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2733
Uchwa³a Nr CXIII/1159/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Po³udnie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz.1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. nr 45,
poz. 319) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Po³udnie, zwany dalej "planem" po
stwierdzeniu jego zgodnoci 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.
2. Uchwa³¹ objêty jest obszar miasta Krakowa o powierzchni
158 ha, ograniczony:
1) od pó³nocy - lini¹ kolejow¹ Kraków - Skawina;
2) od wschodu - ul. Pra¿mowskiego i granic¹ administracyjn¹ miasta;
3) od po³udnia - granic¹ administracyjn¹ miasta;
4) od zachodu - granic¹ administracyjn¹ miasta;
zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y Nr C/952/
02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. dotycz¹cej przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina Po³udnie.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treci uchwa³y,
stanowi¹ce tekst planu.

2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) Czêæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek planu - bêd¹cy ustaleniami planu, z zastrze¿eniem ust. 3, pkt 3, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y,
b) Rysunek infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - ciekowa - okrelaj¹cy ogólne zasady rozbudowy
systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,
c) Rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, gazownictwo i teletechnika - okrelaj¹cy ogólne
zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 - nie bêd¹ce
ustaleniami planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do
uchwa³y,
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie bêd¹ce ustaleniami planu, 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:
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 tym rysunku oraz w jego legendzie w zakresie
oznaczonym jako "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.
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§3
1. 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 czêæ
graficzn¹ planu;
3) Tekcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treæ niniejszej
uchwa³y;
4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y na mapie w skali 1:2000;
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) Powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
sumê powierzchni zabudowy wszystkich budynków
i obiektów kubaturowych istniej¹cych i projektowanych, zlokalizowanych na dzia³ce lub terenie objêtym
projektem zagospodarowania liczon¹ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹;
11) Wskaniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na dzia³ce lub powierzchni gruntu objêtej inwestycj¹, do powierzchni gruntu
objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego inwestycj¹;
12) Wskaniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu prawa budowlanego w powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego inwestycj¹;
13) Dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ czêæ gruntu spe³niaj¹c¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) po³o¿enie w terenie przeznaczonym w ustaleniach
planu pod zabudowê,
b) wielkoæ zgodn¹ z ustaleniami planu,
c) dostêp do drogi publicznej w sposób bezporedni
lub poprzez wydzielon¹ drogê wewnêtrzn¹ lub poprzez ustanowion¹ s³u¿ebnoæ dojazdu - zgodnie
z przepisami odrêbnymi,
d) mo¿liwoæ realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) zgodnie z przepisami odrêbnymi;
14) Elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku usytuowan¹ wzd³u¿ drogi;
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15) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ budynku
w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego inwestycj¹;
16) Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi wewnêtrzne i s³u¿ebne przejazdy, zarówno istniej¹ce jak i te, które mog¹ powstaæ w przysz³oci, nie wyznaczone na rysunku planu;
17) £adzie przestrzennym - nale¿y przez to rozumieæ kszta³towanie przestrzeni w rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Pozosta³e okrelenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.
§4
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
i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym zagospodarowaniu wraz z oznaczeniem tych terenów numerem i symbolem literowym:
 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej i bliniaczej,
 RM - tereny zabudowy produkcyjnej zwi¹zanej z rolnictwem i ogrodnictwem,
 ZO - tereny "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki rolne,
 ZO(o) - tereny obudowy biologicznej cieków wodnych
tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki
rolne - towarzysz¹ce ciekom wodnym
 ZL - teren leny z wykluczeniem zabudowy,
 G - teren istniej¹cej stacji gazowej,
 T - teren urz¹dzeñ wodoci¹gowych - istniej¹ce ujêcie
wody,
 KD(Z) - tereny tras dróg publicznych - zbiorczych,
 KD(L) - tereny tras dróg publicznych - lokalnych,
 KD(D) - tereny tras dróg publicznych - dojazdowych,
 KDX - tereny tras dróg pieszo - jezdnych,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) przebieg cie¿ki rowerowej stanowi¹cej element systemu podstawowych tras rowerowych miasta,
f) rejon potencjalnego osuwania siê mas ziemnych.
2) Elementy uwzglêdnione w rysunku planu, ustalone na
mocy przepisów odrêbnych: stanowiska archeologiczne, znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie.
§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 linie zabudowy terenów zabudowy
mieszkaniowej - wymaga ukszta³towania;
2) przestrzeñ terenów otwartych zieleni "naturalnej" nieurz¹dzonej, obudowy biologicznej cieków wodnych wymaga ochrony.
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2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania uporz¹dkowanych, nowych terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,
b) ochrony terenów otwartych zieleni "naturalnej" nieurz¹dzonej oraz u¿ytków rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZO,
c) ochrony terenów obudowy biologicznej cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZO(o).
2) Zakaz lokalizacji na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZO i ZO(o) jakiejkolwiek zabudowy
i urz¹dzeñ z wyj¹tkiem tras dróg dojazdowych i wewnêtrznych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§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 inwestycji, odpowiednich proporcji miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêci¹ dzia³ki lub czêci¹ objêt¹ inwestycj¹, okrelonych wskanikami powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3, ust 1, pkt 10 i 11 oraz powierzchni 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,
c) ochrony cieków wodnych i kszta³towania otuliny biologicznej tych cieków oraz ochrony rowów i innych
urz¹dzeñ wodnych,
d) ochrony i kszta³towania istniej¹cego systemu terenów
otwartych, g³ównie zwi¹zanych z istniej¹cymi ciekami
wodnymi, na który sk³adaj¹ siê tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami 1 ZO, 1a ZO, 2 ZO do10 ZO,
10a ZO, 11 ZO do 19ZO, 1 ZO(o) do 8 ZO(o) i 8aZO(o)
posiadaj¹cych wysokie wartoci krajobrazu, z zasobami przyrodniczymi w postaci zieleni naturalnej,
e) ochrony kompleksu lenego oznaczonego symbolem
1 ZL,
f) kszta³towania terenów zabudowy, zw³aszcza jednorodzinnej, w nawi¹zaniu do cech istniej¹cego krajobrazu kulturowego, charakterystycznego dla terenów podmiejskich i przedmieæ, z zachowaniem wartociowych
obiektów budownictwa tradycyjnego, okrelonych
w informacyjnej treci rysunku planu,
g) stosowania do celów grzewczych i innych potrzeb energetycznych w nowej zabudowie, wy³¹cznie paliw ekologicznie czystych i sukcesywnej modernizacji w tym
kierunku zabudowy istniej¹cej,
h) 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 mo¿e byæ
wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
rodowisko, na podstawie przepisów odrêbnych, od-
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nosz¹cych siê do ochrony rodowiska, z wyj¹tkiem
sieci infrastruktury technicznej i dróg,
b) lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej,
oznaczonych symbolem MN, inwestycji z zakresu
dzia³alnoci us³ugowo - produkcyjnej na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej oraz w formie lokali u¿ytkowych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
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 dzia³kach s¹siednich, a tak¿e w odniesieniu do znajduj¹cych siê na nich pomieszczeñ
mieszkalnych,
c) 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,
d) lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy oraz nowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 1 ZL.
2. Pod wzglêdem przyporz¹dkowania terenów wyznaczonych
w planie, do rodzajów terenów zró¿nicowanych pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu, okrelonych w przepisach o ochronie rodowiska, ustala siê, ¿e tereny wyznaczone na rysunku planu pod symbolem MN odpowiadaj¹ rodzajowi terenów "zabudowy mieszkaniowej".
§7
1. Okrela siê na rysunku planu obiekty i tereny rodowiska
kulturowego wystêpuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) Budynki i obiekty o charakterze zabudowy tradycyjnej
zawarte w kartach katalogowych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie i kartach katalogowych Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Krakowie:
a) budynek mieszkalny - ul. Na³kowskiej 19 - numer na
rysunku planu - 1,
b) budynek mieszkalny - ul. Pra¿mowskiego 4 - numer
na rysunku planu - 2,
c) budynek mieszkalny - ul. ¯yzna 64 - numer na rysunku planu - 3,
d) budynek mieszkalny - ul. ¯yzna 52 - numer na rysunku planu - 4,
e) budynek mieszkalny - ul. ¯yzna 51 - numer na rysunku planu - 5,
f) budynek gospodarczy - ul. ¯yzna 37 - numer na rysunku planu - 6,
g) budynek mieszkalny - ul. ¯yzna 36 - numer na rysunku planu - 7,
h) kapliczka przy ul. Na³kowskiej;
2) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie (znajduj¹ce siê na obszarach nr 104-56 i 104-55, opisane numerem stanowiska w miejscowoci):
a) obszar 104-56:
 35 (Kraków Sidzina),
 36 (Kraków Sidzina),
 37 (Kraków Sidzina),
 38 (Kraków Sidzina),
 39 (Kraków Sidzina),
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 40 (Kraków Sidzina),
 41 (Kraków Sidzina),
 42 (Kraków Sidzina),
 43 (Kraków Sidzina),
 44 (Kraków Sidzina),
b) obszar 104-55:
 18 (Kraków Sidzina).
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) lokalizowania zabudowy w terenach MN zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:
 nieprzekraczalna linia zabudowy wzd³u¿ drogi KD(Z)
dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej zgodnie
z rysunkiem planu oraz nie mniej ni¿ 10,0 m od krawêdzi jezdni dla gara¿y i budynków us³ugowych, lokalizowanych na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej,
 nieprzekraczalna linia zabudowy wzd³u¿ dróg KD(L) dla
zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej zgodnie z rysunkiem planu oraz nie mniej ni¿ 8,0 m od krawêdzi jezdni
dla gara¿y i budynków us³ugowych, lokalizowanych na
dzia³kach zabudowy mieszkaniowej,
 nieprzekraczalna linia zabudowy wzd³u¿ dróg KD(D)
dla zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej i gara¿y zgodnie z rysunkiem planu lecz nie mniej ni¿ 8,0 m od krawêdzi jezdni,
b) sytuowania ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicznych, nie bli¿ej
jezdni ni¿ na wyznaczonych wg rysunku planu liniach rozgraniczaj¹cych tych dróg,
c) kszta³towania linii ogrodzeñ w harmonii poszczególnych
elementów tworz¹cych te linie, w tym elementów ma³ej
architektury, których lokalizacja na 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
oraz wolnostoj¹cych na fundamentach Ustawionych na
gruncie,
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.
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§9

