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Uchwa³a Nr CXIII/1156/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zab³ocie.
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 dla obszaru Zab³ocie, zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa dnia 16 kwietnia 2003 r.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, po³o¿onego w centralnej czêœci Miasta Krakowa na prawym brzegu Wis³y, którego granice okreœlone zosta³y w za³¹czniku graficznym do uchwa³y Nr XXXVI/
321/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2004 r. - w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zab³ocie.
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ca 175 ha.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000 - "Przeznaczenie i zasady
zagospodarowania terenu", okreœlaj¹cy warunki zabudowy terenu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
b) Rysunek Planu w skali 1:2000 - "Infrastruktura techniczna", stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2, okreœlaj¹cy zasady
uzbrojenia terenu;

2) Wykaz obiektów i zespo³ów objêtych prawn¹ ochron¹
i opiek¹ konserwatorsk¹ oraz ochron¹ wprowadzon¹ planem, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3;
3) Rozstrzygniêcia nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa w § 1 ust. 1, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4,
b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 5.
§3
1. Ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y obejmuj¹:
1) Rozdzia³ 1 - ustalenia obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru
objêtego planem, w tym w wydzielonych charakterystycznych obszarach funkcjonalno - przestrzennych oznaczonych literami A, B i C.
2) Rozdzia³ 2 - "OBSZAR A" - ustalenia odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu
wg kategorii terenów oraz warunki ich zagospodarowania.
3) Rozdzia³ 3 - "OBSZAR B" - ustalenia odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu
wg kategorii terenów oraz warunki ich zagospodarowania.
4) Rozdzia³ 4 - "OBSZAR C" - ustalenia odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu
wg kategorii terenów oraz warunki ich zagospodarowania.
5) Rozdzia³ 5 - zasady rozbudowy i budowy uk³adu komunikacyjnego oraz ustalenia odnosz¹ce siê do poszczególnych dróg w wyodrêbnionych OBSZARACH: A, B i C.
6) Rozdzia³ 6 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej oraz obowi¹zuj¹ce ustalenia
w wyodrêbnionych OBSZARACH: A, B i C.
7) Rozdzia³ 7 - ustalenia koñcowe.
2. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, zostaj¹ okreœlone równie¿ graficznie na Rysunku Planu ustalaj¹cym przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w skali 1:2000,
zgodnie z zakresem wyszczególnionym w § 7.
3. Ustalenia planu zawarte na Rysunku Infrastruktury Technicznej dotycz¹ wy³¹cznie zasad uzbrojenia terenu. Przedsta-
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wiony przebieg sieci uzbrojenia technicznego i lokalizacja
urz¹dzeñ s¹ elementami uzupe³niaj¹cymi informacyjnymi.
Szczegó³owy ich przebieg oraz lokalizacja bêd¹ ustalane
na etapie przygotowania inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych.
4. Ustalenia okreœlone w ust. 1, 2 i 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
6. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla TERENÓW
ZAMKNIÊTYCH oznaczonych w planie symbolami od TZ.1
do TZ.15, nie ustala siê przeznaczenia.
1) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.1 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu kolejowego
A.KK - linii osobowej œrednicowej w ci¹gu magistrali E30;
granica z terenami: TZ.2,TZ.5,TZ.6,TZ.7,TZ.8,TZ.9,TZ.10
i TZ.11 staje siê lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu A.KK, natomiast linia rozgraniczaj¹ca z terenem A.KK i pozosta³e
granice terenu zamkniêtego, zostaj¹ zniesione,
2) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenów TZ.2,TZ.3 iTZ.4 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu
kolejowego B.KK - linii towarowej tzw. "ma³ej obwodowej"; granica z terenem TZ.1 staje siê lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu B.KK, pozosta³e granice terenu zamkniêtego zostaj¹ zniesione,
3) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu
TZ.5 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu A.KDL; granice
z terenem TZ.1 i TZ.6 staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi
terenu A.KDL, pozosta³e granice terenu zamkniêtego
wraz lini¹ rozgraniczaj¹c¹ teren A.KDL zostaj¹ zniesione,
4) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.6 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu A11.ZP;
granice z terenami TZ.1 i TZ.5 staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi, natomiast linia rozgraniczaj¹ca z terenem
A11.ZP i granica terenu zamkniêtego na tym odcinku
zostaj¹ zniesione,
5) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.7 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu B.KDD; granice z terenem TZ.1 i TZ.8 staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi, a granice terenu zamkniêtego wraz z liniami rozgraniczaj¹cymi teren B.KDD zostaj¹ zniesione,
6) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.8 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu B7.KP; granice z terenami TZ.1,TZ.7 i TZ.9 staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi, natomiast linia rozgraniczaj¹ca z terenem
B7.KP i granica terenu zamkniêtego na tym odcinku zostaj¹ zniesione,
7) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.9 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu B.KDD; granice terenu zamkniêtego z terenami: TZ.1, TZ.8 i TZ.10
staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi, natomiast linia rozgraniczaj¹ca z terenem B.KDD i pozosta³e granice terenu zamkniêtego zostaj¹ zniesione,
8) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.10 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu B.KDL;
granice z terenami TZ.1,TZ.9 i TZ.11 staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi, natomiast granica terenu zamkniêtego
z terenem B.KDL i linia rozgraniczaj¹ca teren B.KDL
wzd³u¿ tej granicy zostaj¹ zniesione,
9) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.11 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu B14.KS;
granice z terenami TZ.1 i TZ.10 staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi, natomiast linia rozgraniczaj¹ca z terenem
B14.KS i granica terenu zamkniêtego na tym odcinku
zostaj¹ zniesione,
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10) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.12 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu A25.KT;
granica z terenem TZ.14 staje siê lini¹ rozgraniczaj¹c¹, natomiast pozosta³e granice tego terenu zamkniêtego wraz z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ teren A25.KT
zostaj¹ zniesione,
11) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.13 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu A25.KT;
granica terenu zamkniêtego z terenem TZ.15 staje siê
lini¹ rozgraniczaj¹c¹, natomiast pozosta³e granice terenu zamkniêtego wraz z liniami rozgraniczaj¹cymi teren
A25.KT zostaj¹ zniesione,
12) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.14 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu A.KK i B.KK;
granica terenu zamkniêtego z terenem TZ.12 staje siê lini¹
rozgraniczaj¹c¹, a pozosta³e granice zostaj¹ zniesione,
13) W sytuacji ustania statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ.15 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenu A.KDG;
granice terenu zamkniêtego z terenem A.KDG wraz z liniami rozgraniczaj¹cymi zostaj¹ zniesione a pozosta³e
granice staj¹ siê liniami rozgraniczaj¹cymi.
§4
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 VIII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r.
2. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klasy bonitacyjnej RIII o powierzchni 14,0165 ha, w tym: RIIIa 8,3387 ha
i RIIIb 5,6778 ha, na które uzyskano zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzj¹ znak: GZ.tr.057-602-170/05 z dnia
25 maja 2005 r.
§5
Przepisy ogólne
1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach od 1 do 7.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania
terenów zgodnie z planem, o ile przepisy uchwa³y nie stanowi¹ inaczej.
3. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w ca³oœci w rejonie,
w którym nie wystêpuj¹ zagro¿enia osuwania siê mas ziemnych; w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne - odpowiednio do kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów.
4. Dla potrzeb ochrony przed ha³asem, zgodnie z przepisami
odrêbnymi - przyjmuje siê, ¿e:
1) tereny oznaczone symbolami: A2.MU-A22.MU i B3.MU przeznaczone pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ nale¿¹ do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-us³ugowe,
2) tereny oznaczone symbolami: B4.MW/U, B5.MW/U,
B6.MW/U - przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ z us³ugami - nale¿¹ do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-us³ugowe,
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3) tereny oznaczone symbolami: B11.M, B12.M, B13.M - przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ nisk¹ N - nale¿¹
do terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
4) tereny oznaczone symbolami: C3.M, C4.M, C5.M, C6.M,
C11.M - przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ nisk¹
N - nale¿¹ do terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹,
5) w przypadku realizacji ustalenia zawartego w § 47 ust. 4 pkt 2
- teren oznaczony symbolem B.3U - nale¿eæ bêdzie do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-us³ugowe,
6) w przypadku realizacji ustaleñ zawartych w §§ 58 i 60
ust. 4, pkt 3 - tereny oznaczone symbolami B.11U i B.12U
- nale¿eæ bêd¹ do terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
7) dla terenu oznaczonego symbolem B15.UP - przeznaczonego pod Kampus Krakowskiej Wy¿szej Szko³y i Miêdzynarodowe Centrum M³odzie¿y - przyjmuje siê dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku jak dla zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
8) tereny oznaczone symbolami C15U, C16.U,C17.U, C18.U
i C19.U, w których jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji budynków us³ugowo-mieszkalnych z funkcj¹ mieszkaniow¹ na wy¿szych kondygnacjach - nale¿¹ do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - us³ugowe.
