pieszym i rowerowym,
b) wprowadzenie urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
c) w zwi¹zku z przebiegiem napowietrznej linii wysokiego
napiêcia 110 kV nad obiektem szañca dawnej Twierdzy Kraków (wpisanego do rejestru zabytków) dopuszcza siê prze³o¿enie jej przebiegu (mo¿liwoæ lokalizacji
s³upów zamiennych w ramach ustalenia 13ZP); wszystkie zamierzenia inwestycyjne wymagaæ bêd¹ wyprzedzaj¹cego uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami konserwatorskimi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi,
d) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
6. Dla terenów 36ZP ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona ogólnie
dostêpna, w s¹siedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (M1, M2) oraz jednorodzinnej (M4);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ci¹gi piesze,
b) elementy ma³ej architektury,
c) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej o znaczeniu
ponadlokalnym;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) wprowadzenie zieleni wysokiej,
b) spe³nienie wymogów, aby przeznaczenie dopuszczalne nie stanowi³o ³¹cznie wiêcej ni¿ 30% powierzchni
przeznaczenia podstawowego,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§ 14
1. Wyznacza siê tereny zieleni publicznej w miêdzywalu projektowanego Kana³u Krakowskiego oraz nowego ujcia rzeki Wilgi oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolem ZPw.
2. Dla terenów 14 ZPw, 15 ZPw, 16 ZPw, 17 ZPw, 18 ZPw, 19 ZPw,
20 ZPw ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona wy³¹cznie trawiasta;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) w terenie 18ZPw i 19ZPw - urz¹dzenia sportów wodnych,
b) w terenie 18ZPw i 19ZPw - tereny wód otwartych,
c) ci¹gi piesze,
d) elementy zwi¹zane z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zakaz wprowadzania drzewostanu i zakrzewieñ w obszar miêdzywala,
b) realizacja zabezpieczeñ przeciwpowodziowych,
c) szerokoæ rezerwy terenów pod obwa³owania po 30 m
(dotyczy 15 ZPw, 16 ZPw, 17 ZPw, 18 ZPw, 19 ZPw),
d) mo¿liwoæ wprowadzenia ci¹gów spacerowych w koronie wa³ów,
e) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania
do czasu realizacji Kana³u Krakowskiego. Ze wzglêdu
na wpisanie budynków przy ul. Tureckiej 15, 17 do ewi-
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dencji konserwatorskiej wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaæ bêd¹ wyprzedzaj¹cego uzgodnienia
z odpowiednimi s³u¿bami konserwatorskimi, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
f) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§ 15