1. Okrela siê na rysunku planu rejon potencjalnego osuwania siê mas ziemnych, w którym przy lokalizacji nowej zabudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej na etapie projektu budowlanego wymagane jest wykonanie dokumentacji geologiczno
- in¿ynierskiej.
2. Na ca³ym obszarze objêtym planem w terenach przewidzianych pod zabudowê lub infrastrukturê techniczn¹ w rejonach o spadku terenu powy¿ej 12 % wymagane jest wykonanie dokumentacji geologiczno - in¿ynierskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem zbadania statecznoci stoku.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie przeznaczenia
terenów oraz okrelenia sposobu ich zagospodarowania
i warunków zabudowy
§ 10
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MN do 3 MN, 3a MN, 4 MN do 19 MN ustalaj¹c
podstawowe przeznaczenie tych terenów pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹: wolnostoj¹c¹, bliniacz¹
i szeregow¹.
2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia
dopuszcza siê:
1) w terenach MN na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej
lokalizacjê funkcji us³ugowej lub produkcyjnej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu w formie wydzielonego obiektu us³ugowego lub us³ugowo produkcyjnego, je¿eli jego powierzchnia ca³kowita nie
przekroczy 500 m2 lub lokalu u¿ytkowego wbudowanego w budynek mieszkalny, o powierzchni u¿ytkowej tego
lokalu nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej
(liczonej wraz z lokalem u¿ytkowym) budynku mieszkalnego;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej, dla celów w³asnych oraz na
dzia³kach wydzielonych dla celów komercyjnych, pod
warunkiem spe³nienia przepisów okrelonych w §5 - §9
oraz §10;
3) lokalizacjê terenów zieleni urz¹dzonej takiej jak: ogrody,
zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych, zapewniaj¹cych dostêpnoæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych bezporednio do terenów wyznaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych i wewnêtrznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoci przejazdu,
c) parkingów, zw³aszcza w przypadku lokalizacji obiektów us³ugowych,
d) cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych;
5) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gara¿owych wolnostoj¹cych i wbudowanych
z zachowaniem przepisów okrelonych w § 5 - § 9, oraz
w § 10;
6) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliniaczej lokalizacjê budynków mieszkaniowych, gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki prostopad³ej do elewacji frontowej oraz na dzia³kach zabudowy mieszkanio-
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wej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lokalizacjê budynków
gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki prostopad³ej
do elewacji frontowej z zastrze¿eniem zgodnoci z przepisami odrêbnymi;
7) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej.
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 - § 9, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania struktury przestrzennej i formy 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) utrzymania jednakowego kierunku kalenic budynków
zlokalizowanych w jednej linii zabudowy,
d) rewaloryzacji istniej¹cych budynków o wartociowych
cechach budownictwa tradycyjnego wraz z ich otoczeniem, zaznaczonych na rysunku planu w jego treci
informacyjnej,
e) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzie³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
f) Ustawienia elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych
w s¹siedztwie,
g) utrzymania gabarytów budynków w skali dostosowanej do istniej¹cej zabudowy i o d³ugoci elewacji frontowej nie wiêkszej ni¿ 20,0 m,
h) utrzymania ³¹cznej d³ugoci szeregu budynków zabudowy szeregowej nie wiêkszej ni¿ 45,0 m,
i) stosowania dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40 o z tolerancj¹ do 5o oraz o pokryciach
ceramicznych w kolorze czerwonym z dopuszczeniem tarasów na czêci budynków oraz z dopuszczeniem dachów p³askich w ma³ych budynkach us³ugowych i gospodarczych o powierzchni rzutu nie
wiêkszej ni¿ 25 m2,
j) przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej oraz przy lokalizowaniu nowej
zabudowy na dzia³kach istniej¹cych zapewnienia dojazdu do ka¿dej dzia³ki z powi¹zaniem z drogami publicznymi,
k) utrzymania wysokoci lokalizowanych budynków
mieszkaniowych i us³ugowych na dzia³kach wydzielonych w nawi¹zaniu do wysokoci istniej¹cej zabudowy na terenach s¹siednich i nie wiêkszej ni¿ 13,0 m
mierz¹c od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu przy
cianie budynku do poziomu kalenicy, przy równoczesnym zachowaniu warunku, ¿e wysokoæ mierzona od
najni¿ej po³o¿onego terenu przy cianie budynku do
poziomu gzymsu lub okapu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
8,0 m, a w przypadku wydzielonego budynku us³ugowego lub gospodarczego z dachem p³askim nie wiêksza ni¿ 5,0 m,
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l) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskanika powierzchni terenu biologicznie
czynnej w rozumieniu § 3, ust. 1 pkt 12, o wielkoci
nie mniejszej ni¿ 70%,
m) zapewnienia na terenie dzia³ki, na której przewiduje
siê lokalizacjê zabudowy us³ugowej lub lokalu us³ugowego, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloci
przyjêtej w oparciu o wskaniki okrelone w § 21 z wykluczeniem przeznaczenia na ten cel pasa drogowego
wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
2) Zakazy:
a) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej nie bli¿ej ni¿ okrela to wyznaczona na rysunku
planu nieprzekraczalna linia zabudowy,
b) lokalizacji zabudowy gospodarczej i gara¿y oraz ma³ych budynków us³ugowych o powierzchni rzutu nie
wiêkszej ni¿ 25 m2, po³o¿onych na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej nie bli¿ej ni¿ 10,0 m od krawêdzi
jezdni drogi zbiorczej i nie bli¿ej ni¿ 8,0 m od krawêdzi
jezdni drogi lokalnej i dojazdowej,
c) w terenach MN wydzielania dzia³ek budowlanych przy
dokonywaniu nowych podzia³ów geodezyjnych o wielkoci mniejszej ni¿:
 1000 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej bliniaczej,
 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,
d) lokalizacji zabudowy na dzia³kach nowo-wyznaczonych
mniejszych ni¿:
 1000 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej bliniaczej,
 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,
e) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu
nowych podzia³ów o szerokoci frontu tzn. boku przyleg³ego do drogi, mniejszej ni¿:
 20,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej,
 15,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliniaczej,
 9,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
szeregowej,
f) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ wskanika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 ust. 1, pkt 11, ustalon¹ na poziomie
0,2 dla nowej zabudowy mieszkaniowej i 0,3 dla zabudowy mieszkaniowej z wydzielonym obiektem us³ugowym lub us³ugowo - produkcyjnym oraz w przypadku rozbudowy budynków istniej¹cych,
g) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i us³ugowych z dachem p³askim, z dopuszczeniem okrelonym w §10 ust. 3, pkt 1 lit. i oraz w §10
ust. 4, dla budynków us³ugowych i gospodarczych.
4. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ i produkcyjn¹ na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej oraz na
dzia³kach wydzielonych z mo¿liwoci¹ rozbudowy pod
warunkiem zachowania przepisów okrelonych w §5 - §9
oraz w §10 z dopuszczeniem dachów p³askich przy rozbudowie lub modernizacji zabudowy istniej¹cej z dachami p³askimi.
5. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych czy us³ugowo-produkcyjnych, których oddzia³ywanie na rodowisko,
przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza
teren przeznaczony pod zabudowê us³ug lub mog³oby spowodowaæ niedopuszczalne obni¿enie standardów rodowiskowych na terenach s¹siednich przeznaczonych dla innej zabudowy ni¿ us³ugi.
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§ 11

§ 13

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 RM, 3 RM, 5 RM i 6 RM ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod zabudowê produkcji zwi¹zanej z rolnictwem i ogrodnictwem.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê mo¿liwoæ przeznaczenia gruntów pod:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹
z uwzglêdnieniem ustaleñ § 10;
2) urz¹dzenia komunikacji w tym parkingi;
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów
obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okrelone w §5 - § 9, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenów wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu
wskanika powierzchni biologicznie czynnej o wielkoci nie mniejszej ni¿ 70%,
c) stosowania dla zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ustaleñ § 10 ust. 3,
d) zapewnienia na terenie odpowiedniej iloci miejsc parkingowych w oparciu o wskaniki okrelone w § 21,
obs³uga komunikacyjna w sposób dotychczasowy oraz
zgodnie z rysunkiem planu.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu w stopniu przekraczaj¹cym wartoæ
wskanika powierzchni zabudowanej w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 11 ustalon¹ na 0,2,
b) prowadzenia dzia³alnoci hodowlanej,
c) lokalizacji obiektów produkcyjnych, których oddzia³ywanie na rodowisko przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza teren przeznaczony pod
zabudowê produkcyjn¹ lub mog³oby spowodowaæ niedopuszczalne obni¿enie standardów rodowiskowych
na terenach s¹siednich przeznaczonych dla zabudowy
innej ni¿ produkcyjna.