5. Dla pozosta³ych terenów nie okreœla siê w planie, zgodnie
z przepisami odrêbnymi dopuszczalnego poziomu ha³asu
w œrodowisku.
6. Kryteriami oceny zgodnoœci realizacji inwestycji i sposobu
zagospodarowania obszaru objêtego planem s¹: Ustalenia
obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem, w tym
w wydzielonych charakterystycznych obszarach funkcjonalno - przestrzennych oznaczonych literami A, B i C (Rozdzia³ 1).
7. Wszystkie przedsiêwziêcia - zwi¹zane z u¿ytkowaniem obszaru - nie spe³niaj¹ce kryteriów okreœlonych w ust. 6
oraz celów planu wymienionych w § 8 nale¿y uznaæ za niezgodne z planem.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu, 2 rysunki
planu i Za³. Nr 3 do uchwa³y,
2) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa uchwalone uchwa³¹ Nr XII/87/03 RMK
z dnia 16 kwietnia 2003 r.,
3) kwartale zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ teren
ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi ulic i oznaczony symbolami A, B lub C z liczb¹ porz¹dkow¹, odpowiednio do po³o¿enia w obszarze, dla którego plan okreœla rozwi¹zanie dostêpu do drogi publicznej
i zasady pod³¹czenia do ci¹gów infrastruktury,
4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony
symbolem przypisanym wy³¹cznie do tego terenu,
5) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrêbnych,
6) zabudowie plombowej - nale¿y przez to rozumieæ uzupe³nienie zabudowy na jednej lub kilku dzia³kach, w celu
likwidacji luk w pierzei o ustalonej linii zabudowy i uzyskania efektu zamkniêtej kompozycji,
7) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku równoleg³¹ lub przyleg³¹ do ulicy,
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8) wysokoœci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ okreœlon¹ iloœci¹ kondygnacji nadziemnych lub liczon¹ w metrach od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku do górnej p³aszczyzny stropu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹ (³¹cznie z gruboœci¹ izolacji cieplnej i warstwy os³aniaj¹cej) lub do kalenicy dachu,
9) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
10) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie
podstawowego przeznaczenia tego terenu, wg ustaleñ
szczegó³owych zawartych w Rozdzia³ach 2, 3 i 4,
11) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³ce lub terenie, objêtym projektem zagospodarowania,
12) wskaŸniku intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek procentowy sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji naziemnych budynków lokalizowanych na dzia³ce lub terenie (mierzonej po zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy œcian przyziemia,
a w przypadku nadwieszeñ, podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie wy¿szych kondygnacji tych¿e budynków i obiektów kubaturowych), do powierzchni objêtej
projektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
13) powierzchni zainwestowanej terenu - nale¿y przez to
rozumieæ czêœæ zabudowan¹ terenu (tj. powierzchniê zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych
istniej¹cych i projektowanych - zlokalizowanych na dzia³ce lub na terenie inwestycji, o którym mowa w pkt 5,
liczonej jak w pkt 12 - wraz z dojœciami pieszymi, dojazdami wewnêtrznymi, placami oraz z miejscami postojowymi i gara¿ami z dojazdami),
14) wskaŸniku powierzchni zainwestowanej - nale¿y
przez to rozumieæ stosunek procentowy sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych
na dzia³ce lub terenie z dojœciami pieszymi, dojazdami
wewnêtrznymi oraz z miejscami postojowymi i gara¿ami z dojazdami, do powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
15) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ stosunek procentowy powierzchni
biologicznie czynnej (tj. niezabudowanej i nieutwardzonej na terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy
powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 10m2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki
lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹
wegetacjê) do powierzchni dzia³ki lub terenu,
16) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ ogólnie
dostêpne miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta (place miejskie, parki, ulice, itp.), które s³u¿¹