1. Wyznacza siê tereny wód otwartych obejmuj¹ce Kana³ Krakowski, rzekê Wilgê, stawy w dolinie Wilgi oraz fosê wokó³
fortu oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolem W.
2. Dla terenów 21 W, 22 W, 23 W wód Kana³u Krakowskiego
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych
z urz¹dzeniami hydrotechnicznymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia zwi¹zane z ¿eglug¹;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w dostosowaniu do przepisów odrêbnych,
b) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do czasowego utrzymania do momentu realizacji Kana³u Krakowskiego;
ze wzglêdu na wpisanie budynków przy ul. Tureckiej 19
i 21 oraz Zatorskiej 13, 15, 17, 19, 21 i 23 do ewidencji
konserwatorskiej wszelkie zamierzenia inwestycyjne
wymagaæ bêd¹ wyprzedzaj¹cego uzgodnienia z odpowiednimi s³u¿bami konserwatorskimi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
3. Dla terenów 24 W i 25 W wód otwartych obejmuj¹cych
projektowane ujcie rzeki Wilgi do Kana³u Krakowskiego
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych
z urz¹dzeniami hydrotechnicznymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urz¹dzenia sportów wodnych i zwi¹zanych z ¿eglug¹;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) w zakresie u¿ytkowania dopuszczalnego w dostosowaniu do przepisów odrêbnych,
b) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
4. Dla terenu 26 W wód otwartych wokó³ fortu ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: ogród wodny;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie istniej¹cego kszta³tu zbiornika wodnego,
b) utworzenie ogrodu wodnego z flor¹ i faun¹ stanowi¹cego fragment s¹siaduj¹cej zieleni urz¹dzonej,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
5. Dla terenu 27 W obejmuj¹cego staw w dolinie rzeki Wilgi
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód otwartych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia sportów wodnych i rekreacji (z wy³¹czeniem
sportów motorowodnych);
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) realizacja programu u¿ytkowania dopuszczalnego w dostosowaniu do warunków lokalnych,
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b) dopuszczalne jest pog³êbienie stawów w celu stworzenia akwenu wodnego mog¹cego s³u¿yæ rekreacji,
c) spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad
uzbrojenia terenu okrelonych w rozdziale III.
§ 16
1. Wyznacza siê tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych oznaczaj¹c je na rysunku planu symbolem KP.
2. Dla terenu 28 KP po³o¿onego pomiêdzy granic¹ osiedla Podwawelskiego i wprowadzon¹ bulwarow¹ ulic¹ dojazdow¹
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zespo³u parkingowo-gara¿owego dla mieszkalnictwa wielorodzinnego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona,
b) ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowanie proporcji, by powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego nie przekroczy³a 20 % powierzchni
przeznaczenie podstawowego,
b) spe³nienie wymogów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz warunków uzbrojenia terenu okrelonych
w rozdziale III.
§ 17
1. Wyznacza siê tereny tras drogowych (ulic) w obrêbie obszaru planu oznaczaj¹c je na rysunku planu odpowiednio,
w zale¿noci od kategorii, symbolami: KG, KL, KD.
2. Jako parametry poszczególnych ulic okrela siê odpowiednio:
1) Dla terenu 29 KG ulicy g³ównej obejmuj¹cej odcinek
ul. Konopnickiej ustala siê docelowo szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych wynikaj¹c¹ z lokalnych uwarunkowañ
55 m obejmuj¹c¹ dwie jezdnie po 3 pasy ruchu w przeciwnych kierunkach (szerokoæ pasa ruchu 3,5 m) z pasem rozdzielaj¹cym szerokoci minimum 2,0m przy czym
w rejonie wêz³a, w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dodatkowe pasy ruchu do w³¹czeñ i skrêtów;
2) Dla terenów ulic lokalnych obejmuj¹cych:
a) 30 KL - odcinek ulicy Barskiej po³¹czony z ul. Ludwinowsk¹ przejazdem tunelowym pod ul. Konopnickiej:
szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych 28 m,
1 jezdnia o szerokoci 8 m, chodniki o szerokoci minimum 2,5 m oraz odcinek ul. Ludwinowskiej na wschód
od wêz³a z ul. Konopnickiej: szerokoæ terenu w liniach
rozgraniczaj¹cych 12-25 m, szerokoæ jezdni 7,0 - 8,0 m,
b) 31 KL - odcinek ulicy Rydlówka: szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m, 1 jezdnia o szerokoci
6m, chodnik jednostronny szerokoci 2,0 m, cie¿ka rowerowa szer. 2,5 m.
3) Dla terenów ulic dojazdowych:
a) 32 KD - przed³u¿enie ul. Barskiej w kierunku po³udniowym: szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
1 jedna jezdnia o szerokoci 6 m, w czêci zachodniej
ulica lepa zakoñczona placem do zawracania,
b) 33 KD - przed³u¿enie ulicy osiedlowej w osiedlu Podwawelskim w kierunku po³udniowym: szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, jezdnia o szerokoci 6 m,
c) 34 KD - odcinek ul. Rozdro¿e od strony ul. Kapelanka:
szerokoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych 6 -10 m,
1 jedna jezdnia o szerokoci 3,5 - 6,0 m, ³¹cz¹cy siê
z ulic¹ osiedlow¹ w os. Podwawelskim.
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3. Zajêtoæ terenu w liniach rozgraniczaj¹cych poszczególnych
ulic okrelono na rysunku planu.
4. Jako warunki zagospodarowania wy¿ej wymienionych ulic
okrela siê:
1) adaptacjê istniej¹cych oraz mo¿liwoæ wprowadzenia nowych ci¹gów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (dotyczy wszystkich ulic);
2) mo¿liwoæ wprowadzenia w ramach linii rozgraniczaj¹cych: zatok komunikacji masowej (dotyczy ulic KG), zatok
postojowych dla samochodów osobowych (dotyczy ulic