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 ZO(o) do 8 ZO(o) i 8a ZO(o) ustalaj¹c podstawowe
przeznaczenie na obudowê biologiczn¹ cieków wodnych,
tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki rolne - towarzysz¹ce ciekom wodnym.
2. W wyznaczonych terenach w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹
przepisy ogólne okrelone w § 5 - § 9, a ponadto ustala siê:
1) Nakaz ochrony terenów przed zainwestowaniem;
2) Zakaz lokalizowanie jakiejkolwiek zabudowy i urz¹dzeñ
z wyj¹tkiem urz¹dzeñ zwi¹zanych z funkcj¹ terenów z dopuszczeniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

§ 12
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 ZO, 1a ZO, 2 ZO do 10 ZO, 10a ZO, 11 ZO do 19 ZO
ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na "naturaln¹" zieleñ
nieurz¹dzon¹, tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz
u¿ytki rolne - wy³¹czone z zabudowy.
2. Na wyznaczonych terenach 1 ZO, 1a ZO, 2 ZO - 10 ZO, 10a
ZO, 11 ZO - 19 ZO dopuszcza siê przeznaczenie gruntów pod:
1) dojcia piesze i dojazdy;
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej z wy³¹czeniem obiektów znacz¹co oddzia³uj¹cych
na rodowisko.
3. W wyznaczonych terenach 1 ZO, 1a ZO, 2 ZO - 10 ZO, 10a
ZO, 11 ZO - 19 ZO w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne
okrelone w § 5 - § 9, a ponadto ustala siê:
1) Nakaz ochrony terenów przed zainwestowaniem;
2) Zakaz lokalizowania nowej zabudowy.
4. Istniej¹ca zabudowa po³o¿ona w terenach ZO pozostaje
z mo¿liwoci¹ remontów i rozbudowy istniej¹cych budynków z uwzglêdnieniem przepisów § 5 - § 9 i § 10 ust. 3
z obs³ug¹ komunikacyjn¹ w sposób dotychczasowy.

§ 14
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 1 ZL ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na naturaln¹
zieleñ len¹.
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza siê przeznaczenie gruntów pod:
1) trasy rowerowe;
2) trasy piesze.
3. W wyznaczonym terenie 1 ZL w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ przepisy
ogólne okrelone w §5 - §9, a ponadto ustala siê:
1) Nakaz ochrony terenu przed zainwestowaniem;
2) Zakaz lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy oraz nowych
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§ 15
Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 1 KD(Z) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren
trasy drogi publicznej - drogi zbiorczej.
1) Szerokoæ wyznaczonej drogi w liniach rozgraniczaj¹cych
wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 20,0 m, szerokoæ
jezdni nie mniej ni¿ 7,0 m;
2) W granicach terenu 1 KD(Z) dopuszcza siê mo¿liwoæ wykorzystania czêci terenu pod cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹.
§ 16
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 2 KD(L) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren
trasy drogi publicznej - drogi lokalnej.
1) Szerokoæ wyznaczonej drogi w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 20,0 m, szerokoæ jezdni nie mniej ni¿ 7,0 m;
2) W granicach terenu 2 KD(L) dopuszcza siê mo¿liwoæ
wykorzystania czêci terenu pod cie¿ki rowerowe, ci¹gi
piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹.
2. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 3 KD(L) do 5 KD(L) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na tereny tras dróg publicznych - dróg lokalnych.
1) Szerokoæ wyznaczonych dróg 3 KD(L) do 5 KD(L), w liniach rozgraniczaj¹cych wed³ug rysunku planu i nie
mniej ni¿:
a) 12,0 m dla nowych tras,
b) 8,0 m na odcinkach istniej¹cych tras zawê¿onych ze
wzglêdu na istniej¹c¹ zabudowê,
c) 6,0 m szerokoæ jezdni.
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2) W granicach terenów 3 KD(L) - 5 KD(L) dopuszcza siê
mo¿liwoæ wykorzystania czêci terenu pod cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹.
§ 17
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 6 KD(D) do 12 KD(D) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na tereny tras dróg publicznych - dróg dojazdowych.
2. Szerokoæ wyznaczonych dróg w liniach rozgraniczaj¹cych
wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿:
1) 10,0 m dla nowych tras;
2) 8,0 m na odcinkach istniej¹cych tras zawê¿onych ze
wzglêdu na istniej¹c¹ zabudowê;
3) 5,0 m szerokoæ jezdni.
3. W granicach terenów 6 KD(D) - 12 KD(D) dopuszcza siê
mo¿liwoæ wykorzystania czêci terenu pod cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹.
§ 18
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 13 KDX do 16 KDX ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na tereny tras dróg pieszo - jezdnych.
2. Szerokoæ wyznaczonych dróg w liniach rozgraniczaj¹cych
wed³ug rysunku planu.
§ 19
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny przeznaczone dla
urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej:
1) oznaczony symbolem 1 W - teren urz¹dzeñ wodoci¹gowych;
2) oznaczony symbolem 1 G - teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w gaz.
2. W terenach okrelonych w ust.1 utrzymuje siê stan istniej¹cy z mo¿liwoci¹ modernizacji.
§ 20
Ustala siê zasady w zakresie rozwi¹zañ infrastruktury
technicznej i komunalnej:
1) zaopatrzenie w wodê - zasady ogólne:
a) utrzymanie dotychczasowego systemu zaopatrzenia
w wodê z sieci wodoci¹gu komunalnego miasta Krakowa, zasilanej ze strefy zbiornika "Kosocice" o rzêdnej linii cinieñ 290.00 m n.p.m., oraz strefy hydroforni "Sidzina" o rzêdnej linii cinieñ - 318.00 m n.p.m.,
b) utrzymanie istniej¹cej sieci wodoci¹gowej rozdzielczej
opartej na ruroci¹gu ø 200 mm biegn¹cym w ul. Petra¿yckiego i ø 150 mm w ul. Pra¿mowskiego w strefie "Kosocice", oraz opartej na ruroci¹gach ø 150 mm w ul. Na³kowskiej; ø 150 mm w ul. Medalionów i ø 100 mm
w ul. ¯yznej; - w strefie hydroforni "Sidzina",
c) realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej dla nowo
wprowadzonych terenów zabudowy mieszkaniowej w nawi¹zaniu do istniej¹cego uk³adu sieci wodoci¹gowej,
d) utrzymanie i rozbudowê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej dla po³udniowej czêci obszaru do wysokoci drogi
"14KDX" zasilanej z wodoci¹gu w Libertowie (enklawy
10MN i 11MN),
e) realizacjê sieci wodoci¹gowej dla projektowanej zabudowy w po³udniowo- zachodniej czêci obszaru (enklawy 19MN) w oparciu o projektowany ruroci¹g ø 110 mm
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w ul. Rad³owej, zasilany z ruroci¹gu ø 160 m projektowanego w ul. Petra¿yckiego.
2) zaopatrzenie w wodê - zasady szczegó³owe:
a) zaopatrzenie w wodê projektowanego zainwestowania
po zachodniej stronie ul. Petra¿yckiego, w obrêbie obszaru 3MN, 3aMN, 4MN, 5MN, 6MN - poprzez realizacjê
uk³adów piercieniowych ø 100 mm w oparciu o ruroci¹g ø 160 mm w ul. Na³kowskiej, strefy "Kosocice"; za
obszaru 7MN, 8MN, i 9MN - poprzez realizacjê przed³u¿enia istniej¹cego ruroci¹gu w ulicy 9KD(D) zasilanego
ze strefy hydroforowej ruroci¹giem ø 160 mm w ul. Na³kowskiej,
b) zaopatrzenie w wodê zainwestowania projektowanego
we wschodniej czêci obszaru (na wschód od ul. Na³kowskiej), zlokalizowanego w obszarach: 13MN, 16MN
i 17MN, a tak¿e 3RM - po³o¿onych w strefie hydroforowej oparte zostanie na realizacji sieci zasilanej z wodoci¹gu ø 160 mm w ul. Na³kowkiej oraz ø 110 mm
w ul. ¯yznej.
c) zaopatrzenie w wodê obszaru 18MN po³o¿onego w strefie "Kosocice" - wymaga realizacji w oparciu o ruroci¹g
ø 160 mm w ul. Na³kowskiej i ø 225 mm w ul. Petra¿yckiego dostosowanej do wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego tego obszaru,
3) odprowadzenie cieków sanitarnych i wód opadowych zasady ogólne:
a) realizacjê systemu kanalizacji sanitarnej, opartego na
dwóch g³ównych kana³ach zbiorczych:
 kanale sanitarnym ø 30 cm w ul. Pra¿mowskiego - Na³kowskiej, uchodz¹cym do g³ównego kana³u systemu
"Sidzina" w ul. Wrony, zakoñczonego lokaln¹ oczyszczalni¹ cieków "Sidzina - Podgórki",
 kanale sanitarnym ø 30 cm w ul. ¯yznej (na pó³noc od
skrzy¿owania z ul. Na³kowskiej) sprowadzaj¹cym cieki poprzez przepompowniê do kanalizacji w ul. Petra¿yckiego -Takliñskiego, systemu "Opatkowice" centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa),
b) realizacjê sieci kanalizacji sanitarnej dla istniej¹cych i nowo projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej,
wraz z pompowniami cieków, celem sprowadzenia cieków do g³ównych kana³ów projektowanych systemów,
c) realizacjê kanalizacji deszczowej w g³ównych ulicach osiedla, z pozostawieniem dotychczasowego sposobu odprowadzenia wód opadowych powierzchniowo, istniej¹cymi rowami i ciekami - dla pozosta³ego obszaru;
4) odprowadzenie cieków sanitarnych i wód opadowych rozwi¹zania szczegó³owe:
a) kana³ sanitarny ø 30 cm w ul. Pra¿mowskiego - ul. Na³kowskiej bêdzie odbiornikiem cieków sanitarnych z nastêpuj¹cych obszarów zainwestowania:
 zabudowy projektowanej w enklawach 10MN, 11MN
i znacznej czêci 14 MN zlokalizowanych w po³udniowej czêci ul. ¯yznej,
 zabudowy projektowanej pomiêdzy ul. Na³kowskiej
a ul. Medalionów (12MN) z g³ównym kana³em doprowadzaj¹cym projektowanym w ci¹gu ul. Medalionów,
 z enklawy 17 MN kana³em bocznym projektowanym
w drodze 10KD(D) z koniecznoci¹ zastosowania dla
czêci pó³nocno-wschodniej, lokalnej przepompowni
cieków:
 zabudowy projektowanej po zachodniej stronie ul. Pra¿mowskiego - ul. Petra¿yckiego, tj. enklaw 3MN - 3aMN
- 4MN - 5MN - 6MN, z kana³ami sprowadzaj¹cymi projektowanymi w ulicy 6KD(D) i przepompowni¹ cieków
w pó³nocno-wschodniej czêci enklawy 5MN,
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 zabudowy po po³udniowej stronie ul. Petra¿yckiego
tj. 7MN - 8MN, z kana³em sprowadzaj¹cym w ul. 9KD(D)
i pompowni¹ lokaln¹ w zachodniej czêci obszaru,
b) odbiornikiem cieków dla zabudowy projektowanej
w enklawie 18MN bêdzie kana³ projektowany we
wschodniej czêci ul. Petra¿yckiego uchodz¹cy do kana³u sanitarnego w ul. Takliñskiego, systemu "Opatkowice" centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa,
c) kana³ sanitarny ø 30 cm projektowany w ul. ¯yznej,
a sprowadzaj¹cy cieki do centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa, bêdzie odbiornikiem cieków z zainwestowania projektowanego w obszarach:
 13MN, 16MN - projektowanego po zachodniej stronie
ul. ¯yznej,
 pó³nocno - wschodniej czêci enklawy 14MN, oraz enklawy 15MN, z koniecznoci¹ zastosowania 2-ch przepompowni cieków dla zabudowy usytuowanej wzd³u¿
ulic bocznych,
d) odbiornikiem cieków z zabudowy 19MN i 1RM projektowanych na po³udniowo-zachodnim obrze¿u opracowania mo¿e byæ kanalizacja miasta Skawiny - po zrealizowaniu kolektora "£anowa" w Skawinie do zlewni którego mo¿na wprowadziæ cieki z w/w enklaw,
e) w zakresie kanalizacji deszczowej zak³ada siê realizacjê
nastêpuj¹cych g³ównych kana³ów deszczowych:
 kana³u ø 60 cm w ul. ¯yznej, z odprowadzeniem wód
do potoku bez nazwy, dop³ywu rzeki Wilgi,
 kana³u ø 40 | ø 50 | ø 60 cm w ul. Na³kowskiej - Pra¿mowskiego, z wylotem do potoku w rejonie ul. Chlebicznej,
 kana³u ø 50 cm w ul. Medalionów,
 kana³u ø 40 cm we wschodniej czêci ul. Petra¿yckiego;
5) zaznaczone na rysunku w skali 1: 2000 trasy projektowanych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przedstawiaj¹ zasady obs³ugi terenu objêtego planem i nie stanowi¹ bran¿owych projektów uzbrojenia terenu;
6) system elektroenergetyczny:
a) utrzymany zostanie istniej¹cy przebieg linii napowietrznych i kablowych redniego oraz niskiego napiêcia,
b) ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie sieæ
elektroenergetyczna redniego napiêcia wyprowadzona
z GPZ Korabniki poprzez istniej¹ce oraz planowane stacje transformatorowe SN/nn,
c) istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn bêd¹ modernizowane w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹,
d) wskazuje siê lokalizacjê 2 nowych stacji transformatorowych SN/nn wraz z ich w³¹czeniem do istniej¹cej sieci
SN, co przedstawiono na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y. Ucilenie lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn oraz tras linii SN zasilaj¹cych nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy przebieg planowanych linii redniego napiêcia zostanie okrelony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji
pozwolenia na budowê. Lokalizacja i iloæ dodatkowych
linii i stacji SN/nn wynika z bilansu potrzeb na dostawê
mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców,
e) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii
niskiego napiêcia zostanie okrelony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla
poszczególnych inwestycji,
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f) linie elektroenergetyczne kablowe nale¿y prowadziæ
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych tereny tras komunikacyjnych, dopuszcza siê prowadzenie linii elektroenergetycznych napowietrznych poza terenami zabudowy; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych
dopuszcza siê inne trasy linii elektroenergetycznych,
g) w przypadku kolizji istniej¹cych linii elektroenergetycznych z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa jest ich
przebudowa po uzyskaniu warunków technicznych oraz
zawarciu umowy na przebudowê z operatorem sieci,
h) przy ustalaniu lokalizacji obiektów nale¿y zachowaæ odleg³oci zgodnie z przepisami odrêbnymi,
i) w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone powinny byæ zagospodarowane tylko zieleni¹ nisk¹;
7) ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
a) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o indywidualne ród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze. Nie jest planowane w³¹czenie obszaru objêtego planem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego,
b) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w ród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie;
8) ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemu gazowniczego:
a) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych gazoci¹gów wysokiego cinienia oraz lokalizacja wêz³a Korabniki wraz
ze stacj¹ redukcyjno-pomiarow¹ Io. istniej¹cy uk³ad sieci
wysokiego cinienia tworz¹:
 gazoci¹g ø 500 CN 6,3 MPa rz. Raba - Skawina,
 gazoci¹g ø 500 CN 6,3 MPa Skawina - Wielkie Drogi,
 gazoci¹g ø 400 CN 6,3 MPa Wêgrzce - Skawina,
 gazoci¹g ø 250 CN 6,3 MPa Korabniki - Zabierzów,
b) dla istniej¹cych gazoci¹gów wysokiego cinienia przy
ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
c) ród³em zaopatrzenia w gaz planowanych obiektów kubaturowych bêdzie sieæ redniego cinienia, zasilana
ze stacji redukcyjno - pomiarowej I° w Skawinie. Istniej¹cy uk³ad sieci tworz¹ gazoci¹gi rozdzielcze o rednicy
Dn 40 - 25 przebiegaj¹ wzd³u¿ ulic:
 wzd³u¿ ul. Medalionów,
 wzd³u¿ ul. Na³kowskiej,
 wzd³u¿ ul. ¯yznej,
 wzd³u¿ ul. Lenej,
d) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych gazoci¹gów
redniego cinienia. Istniej¹ce gazoci¹gi stanowiæ bêd¹
podstawê rozbudowy sieci rozdzielczych zasilaj¹cych
projektowan¹ zabudowê. Ucilenie tras gazoci¹gów
nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy przebieg planowanych gazoci¹gów rozdzielczych
zostanie okrelony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych
inwestycji,
c) planuje siê budowê gazoci¹gu redniego cinienia Dn 140
(160 PE) przebiegaj¹cego od istniej¹cej stacji redukcyjnopomiarowej i Korabniki wzd³u¿ ul. Petra¿yckiego,
d) dla istniej¹cych gazoci¹gów redniego cinienia przy
ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ
odleg³oci podstawowe zgodnie z przepisami odrêbnymi,
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e) dla planowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy
kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ
drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoci mog¹cej zagroziæ trwa³oci gazoci¹gu. Szerokoæ stref kontrolowanych, których linia rodkowa pokrywa siê z
osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów redniego cinienia powinna byæ zgodna z przepisami odrêbnymi,
f) gazoci¹gi nale¿y prowadziæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic,
dojæ pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê
inne trasy gazoci¹gów, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹
naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu,
g) w przypadku kolizji istniej¹cych gazoci¹gów redniego
cinienia z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa
jest ich przebudowa na koszt inwestora projektowanego przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci;
9) ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów teletechnicznych:
a) utrzymanie istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ teletechnicznych,
b) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê teletechniczn¹.
Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i rozdzielczej sieci teletechnicznej. Sieæ teletechniczn¹ nale¿y rozbudowywaæ przy
uwzglêdnieniu kolejnoci zabudowy terenu objêtego
planem. Szczegó³owy przebieg planowanej sieci teletechnicznej zostanie okrelony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji,
c) urz¹dzenia infrastruktury teletechnicznej nale¿y umieszczaæ jako wbudowane w obiektach kubaturowych lub
w urz¹dzeniach wolnostoj¹cych o zminimalizowanych
gabarytach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹, lokalizowanych stosownie
do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami
planu,
d) w przypadku kolizji istniej¹cych urz¹dzeñ teletechnicznych z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa jest ich
przebudowa na koszt inwestora projektowanego przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci,
e) linie teletechniczne nale¿y uk³adaæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych tereny tras komunikacyjnych, z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii teletechnicznych;
10) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym terenie;
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoci z pozosta³ymi ustaleniami plan;
11) gospodarka odpadami wed³ug zasad:
a) 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 wed³ug obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów
odrêbnych.
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§ 21