KD, KL), wydzielonych dróg lub pasów rowerowych wed³ug ustaleñ na rysunku planu;
3) w miejscach, w których cie¿ka rowerowa styka siê z ci¹giem pieszym nale¿y przewidzieæ szerokoæ ci¹gu 4 m;
4) spe³nienie wymogów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz warunków uzbrojenia okrelonych w rozdziale III.
5. Ogrodzenia i obiekty istniej¹ce w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi ulic, o których mowa
w ust. 1 pozostawia siê do czasu realizacji ustaleñ planu.
Rozdzia³ III
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§ 18
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszarów (w tym szczególnie spe³nienia wymogów sanitarnych)
ustala siê objêcie warunkami uzbrojenia terenu ca³ego
obszaru bêd¹cego przedmiotem opracowania (tj. w ustalonych granicach planu) w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów u¿ytkowania wynikaj¹cych z przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w obszarze ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów magistralnych infrastruktury technicznej dla zespo³u osiedli w tym rejonie;
2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia w liniach rozgraniczaj¹cych projektowanych ulic oraz nie wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi dojazdów (po ucileniu ich przebiegu);
3) utrzymanie istniej¹cych sieci magistralnych z zakresu gospodarki wodno-ciekowej, gazownictwa, ciep³ownictwa
i elektroenergetyki poza wydzielonymi pasami drogowymi, za wyj¹tkiem sieci wymagaj¹cych prze³o¿enia
w zwi¹zku z realizacj¹ Kana³u Krakowskiego;
4) realizacja obiektów kubaturowych winna nastêpowaæ po
zapewnieniu podstawowych warunków wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹ (tj. wodoci¹g, kanalizacjê sanitarn¹, energiê elektryczn¹).
3. Podstawowe zasady wyposa¿enia w poszczególne elementy infrastruktury okrelone zosta³y w § 19, § 20, § 21, § 22,
§ 23, § 24, § 25 niniejszej uchwa³y natomiast rozmieszczenie
sieci i urz¹dzeñ na rysunku infrastruktury technicznej.
§ 19
W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) Zaopatrzenie w wodê obiektów nowego programu inwestycyjnego zlokalizowanych przy ulicach Rozdro¿e i Ludwinowskiej w oparciu o istniej¹ce wodoci¹gi w tych ulicach;
2) Wodoci¹gi F 100 mm w ulicach Zatorskiej,Tureckiej i w czêci ul. Rozdro¿e, które znajd¹ siê w granicach Kana³u Krakowskiego ulegn¹ likwidacji;
3) Wodoci¹gi: F 600 mm w mocie nad rzek¹ Wilg¹ w ul. Konopnickiej, F 250 mm w mocie nad rzek¹ Wilg¹ w ul. Rydlówka
i F 200 mm w mocie nad Wilg¹ w ul. D³ugosza w zwi¹zku
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z Kana³em Krakowskim i nowym korytem rzeki Wilgi zostan¹
przebudowane w ramach przebudowy w/w mostów;
4) Wodoci¹g F300 mm odprowadzaj¹cy wodê do rzeki Wilgi
ze studni bariery odwadniaj¹cej w os. Podwawelskim w³¹czony zostanie do Kana³u Krakowskiego.
§ 20
W zakresie odprowadzenia cieków ustala siê:
1) Obszar objêty jest ogólnosp³awnym systemem kanalizacji;
2) Skanalizowanie obiektów nowego programu zlokalizowanych przy ulicach Rozdro¿e i Ludwinowskiej w oparciu o kana³y w tych ulicach;
3) Odwodnienie zespo³u parkingowo-gara¿owego (28KP)
do istniej¹cego kana³u w ul. Konopnickiej poprzez budowê
nowego odcinka kana³u (orientacyjny przekrój F 0,3 m)
w drodze KD;
4) Syfon kanalizacyjny w prawobrze¿nym kolektorze Wis³y
pod istniej¹cym korytem rzeki Wilgi wraz z jego górn¹ g³owic¹, które znajd¹ siê w granicach Kana³u Krakowskiego
zostan¹ przebudowane poprzez wyd³u¿enie przewodów
syfonu pod dnem Kana³u Krakowskiego. G³owica górna przeniesiona zostanie poza obwa³owanie kana³u;
5) Lewobrze¿ny kolektor Wilgi na odcinku od ulicy Konopnickiej do syfonu pod rzek¹ Wilg¹, który znajduje siê w granicach Kana³u Krakowskiego zostanie zlikwidowany. Nowy odcinek, który przejmie jego funkcjê usytuowany zostanie na
prawym brzegu Kana³u Krakowskiego i w³¹czony do prawobrze¿nego ogólnosp³awnego kolektora rzeki Wis³y;
Trasa nowego odcinka kolektora lewobrze¿nego rzeki Wilgi
ucilona zostanie w fazie szczegó³owych opracowañ projektowych inwestycji Kana³u Krakowskiego;
6) Lewobrze¿ny kolektor Wilgi na odcinku kolizji z nowym przebiegiem rzeki Wilgi pozostanie w trasie istniej¹cej, skrzy¿owanie lewobrze¿nego kolektora Wilgi z korytem rzeki Wilgi
rozwi¹zane zostanie w fazie szczegó³owych opracowañ projektowych inwestycji Kana³u Krakowskiego.
§ 21
W zakresie elektroenergetyki ustala siê:
1) Zasilanie nowego programu inwestycyjnego w oparciu o istniej¹ce w s¹siedztwie sieci i urz¹dzenia;
2) Utrzymuje siê istniej¹c¹ na obszarze objêtym opracowaniem liniê napowietrzn¹ 110 kV; dopuszcza siê prze³o¿enie
linii energetycznej na odcinku przebiegaj¹cym nad obiektem szañca wraz z likwidacj¹ s³upa;
3) Przy ustalaniu lokalizacji obiektów budowlanych nale¿y zachowaæ strefê ograniczonego u¿ytkowania od linii napowietrznej 110 kV, która wynosi 30 m, po 15 m od osi linii;
4) Koliduj¹ca z Kana³em Krakowskim stacja transformatorowa 15/0,4 (nr 3070) zostanie przebudowana w bezporednie s¹siedztwo projektowanej górnej g³owicy syfonu
pod rzek¹ Wilg¹;
5) Koliduj¹ca z Kana³em Krakowskim stacja transformatorowa 15/0,4 (nr 3186) zostanie zlikwidowana, jej funkcjê przejmie stacja 15/0,4 (nr 3073), która zostanie dostosowana
do zagospodarowania terenu oznaczonego 1MWU;
6) Koliduj¹ce z Kana³em Krakowskim kable 15kV biegn¹ce
w ulicach Zatorskiej iTureckiej zostan¹ przebudowane w teren oznaczony 1MWU;
7) Koliduj¹ce z Kana³em Krakowskim kable 15kV i NN w mostach nad rzek¹ Wilg¹ w ulicach D³ugosza, Konopnickiej i Rydlówka zostan¹ przebudowane w ramach przebudowy w/w
mostów.
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§ 22