Ustala siê wskaniki w zakresie wymaganej iloci miejsc
parkingowych:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliniaczej i szeregowej - zgodnie z potrzebami;
2) w terenach us³ug - 40 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej, lub 100 zatrudnionych;
3) w terenach produkcji zwi¹zanej z rolnictwem i ogrodnictwem nie wiêcej ni¿ 15 miejsc postojowych dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 22
W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:
1) utrzymuje siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonym uchwa³¹
NR XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia
25 kwietnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 12 poz. 62, z pón.
zm.), zmieniony uchwa³¹ Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 24,
poz. 108, z pón. zm.);
2) przeznacza siê na cele nierolnicze:
a) grunty rolne klasy III o powierzchni 7,00 ha w oparciu
o uzyskan¹ zgodê roln¹ na to przeznaczenie: Decyzja
nr G.Z.tr.057-602-700/05 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 03. 11. 2005 r.,
b) grunty rolne klasy IV o powierzchni 25,40 ha w oparciu
o uzyskan¹ zgodê roln¹ na to przeznaczenie: Decyzja
nr R.VII.SK.7711-1628-05 Wojewody Ma³opolskiego
z dnia 12. 10. 2005 r.
§ 23
1. Do czasu wyst¹pienia z wnioskiem o zabudowê w rozumieniu prawa budowlanego tereny pozostaj¹ w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
2. Wydzielone dzia³ki, które s¹ po³o¿one w terenach przeznaczonych pod zabudowê lecz nie spe³niaj¹ warunków i parametrów dzia³ki budowlanej okrelonych w niniejszym planie oraz przepisach odrêbnych pozostaj¹ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu i jako takie nie mog¹ byæ zabudowane.
§ 24
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoci 30%.
§ 25
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 26
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
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Poz. 2733
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr CXIII/1159/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SIDZINA - PO£UDNIE
RYSUNEK PLANU
skala 1:2000
LEGENDA:
Obowi¹zuj¹ca treæ ustaleñ rysunku planu:



Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca równoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym
przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania (w tym granica administracyjna miasta)

Rejon potencjalnego osuwania siê mas ziemnych
Informacyjna treæ ustaleñ rysunku planu

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania

Granice administracyjne miasta Krakowa

MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej

Granica strefy istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego cinienia - zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych

RM

Tereny zabudowy produkcyjnej zwi¹zanej z rolnictwem i ogrodnictwem

ZO

Tereny "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki rolne

ZO(o)

Granica strefy istniej¹cych napowietrznych linii
elektroenergetycznych redniego napiêcia zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych
Granica strefy ochronnej terenów zamkniêtych
- zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych

Tereny obudowy biologicznej cieków wodnych
tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz
u¿ytki rolne - towarzysz¹ce ciekom wodnym

Budynki o charakterze zabudowy tradycyjnej
(zawarte w kartach katalogowych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie i kartach katalogowych WOSOZ)

ZL

Teren leny - z wykluczeniem zabudowy

G

Teren istniej¹cej stacji gazowej

W

Teren urz¹dzeñ wodoci¹gowych - istniej¹ce ujecie wody

Kapliczki

KD(Z)

Tereny dróg publicznych - zbiorowych

Tereny podmok³e

KD(L)

Tereny dróg publicznych - lokalnych

KD(D)

Tereny dróg publicznych - dojazdowych

KDX

Tereny dróg pieszo-jezdnych

Linie zabudowy, w tym:
Nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone dla
nowej zabudowy
Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê
w ewidencji stanowisk archeologicznych wojewódzkiego urzêdu ochrony zabytków w Krakowie (stanowiska znajduj¹ siê na obszarach
Nr 104-56 i 104-55, opisane s¹ numerami stanowisk w miejscowoci)
Przebieg cie¿ek rowerowych stanowi¹cych element
systemu podstawowych tras rowerowych miasta

Panoramy widokowe

...........

Przebieg odcinka szlaku turystycznego

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr CXIII/1159/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SIDZINA - PO£UDNIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA)
skala 1:2000
LEGENDA:
Obowi¹zuj¹ca treæ ustaleñ rysunku planu:



Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca
równoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny
o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania (w tym granica administracyjna miasta)

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania
MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 433
RM

ZO

ZO(o)
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Tereny zabudowy produkcyjnej zwi¹zanej z rolnictwem i ogrodnictwem
Tereny "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki rolne
Tereny obudowy biologicznej cieków wodnych tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki rolne - towarzysz¹ce ciekom
wodnym

ZL

Teren leny - z wykluczeniem zabudowy

G

Teren istniej¹cej stacji gazowej

W

Teren urz¹dzeñ wodoci¹gowych - istniej¹ce ujecie wody

KD(Z)

Tereny dróg publicznych - zbiorowych

KD(L)

Tereny dróg publicznych - lokalnych

KD(D)

Tereny dróg publicznych - dojazdowych

KDX

Tereny dróg pieszo-jezdnych

Informacyjna treæ ustaleñ rysunku planu
Granice administracyjne miasta Krakowa
Granica strefy ochronnej terenów zamkniêtych - zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych
Legenda infrastruktury technicznej:
Teren hydrofornii
wø100

Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa

wø100

Planowana sieæ wodoci¹gowa
Kierunek zasilania

A

Punkt w³¹czenia sieci wodoci¹gowej
Kanalizacja sanitarna - aktualnie w realizacji
Planowana kanalizacja sanitarna
Planowane ruroci¹gi t³oczne

P1
P

Planowana g³ówna pompownia cieków
Planowana lokalna pompownia cieków
Kierunek sprowadzania cieków
Planowana kanalizacja deszczowa

Poz. 2733
Wylot kanalizacji deszczowej
Cieki wodne

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr CXIII/1159/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SIDZINA - PO£UDNIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (ELEKTROENERGETYKA, GAZOWNICTWO I TELETECHNIKA)
skala 1:2000

LEGENDA RYSUNKU PLANU:
Obowi¹zuj¹ca treæ ustaleñ rysunku planu:



Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca
równoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny
o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania (w tym granica administracyjna miasta)

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania
MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 433
RM

ZO

ZO(o)
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Tereny zabudowy produkcyjnej zwi¹zanej z rolnictwem i ogrodnictwem
Tereny "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki rolne

Teren leny - z wykluczeniem zabudowy

G

Teren istniej¹cej stacji gazowej

W

Teren urz¹dzeñ wodoci¹gowych - istniej¹ce ujecie wody

KD(Z)

Tereny dróg publicznych - zbiorowych

KD(L)

Tereny dróg publicznych - lokalnych

KD(D)

Tereny dróg publicznych - dojazdowych

KDX

Tereny dróg pieszo-jezdnych

Informacyjna treæ ustaleñ rysunku planu
Granice administracyjne miasta Krakowa
Granica strefy ochronnej terenów zamkniêtych - zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych
LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Elektroenergetyka
Napowietrzne linie energetyczne redniego napiêcia 15 kV - istniej¹ce
Techniczna strefa ochronna od napowietrznej
linii redniego napiêcia 15 kV (8m od linii)
Linia elektroenergetyczna 15 kV kablowa doziemna - istniej¹ca
Tr. 32811

Stacje transformatorowe 15/04 kV wraz z numerem - istniej¹ce
Linie elektroenergetyczne NN napowietrzne istniej¹ce
Linie elektroenergetyczne NN kablowe doziemne - istniej¹ce
Linie energetyczne redniego napiêcia 15 kV planowane

Tr.

Gazownictwo
GØ400

Stacje transformatorowe SN/nn - planowane

Gazoci¹gi wysokiego cinienia: DN 500 CN 6,3
MPa, DN 400 CN 6,3 MPa, DN 250 CN 6,3 MPa istniej¹ce
Techniczna strefa od gazoci¹gu wysokiego cinienia (15 i 16 m od gazoci¹gu)

Tereny obudowy biologicznej cieków wodnych
tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz
u¿ytki rolne - towarzysz¹ce ciekom wodnym

ZL

Poz. 2733

Gazoci¹gi redniego cinienia - istniej¹ce
Teren istniej¹ce stacji gazowej Nr 4
GØ400

Gazoci¹gi redniego cinienia - planowane

Teletechnika
Linie teletechniczne napowietrzne - istniej¹ce
Linie teletechniczne doziemne - istniejace

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr CXIII/1159/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "SIDZINA PO£UDNIE"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sidzina - Po³udnie" zosta³ wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du w okresie od 19 grudnia 2005r. do
17 stycznia 2006r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 31 stycznia 2006 r.,
wp³ynê³o 26 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 348/2006
z dnia 21 lutego 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ
nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:

Wyjanienie: w tekcie niniejszego Rozstrzygniêcia zachowano numeracjê uwag i ich punktów zastosowan¹ w Za³¹czniku do Zarz¹dzenia Nr 348/2006 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 21 lutego 2006 r.
1. Uwaga Nr 2
dotyczy nastêpuj¹cych dzia³ek:
dzia³ki nr 163, obr. 84, która w projekcie planu znajduje siê
w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 1 ZL, terenie lenym z wykluczeniem zabudowy,
 oznaczonym symbolem 8 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych.
dzia³ek nr 161/1 i 160/2 obr. 84, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 9 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 1 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) uwzglêdnienia drogi dojazdowej do dzia³ki, do której nie
ma ¿adnego dojazdu (dz. nr 163),
2) przeznaczenia pod zabudowê dzia³ek 160/1 i 160/2 tzn. przesuniêcie granicy zabudowy bardziej na pó³noc,
3) w³¹czenia pod zabudowê zachodniej czêci dzia³ki nr 163
(³¹ki).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
Wyjanienie:
Ad. pkt 1) dzia³ka nr 163 po³o¿ona jest w terenie z podstawowym przeznaczeniem na naturaln¹ zieleñ len¹
(1 ZL) z wykluczeniem jakiejkolwiek nowej zabudowy i budowy dróg. Natomiast dojazd do dzia³ek nie
przewidzianych pod zabudowê odbywa siê na dotychczasowych zasadach.
Ad. pkt 2) wnioskowane czêci dzia³ek nr 160/1 i 160/2 po³o¿one s¹ w terenie podmok³ym z podstawowym
przeznaczeniem na obudowê biologiczn¹ cieków
wodnych z wykluczeniem jakiejkolwiek nowej zabudowy 1 ZO(o).
Ad. pkt 3) wnioskowana czêæ dz. nr 163 po³o¿ona jest w terenach z podstawowym przeznaczeniem na naturaln¹
zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz u¿ytki rolne i u¿ytki zielone wy³¹czone z zabudowy (8 ZO).
2. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ki nr 34 obr. 84, która w projekcie planu znajduje
siê w oznaczonym symbolem 1 ZO, terenie naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych.
[...]*
wniós³ uwagê, dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolniczej na
cele budowlane. Dzia³ka znajduje siê w pobli¿u dzia³ek budowlanych i posiada od strony po³udniowej drogê dojazdow¹,
a od strony pó³nocnej graniczy z by³ymi terenami kolejowymi (nieczynny tor).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
Wyjanienie:
Wnioskowana dzia³ka po³o¿ona jest w terenach z podstawowym przeznaczeniem na naturaln¹ zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz u¿ytki rolne i u¿ytki zielone wy³¹czone z zabudowy (1a ZO), stanowi¹cych tereny otwarte oraz zwarty
kompleks rolny w oderwaniu od zainwestowania, a tak¿e w terenie p³ytkiego zalegania wód gruntowych (tereny podmok³e) - nie nadaj¹cym siê pod zabudowê.
3. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki nr 229/7 obr. 85, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonych symbolami 13 MN i 16 MN, terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
______________
* 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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 oznaczonym symbolem 10 KD(D), terenie trasy drogi publicznej - dojazdowej.
[...]*
wnieli uwagê, która dotyczy³a w pkt:
1) nieuwzglêdnienia faktu istnienia drogi (ul. Na³kowskiej) od
strony pó³nocnej dzia³ki,
3) wniosku o zmianê przebiegu projektowanej drogi z uwzglêdnieniem drogi istniej¹cej w pobli¿u pó³nocnej granicy dzia³ki, tj. poszerzenie istniej¹cej drogi do wymaganych parametrów technicznych i przejêcie jej przez Gminê Kraków.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo w zakresie pkt 1) i pkt 3).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci pkt 1)
i czêci pkt 3), nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta
Krakowa.
Wyjanienie:
Ad. pkt 1) i pkt 3) Uwzglêdniono odcinek ulicy Na³kowskiej
w przebiegu projektowanej drogi 10 KD(D)
jako drogi publicznej, natomiast pozosta³y
przebieg ulicy Na³kowskiej jest nieutwardzony i pozostaje jako droga wewnêtrzna, koñcz¹c swój przebieg jako dojazd do istniej¹cej
zabudowy i w zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ wykorzystany do prowadzenia drogi publicznej.
4. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ek nr 230 i 231/1 obr. 85, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonych symbolami 13 MN i 16 MN, terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 10 KD(D), terenie trasy drogi publicznej - dojazdowej.
[...]*
wnieli uwagê, która dotyczy³a:
1) nieuwzglêdnienia faktu istnienia drogi (ul. Na³kowskiej) od
strony pó³nocnej dzia³ek,
3) wniosku o zmianê przebiegu projektowanej drogi z uwzglêdnieniem drogi istniej¹cej w pobli¿u pó³nocnej granicy dzia³ek, tj. poszerzenia istniej¹cej drogi do wymaganych parametrów technicznych i przejêcie jej przez Gminê Kraków,
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo w zakresie pkt 1) i pkt 3).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci pkt 1)
i czêci pkt 3), nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta
Krakowa.
Wyjanienie:
Ad. pkt 1) i pkt 3) Uwzglêdniono odcinek ulicy Na³kowskiej
w przebiegu projektowanej drogi 10 KD(D)
jako drogi publicznej, natomiast pozosta³y
przebieg ulicy Na³kowskiej jest nieutwardzony i pozostaje jako droga wewnêtrzna,
koñcz¹c swój przebieg jako dojazd do istniej¹cej zabudowy i w zwi¹zku z tym nie
mo¿e byæ wykorzystany do prowadzenia
drogi publicznej.
5. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki nr 145 obr. 85, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
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 oznaczonym symbolem 13 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych,.
 oznaczonym symbolem 8 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 4 KD(L), terenie trasy drogi publicznej - lokalnej.
[...]*
wnios³a uwagê, dotycz¹c¹ w³¹czenia czêci dzia³ki (o ogólnej powierzchni 1,4 ha) do obszaru przeznaczonego pod zabudowê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Pó³nocna czêæ dzia³ki nr 145 po³o¿ona jest w terenach z podstawowym przeznaczeniem na naturaln¹ zieleñ nieurz¹dzon¹,
zadrzewienia oraz u¿ytki rolne i u¿ytki zielone wy³¹czone z zabudowy, a czêæ po³udniowa po³o¿ona jest w terenach obudowy biologicznej cieków wodnych, terenach podmok³ych
(p³ytkie zaleganie wód gruntowych) nie nadaj¹cych siê pod
zabudowê oraz chronionych ze wzglêdu na przebieg rowów
odwadniaj¹cych.
6. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki nr 201 obr. 85, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 14 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 8 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych.
[...]*
wnios³a uwagê, dotycz¹c¹ przekwalifikowania dzia³ki nr 201
z rolnej na budowlan¹. (Po przekwalifikowaniu dzia³ki zostanie do niej dokupiona droga dojazdowa z dzia³ki nr 200 co ju¿
jest uzgodnione z w³acicielem dzia³ki nr 200.)
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Pó³nocna czêæ dzia³ki nr 201 po³o¿ona jest w terenach z podstawowym przeznaczeniem na naturaln¹ zieleñ nieurz¹dzon¹,
zadrzewienia oraz u¿ytki rolne i u¿ytki zielone wy³¹czone z zabudowy, a czêæ po³udniowa po³o¿ona jest w terenach obudowy biologicznej cieków wodnych, terenach podmok³ych
(p³ytkie zaleganie wód gruntowych) nie nadaj¹cych siê pod
zabudowê oraz chronionych ze wzglêdu na przebieg rowów
odwadniaj¹cych.
7. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ek nr 243/5 i 242/3 obr. 85, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 16 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 4 KD(L), terenie trasy drogi publicznej - lokalnej.
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[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a nie wyra¿enia zgody na przeprowadzenie przez dzia³ki nr 243/5 i 242/3 projektowanej drogi z nastêpuj¹cych powodów:
 jest to dzia³ka budowlana, na której znajduj¹ siê 2 s³upy
elektryczne co ogranicza powierzchniê u¿ytkow¹ tej dzia³ki,
a tym samym mo¿liwoæ usytuowania budynku mieszkalnego. Dalsze ograniczanie powierzchni dzia³ki uniemo¿liwi
na niej wszelkie inwestycje,
 w odleg³oci oko³o 100 m jest poprowadzona droga (¯yzna
Boczna) o kierunku identycznym jak planowana.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjanienie:
Utrzymano w planie przebieg drogi lokalnej 4 KD(L) o szerokoci pasa drogowego wymaganego dla tej klasy drogi.
Utrzymanie przebiegu planowanej drogi 4 KD(L) jest niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej,
natomiast przesuniêto przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy w sposób umo¿liwiaj¹cy wykorzystanie przedmiotowej
dzia³ki pod zabudowê.
8. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki nr 242/4 obr. 85, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 16 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 10 KD(D), terenie trasy drogi publicznej - dojazdowej.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
 protestu przeciwko lokalizacji na przedmiotowej parceli drogi 10 KD(D). Na dzia³ce tej rozpoczêta zosta³a budowa domu
jednorodzinnego zgodnie z decyzj¹ nr 162/3A/2002 z dnia
22.02.2002 r. Do dzia³ki tej wykonana zosta³a droga dojazdowa od drogi publicznej. Droga 10 KD(D) ca³kowicie degraduje przedmiotow¹ parcelê i w istotny sposób narusza
interes prawny sk³adaj¹cego uwagê do planu. Droga
10 KD(D) ma znaczenie dla w³acicieli gruntów po³o¿onych
od strony zachodniej przedmiotowej dzia³ki, powoduj¹c
znaczny wzrost wartoci ich gruntów i dlatego oni powinni
ponieæ koszty zwi¹zane z lokalizacj¹ tej drogi. Niezagospodarowane pola, nie bêd¹ce jeszcze dzia³kami budowlanymi
umo¿liwiaj¹ rozwi¹zania techniczne uk³adu komunikacyjnego bez ingerencji w przedmiotow¹ dzia³kê,
 wniosku o dokonanie zmiany projektu planu we fragmencie dotycz¹cym przebiegu drogi 10 KD(D) przez dzia³kê
nr 242/4.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjanienie:
Utrzymano w planie przebieg drogi dojazdowej KD(D), dokonano natomiast korekty szerokoci pasa drogowego (zmieniaj¹c klasê drogi na KD(X)), w celu maksymalnego ograniczenia ingerencji w teren przedmiotowej dzia³ki, jednoczenie
przesuwaj¹c nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.
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Czêæ dzia³ki znajduj¹ca siê w terenie przeznaczonym pod
zabudowê 16 MN umo¿liwia realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i prawid³owe zagospodarowanie
dzia³ki.