W zakresie ciep³ownictwa ustala siê:
1) Ogrzewanie obiektów nowego programu inwestycyjnego
nast¹pi z miejskiej sieci cieplnej znajduj¹cej siê w bezporednim s¹siedztwie lokalizacji tj. przy ul. Rozdro¿e.
2) Ciep³oci¹g 2xDn 400 mm biegn¹cy w mocie nad Wilg¹
w ul. Rydlówka zostanie przebudowany w ramach przebudowy mostu.
3) Ciep³oci¹g 2xDn 300 mm biegn¹cy od rejonu stadionu
KS Garbarnia do os. Podwawelskiego celem usuniêcia kolizji z Kana³em Krakowskim zostanie przebudowany do nowego mostu w ul. Konopnickiej.
§ 23
W zakresie gazownictwa ustala siê:
1) przebudowê gazoci¹gu redniego cinienia F 400 Zawi³a Most Grunwaldzki koliduj¹cego z projektowanym przebiegiem rzeki Wilgi oraz uk³adem komunikacyjnym;
2) przebudowê gazoci¹gów redniego cinienia F 400 (Zawi³a - Most Grunwaldzki), F 250 (ledziejowice - Bie¿anów) i F 150 (do stacji redukcyjnej przy ulicy Szwedzkiej) koliduj¹cych z projektowanym Kana³em Krakowskim; budowê gazoci¹gu F 500 w miejsce obecnych gazoci¹gów F 400 i F 250 i spiêcie ich uk³adami zasuw
w rejonie ulicy Konopnickiej i w rejonie rzeki Wis³y; z projektowanego gazoci¹gu F 500 - budowê odcinka gazoci¹gu redniego cinienia F 150 do stacji redukcyjnej
przy ul. Szwedzkiej;
3) przebudowê gazoci¹gu niskiego cinienia F 250 na odcinku mostu nad Kana³em Krakowskim w ci¹gu ulicy Konopnickiej.
§ 24
W zakresie gospodarowania odpadami ustala siê:
1) Zasady odbioru odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów u ród³a ich powstania;
2) Gromadzenie, segregacja oraz usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku dzia³alnoci us³ugowej - zgodnie z zasadami okrelonymi wed³ug obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
przepisów odrêbnych.
§ 25
W zakresie telekomunikacji ustala siê:
1) Sieci teletechniczne miejskie i miêdzymiastowe biegn¹ce
w kanalizacji teletechnicznej w ulicach: D³ugosza-Ludwinowska, Konopnickiej i Rydlówka - dla usuniêcia kolizji z Kana³em Krakowskim - zostan¹ przebudowane stosownie do nowych rozwi¹zañ mostów w w/w ulicach;
2) Zaspokojenie potrzeb na ³¹cznoæ sieciow¹ nast¹pi w oparciu o istniej¹ce sieci znajduj¹ce siê w obszarze planu i jego
s¹siedztwie.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 26
Ustalenia niniejszego planu nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych zawieraj¹cych inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.
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§ 27