kompleks gruntów rolnych chronionych przed zabudow¹,
a czêæ w terenie podmok³ym, z podstawowym przeznaczeniem na obudowê biologiczn¹ cieków wodnych z wykluczeniem jakiejkolwiek nowej zabudowy - 1 ZO(o).

9. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki nr 154 obr. 84, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 1 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 5 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 9 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniowa jednorodzinn¹.

11. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ek nr 208 i 209 obr. 85, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 4 RM, terenie przeznaczonym pod
zabudowê produkcyjn¹ zwi¹zan¹ z rolnictwem i ogrodnictwem,
 oznaczonym symbolem 16 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 16 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych.

[...]*
wnios³a uwagê, dotycz¹c¹ przekwalifikowania dzia³ki nr 154
z rolnej na budowlan¹. (Dzia³ka ta nie zosta³a ujêta w projekcie wystawionym do publicznej oceny, a podczas debaty
publicznej stwierdzono, ¿e mo¿e byæ dzia³k¹ budowlan¹).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym po³udniowej czêci dzia³ki nr 154.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie dotycz¹cym
po³udniowej czêci dzia³ki nr 154.
Wyjanienie:
Uwaga uwzglêdniona dla pó³nocnej czêci dzia³ki nr 154, dla
czêci po³udniowej nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ ta
czeæ dzia³ki po³o¿ona jest w terenach obudowy biologicznej
cieków wodnych, terenach podmok³ych, nie nadaj¹cych siê
pod zabudowê oraz chronionych ze wzglêdu na przebieg rowów odwadniaj¹cych.
Dla przedmiotowej dzia³ki zapewnia siê dostêp do drogi publicznej planowan¹ drog¹ 9 KD(D) poprzez korektê przebiegu
koñcowego odcinka tej drogi.
10. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ki nr 105 obr. 84, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 4 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 1 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 1 KD(Z), terenie trasy drogi publicznej - zbiorczej.

[...]*
wniós³ uwagê, dotycz¹c¹ w³¹czenia dzia³ek nr 208 i 209 pod
zabudowê mieszkaniow¹.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjanienie:
Uwagê uwzglêdniono poprzez w³¹czenie terenu 4 RM w granice terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ 16 MN i korektê
linii rozgraniczaj¹cej tego terenu tak aby po³udniowa czêæ
dzia³ek 209 i 208/1 - do g³êbokoci istniej¹cego obecnie zainwestowania - znalaz³a siê w tym terenie.
Czêci dzia³ek objête uwag¹ na pó³noc od istniej¹cej zabudowy a¿ do ich pó³nocnej granicy po³o¿one s¹ w terenie kompleksu zieleni otwartej 13 ZO oraz podmok³ym terenie
8 ZO(o) nie nadaj¹cym siê pod zabudowê, w zwi¹zku z p³ytkim zaleganiem wód gruntowych oraz ochron¹ rowów odwadniaj¹cych.
12. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki nr 204 obr. 85, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 14 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 8 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 4 KD(L), terenie trasy drogi publicznej - lokalnej.

[...]*
wniós³ uwagê, dotycz¹c¹ w³¹czenia dzia³ki nr 105 do terenów
pod zabudowê.

[...]*
wnios³a uwagê, dotycz¹c¹ przekwalifikowania dzia³ki nr 204
(lub jej czêci) z przeznaczonej w planie na grunty rolne do
terenów pod zabudowê.

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

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

Wyjanienie:
Czêæ dzia³ki objêtej uwag¹ po³o¿ona jest w terenach z podstawowym przeznaczeniem na naturaln¹ zieleñ nieurz¹dzon¹, tj. zadrzewienia i zakrzewienia ródpolne oraz u¿ytki
rolne wy³¹czone z zabudowy (4 ZO), stanowi¹cym zwarty

Wyjanienie:
Pó³nocna czêæ dzia³ki nr 204 po³o¿ona jest w terenach z podstawowym przeznaczeniem na naturaln¹ zieleñ nieurz¹dzon¹,
zadrzewienia oraz u¿ytki rolne i u¿ytki zielone wy³¹czone z zabudowy, a czêæ po³udniowa po³o¿ona jest w terenach obu-
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dowy biologicznej cieków wodnych, terenach podmok³ych
(p³ytkie zaleganie wód gruntowych) nie nadaj¹cych siê pod
zabudowê oraz chronionych ze wzglêdu na przebieg rowów
odwadniaj¹cych.
13. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ek nr 97/1 i 97/2 obr. 84, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 6 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 1 KD(Z), terenie trasy drogi publicznej - zbiorczej.
[...]*
wnieli uwagê, która dotyczy³a:
1) wniosku o uregulowanie sprawy z Urzêdu w Wydziale Geodezji i w Ksiêgach Wieczystych, zwi¹zanej z dzia³k¹ nr 97/1,
która od 20 lat jest w pasie drogowym ul. Petra¿yckiego
a w³aciciele nadal p³ac¹ podatek za ten pas zieleni,
2) dzia³ki 97/2, która zosta³a przeznaczona na tereny budowlane ale pomniejszona o pas drogi na razie o nieokrelonych wymiarach, w zwi¹zku z czym wnosi siê o za³atwienie
wszelkich spraw z tym zwi¹zanych, bo nie wiadomo czy
bêdzie dzia³a³a Ustawa z dnia 13.10.1998 r. (Dz. U. Nr 133
poz. 872 ze zmianami).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Ad. pkt 1) i pkt 2) Uwaga dotyczy istniej¹cych dróg; ulicy Petra¿yckiego oraz utrzymywanej w projekcie
planu drogi gruntowej, dla której w projekcie planu prowadzi siê pas drogi dojazdowej 6 KD(D), o szerokoci 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych, po istniej¹cym przebiegu
drogi, który siêga w g³¹b pó³nocnej czêci
dzia³ki nr 97/2 - na szerokoæ 8 m.
W pasie drogowym ul. Petra¿yckiego znajduje siê dz. nr 97/1.
Uwaga nie dotyczy bezporednio problematyki planu i rozwi¹zañ przestrzennych projektu planu, lecz zakresu regulacji stanu
prawnego nieruchomoci.
14. Uwaga Nr 20
dotyczy dzia³ki nr 29/1 obr. 84, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 1 ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków
zielonych,
 oznaczonym symbolem 3 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych.
[...]*
wnieli uwagê, dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki na cele budowlane. (Od 12 lat wnioskuj¹cy sk³ada proby do Urzêdu
Miasta Krakowa w tej sprawie i zosta³ powiadomiony, ¿e przy
kreleniu nowego planu urbanistycznego wniosek ten zostanie uwzglêdniony).
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo.

Poz. 2733

Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjanienie:
Wiêksza czêæ dzia³ki nr 29/1 zosta³a przeznaczona pod zabudowê mieszkaniow¹, natomiast czêæ zachodnia dzia³ki
po³o¿ona w terenie podmok³ym nie nadaj¹cym siê pod zabudowê, w zwi¹zku z p³ytkim zaleganiem wód gruntowych nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
15. Uwaga Nr 21
dotyczy nastêpuj¹cych dzia³ek:
 dzia³ki nr 63/1 obr. 84, która w projekcie planu znajduj¹ siê
w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 3 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 6 KD(D), terenie trasy drogi publicznej - dojazdowej,
 oznaczonym symbolem 1 ZO, terenie naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków zielonych.
 dzia³ki nr 227/2 obr. 84, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie oznaczonym symbolem 2 RM, przeznaczonym pod zabudowê produkcyjn¹ zwi¹zan¹ z rolnictwem
i ogrodnictwem.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) poszerzenia terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na dzia³ce nr 63/1 na pó³noc od planowanej drogi
6 KD(D).
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo w zakresie pkt 1).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci pkt 1)
nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjanienie:
Ad. pkt 1) Czêæ dzia³ki nr 63/1 po³o¿ona na pó³noc od drogi
6 KD(D) zosta³a przeznaczona pod zabudowê mieszkaniow¹, natomiast jej pó³nocny fragment jest
wykluczony zabudowy ze wzglêdu na po³o¿enie
w terenie podmok³ym, nie nadaj¹cym siê pod zabudowê.
16. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki nr 229/9 obr. 85, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonych symbolami 13 MN, 16 MN, 17 MN, terenach
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 10 KD(D), terenie trasy drogi publicznej - dojazdowej.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a w pkt:
2) wniosku w sprawie poszerzenia istniej¹cej drogi po pó³nocnej granicy dzia³ki 229/9 co jest rozwi¹zaniem korzystniejszym, poniewa¿ pod drogê zostanie zajêty mniejszy pas terenu a w/w dzia³ka zostanie korzystniej zagospodarowana.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêciowo w zakresie pkt 2).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêci pkt 2)
nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
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Wyjanienie:
Ad. pkt 2) Uwzglêdnia siê odcinek ulicy Na³kowskiej w przebiegu projektowanej drogi 10 KD(D) jako drogi publicznej,
natomiast pozosta³y przebieg ulicy Na³kowskiej jest nieutwardzony i pozostaje jako droga wewnêtrzna, koñcz¹c
swój przebieg jako dojazd do istniej¹cej zabudowy
i w zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ wykorzystany do prowadzenia drogi publicznej.

[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a w pkt:
1) wniosku o przekwalifikowanie ca³oci dzia³ki nr 226 na tereny zabudowy produkcyjnej zwi¹zanej z rolnictwem
i ogrodnictwem (RM),
2) wniosku o rozszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej
9 MN o dzia³kê nr 136 w czêci nieobjêtej projektowanym
terenem 1 ZO(o) i terenem lenym 1 ZL.

17. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ek nr 117/3 i 116/2 obr. 84, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 8 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 9 KD(D), terenie trasy drogi publicznej - dojazdowej.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie pkt 2, uwzglêdni³ z zastrze¿eniem w zakresie
pkt 1).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2).

[...]*
wnios³a uwagê, dotycz¹c¹ przyjêcia w planie dla terenu 8 MN
mniejszej powierzchni dzia³ki (zainteresowana przedstawia na
za³¹czniku graficznym planowany podzia³ parceli nr 117/3
i nr 116/2 na dzia³ki budowlane, zgodnie z wnioskiem z³o¿onym w tej sprawie w dniu 21.02.2005r.).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjanienie:
Utrzymuje siê ustalenia planu dla terenów zabudowy mieszkaniowej, przy dokonywaniu nowych podzia³ów geodezyjnych
obowi¹zuj¹ wielkoci dzia³ek nie mniejsze ni¿:
 10002 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
 6002 w zabudowie jednorodzinnej bliniaczej,
 4002 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej.
Takie wielkoci zosta³y przyjête dla ca³ego obszaru objêtego
planem.
18. Uwaga Nr 25
dotyczy nastêpuj¹cych dzia³ek:
 dzia³ki nr 226, która w projekcie planu znajduje siê w terenie 13 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹,
- dzia³ki nr 136, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 7 ZO, terenie naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków zielonych,
 oznaczonym symbolem 1 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej"
zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków zielonych,
 oznaczonym symbolem 1 ZL, terenie naturalnej zieleni
lenej.
 dzia³ki nr 129, która w projekcie planu znajduje siê w terenie 8 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
 dzia³ki nr 215, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 17 MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
 oznaczonym symbolem 10 KD(D), terenie trasy drogi publicznej - dojazdowej,
 oznaczonym symbolem 8 ZO(o), terenie obudowy biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e, "naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków
zielonych.

Wyjanienie:
Ad. pkt 1) Uwaga jest uwzglêdniona dla przeznaczenia dzia³ki
pod zabudowê produkcji zwi¹zanej z rolnictwem
i ogrodnictwem (RM) z wykluczeniem dzia³alnoci
hodowlanej.
Ad. pkt 2) Dzia³ka nie spe³nia wymogów dzia³ki budowlanej
poniewa¿ nie ma dostêpu do drogi publicznej
i w planie ogólnym obowi¹zuj¹cym do 1 stycznia
2003 r. po³o¿ona by³a w terenie rolnym RP.
19. Uwaga Nr 26
dotyczy nastêpuj¹cych dzia³ek:
 dzia³ki nr 226, która w projekcie planu znajduje siê w terenie 13 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹
 dzia³ki nr 136, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
 oznaczonym symbolem 7 ZO, terenie naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej, w tym zadrzewieñ, u¿ytków rolnych, u¿ytków zielonych,
 oznaczonym symbolem 1 ZO(o), terenie terenie obudowy
biologicznej cieków wodnych, w tym tereny podmok³e,
"naturalnej" zieleni nieurz¹dzonej, u¿ytków rolnych i u¿ytków zielonych,
 oznaczonym symbolem 1 ZL, terenie lenym z wykluczeniem zabudowy.
 dzia³ki nr 114, która w projekcie planu znajduje siê w oznaczonym symbolem 9 KD(D) terenie trasy drogi publicznej dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a w pkt:
2) wniosku o pozostawienie dzia³ki nr 136 jako dzia³ki budowlanej tak jak by³o w poprzednich planach, poniewa¿ inaczej
straci na wartoci,
3) sprzeciwu lokalizacji planowanej drogi 9 KD(D) na dzia³ce
nr 114.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w zakresie pkt 2) i pkt 3).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2) i pkt 3).
Wyjanienie:
Ad. pkt 2) Dzia³ka nie spe³nia wymogów dzia³ki budowlanej poniewa¿ nie ma dostêpu do drogi publicznej i nie straci na wartoci poniewa¿ w planie
ogólnym obowi¹zuj¹cym do 1 stycznia 2003 r.
po³o¿ona by³a w terenie rolnym RP bez prawa zabudowy.
Ad. pkt 3) Utrzymuje siê w planie przebieg drogi dojazdowej 9 KD(D) o szerokoci pasa drogowego wy-
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maganej dla tej klasy drogi. Utrzymanie planowanego przebiegu drogi 9 KD(D) jest niezbêdne
dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr CXIII/1159/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 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
OBSZARU SIDZINA - PO£UDNIE
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami
i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru Sidzina - Po³udnie zosta³y okrelone w ustaleniach miejscowego
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sidzina - Po³udnie - tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu
oraz w czêci graficznej planu ( stanowi¹cej integraln¹ czeæ
uchwa³y).
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych, w tym trasy:
a) droga 1 KD(Z) - modernizacja ul. Petra¿yckiego,
b) droga 2 KD(L) - budowa nowego odcinka trasy ul. Pra¿mowskiego.
2) Uk³ad drogowy lokalny obejmuj¹cy trasy dróg lokalnych:
a) droga 3 KD(L) - modernizacja ul. Na³kowskiej,
b) droga 4 KD(L) - modernizacja ul. ¯yznej,
c) droga 5 KD(L) - modernizacja odcinka ul. Lenej.
3) Uk³ad drogowy lokalny obejmuj¹cy trasy dróg dojazdowych:
a) drogi 6 KD(D), 7 KD(D), 8 KD(D), 9 KD(D), 10 KD(D) budowa nowych tras,
b) drogi 11 KD(D) i 12 KD(D) - modernizacja.
4) Trasy dróg pieszo - jezdnych 14 KD(X) i 15 KD(X) - budowa nowych tras.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê
w oparciu o sieæ wodoci¹gu komunalnego Miasta Krakowa zasilan¹ ze zbiorników Kosocice oraz ze strefy hydrofornii - "Sidzina" oraz w po³udniowej czêci obszaru
zasilanej z wodoci¹gu w Libertowie:
a) sieæ wodoci¹gowa rozbiorcza,
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b) przy³¹cza wodoci¹gowe (wg za³o¿eñ programu "Woda
dla wszystkich".
2) Odprowadzenie cieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o:
a) system kanalizacji rozdzielczej (kolektor odbiorczy
w ul. Pra¿mowskiego - Na³kowskiej do kana³u systemu "Sidzina" i oczyszczalni cieków "Sidzina - Podgórki"), w tym trzy pompownie cieków,
b) system kanalizacji rozdzielczej (kolektor odbiorczy
w ul. ¯yznej do kana³u w ul. Petra¿yckiego -Takliñskiego, systemu "Opatkowice" uk³adu kanalizacji miasta
Krakowa), w tym trzy pompownie cieków,
c) system kanalizacji rozdzielczej (do kanalizacji miejskiej Skawiny po zrealizowaniu kolektora "£anowa"
w Skawinie),
d) system kanalizacji deszczowej:
 kana³ w ul. ¯yznej z odprowadzeniem do potoku,
 kana³ w ul. Na³kowskiej - Pra¿mowskiego i ul. Medalionów z odprowadzeniem do potoku,
 kana³ w ul. Petra¿yckiego z odprowadzeniem do
potoku.
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) innych rodków zewnêtrznych (m.in. dotacje, kredyty).
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
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",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
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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
g) mediów),
h) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
i) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno - gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz
corocznych bud¿etów miasta - okrelaj¹ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoæ i strukturê
finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków,
nie wymagaj¹ wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Komider
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