§ 29

Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoci 30%.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§ 28
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CXIII/1127/06
Rady Miasta Krakowa
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "UJCIE WILGI" W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU

SKALA 1 : 1000

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODZIA£ SEKCJI
1

4

5

7

8

2

TERENY ZIELENI

3

tereny zieleni publicznej
tereny zieleni publicznej w miêdzywalu projektowanego kana³u krakowskiego oraz nowego ujcia Wilgi

6

TERENY WÓD
tereny wód otwartych
tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych
TERENY TRAS DROGOWYCH (ULIC)

9

klasy g³ównej
Plan w podanej skali znajduje
siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie
terenowe dotyczy.
LEGENDA
OZNACZENIA FORMALNE
granica obszaru objêtego planem miejscowym
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
nieprzekraczalna linia zabudowy
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
MWU

teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z us³ugami

M1

tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego o podwy¿szonej intensywnoci zabudowy

M2

tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego o obni¿onej
intensywnoci zabudowy

M4

teren mieszkalnictwa jednorodzinnego

TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ
UCz

tereny us³ug komercyjnych z towarzysz¹c¹ zieleni¹

klasy lokalnej
klasy dojazdowej
OZNACZENIA WYNIKAJ¥CE Z WYMOGÓW PRZEPISÓW ODRÊBNYCH
strefa od linii 110 kV
teren górniczy i obszar górniczy "Mateczny"
G£ÓWNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
linia 110 kV
istniej¹ca stacja trafo
INFORMACYJNA CZÊÆ RYSUNKU PLANU
obiekty wpisane do rejestru zabytków
obiekty ujête w ewidencji konserwatorskiej
zabytki fortyfikacji twierdzy Kraków
g³ówne kierunki powi¹zañ pieszych
cie¿ki rowerowe
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "UJCIE WILGI" W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKALA 1 : 1000

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CXIII/1127/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 czerwca 2006 r.

ZASADY UZBROJENIA TERENU
PODZIA£ SEKCJI
1

2

projektowane linie WN

3

istniej¹ce stacje trafo

4

5

7

8

6

istniej¹ce stacje trafo do przebudowy
istniej¹ce stacje trafo - do likwidacji
GAZ

9

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

LEGENDA

istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia
istniej¹cy gazoci¹g niskiego cinienia
istniej¹cy gazoci¹g redniego cinienia - do likwidacji

OZNACZENIA FORMALNE
granica obszaru objêtego planem miejscowym
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
U¯YTKOWANIE TERENU

istniej¹cy gazoci¹g niskiego cinienia - do likwidacji
projektowany gazoci¹g redniego cinienia
projektowany gazoci¹g niskiego cinienia
CIEP£OWNICTWO

teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z us³ugami

istniej¹ce kana³y sieci cieplnej - do likwidacji

tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego o podwy¿szonej intensywnoci zabudowy

projektowane kana³y sieci cieplnej

tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego o obni¿onej
intensywnoci zabudowy
teren mieszkalnictwa jednorodzinnego
tereny us³ug komercyjnych z towarzysz¹c¹ zieleni¹
tereny zieleni publicznej
tereny zieleni publicznej w miêdzywalu projektowanego kana³u krakowskiego oraz nowego ujcia Wilgi
tereny wód otwartych
tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych
tereny tras drogowych (ulic)
ENERGETYKA

WODOCI¥GI
istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa - do likwidacji
projektowana sieæ wodoci¹gowa
KANALIZACJA
istniej¹ce kana³y ogólnosp³awne
istniej¹ce kana³y ogólnosp³awne do likwidacji
projektowane kana³y ogólnosp³awne
OZNACZENIA INNE
zmiana wysokociowa w trasie istniej¹cej

istniej¹ca linia 110 kV ze stref¹ techniczn¹

wszystkie istniej¹ce uzbrojenia w mocie do przebudowy w nowy most nad kana³em krakowskim

istniej¹ce linie NN i WN

syfon pod Wilg¹ do przebudowy na syfon pod kana³em krakowskim w tym samym miejscu

istniej¹ce linie NN i WN - do likwidacji

teren górniczy i obszar górniczy "Mateczny"
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CXIII/1127/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 czerwca 2006 r.
WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
1. Wykaz obiektów znajduj¹cych siê w rejestrze zabytków:
1) Szaniec FS25 "Kapelanka" - ul. Kapelanka/Kobierzyñska
(zabytki fortyfikacji twierdzy Kraków)
1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru konserwatorskiego:
1) Kaplica p.w. w. Bart³omieja - ul. Konopnickiej 71 - kaplica jest wpisana wraz z dzia³k¹ - L. kat. 14 LVH 3 nr rej. A302 z dn. 18.02.1975 r.

Poz. 2639

2. Wykaz obiektów wpisanych do ewidencji konserwatorskiej zlokalizowanych przy:
1) ul. Turecka 6
2) ul. Turecka 7
3) ul. Turecka 8
4) ul. Turecka 9
5) ul. Turecka 10
6) ul. Turecka 12
7) ul. Turecka 15
8) ul. Turecka 16
9) ul. Turecka 17
10) ul. Turecka 19
11) ul. Turecka 21
12) ul. Zatorska 13
13) ul. Zatorska 15
14) ul. Zatorska 17
15) ul. Zatorska 19
16) ul. Zatorska 21
17) ul. Zatorska 23
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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