zaspokajaniu potrzeb mieszkañców, poprawie jakoœci ich
¿ycia i sprzyjaj¹ nawi¹zywaniu kontaktów spo³ecznych,
17) tradycji miejsca - nale¿y przez to rozumieæ widoczne elementy, pozosta³oœci, œlady historycznej ewolucji krajobrazu miejskiego, oddzia³ywuj¹ce na wspó³czesn¹ formê
tego¿ krajobrazu (terenu, obiektu i rejonu otoczenia),
18) rewitalizacji - nale¿y przez to rozumieæ kompleksowy
system dzia³añ, maj¹cy na celu o¿ywienie spo³eczne i gospodarcze (przywracanie do ¿ycia) oraz zapewnienie
zrównowa¿onego rozwoju dawnych dzielnic, (ich funkcji
mieszkaniowej, ekonomicznej i spo³ecznej) przy jedno-
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czesnych dzia³aniach takich jak: remonty, modernizacje
i rewaloryzacje istniej¹cej zabudowy,
19) modernizacji - nale¿y przez to rozumieæ remonty uzupe³nione wprowadzeniem nowych, lepszych sprawniejszych rozwi¹zañ lub nawet dodatkowych elementów zabudowy (przebudowy), podnosz¹cych komfort u¿ytkowania i standard zabudowy - w zakresie dopuszczonym
ustaleniami planu,
20) rewaloryzacji - nale¿y przez to rozumieæ przywrócenie
wartoœci obiektom i ich otoczeniu, o szczególnej wartoœci zabytkowej, co wymaga dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, maj¹cych na celu wyeksponowanie tych wartoœci zabytkowych, w tym:
a) integracji - nale¿y przez to rozumieæ scalenie przestrzeni zdegradowanej, polegaj¹ce ogólnie na zharmonizowaniu kompozycji historycznej ze wspó³czesn¹,
b) rekonstrukcji - nale¿y przez to rozumieæ odbudowê
zniszczonych elementów historycznej kompozycji, (dominant, zabudowy i in.) w celu odtworzenia historycznej przestrzeni,
c) rekompozycji - nale¿y przez to rozumieæ przekszta³cenie istniej¹cego uk³adu przestrzennego w celu przywrócenia historycznej kompozycji poprzez wyburzenie lub przebudowê elementów wtórnych, tworz¹c
now¹ formê kompozycyjn¹ z³o¿on¹ z tradycyjnych
dominant, lub poprzez odbudowê wyburzonych fragmentów np. pierzei,
21) restrukturyzacji - nale¿y przez to rozumieæ przekszta³cenia
zmierzaj¹ce do nowego, wspó³czesnego wykorzystania terenów poprzemys³owych w celach poza produkcyjnych,
22) sanacji wnêtrz kwarta³ów - nale¿y przez to rozumieæ
oczyszczenie wnêtrz kwarta³ów zabudowy poprzez stopniowe wyburzenia prowizorycznej zabudowy i dobudówek o charakterze gospodarczym na rzecz zakomponowania zieleni urz¹dzonej z elementami ma³ej architektury o walorach estetycznych i u¿ytkowych,
23) w³aœciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y
przez to rozumieæ s³u¿by kompetencyjnie w³aœciwe, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
24) us³ugach nieuci¹¿liwych i produkcji nieuci¹¿liwej nale¿y przez to rozumieæ takie us³ugi i produkcjê, których dzia³alnoœæ nie powoduje oddzia³ywañ szkodliwych
dla œrodowiska i zdrowia ludzi oraz oddzia³ywañ mog¹cych pogorszyæ stan œrodowiska w myœl obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów,
25) inkubatorze przedsiêbiorczoœci - nale¿y przez to rozumieæ
podmiot, jednostkê organizacyjn¹ dysponuj¹c¹ odpowiednimi obiektami budowlanymi, prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ wspieraj¹c¹ nowotworzone ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa,
26) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone
i utrzymywane zespo³y drzew i krzewów oraz zieleni niskiej,
w tym równie¿ nowo tworzone skomponowane pod wzglêdem plastycznym i estetycznym, wed³ug projektu zieleni
stanowi¹cego sk³adnik projektu budowlanego,
27) reklamie wielkogabarytowej - nale¿y przez to rozumieæ wielko powierzchniowe (powy¿ej 2,0m2) urz¹dzenia reklamowe wolno stoj¹ce, trwale zwi¹zane z gruntem lub umieszczane na elementach konstrukcyjnych
obiektu budowlanego albo ogrodzeniu,
28) parkingu zielonym - nale¿y przez to rozumieæ parking
o nawierzchni a¿urowej lub parking, na terenie którego
nale¿y zapewniæ co najmniej 1,5m2 zieleni na 1 miejsce
postojowe.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale s¹ definiowane
w przepisach odrêbnych.
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ROZDZIA£ 1
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym
planem, w tym w wydzielonych charakterystycznych
obszarach funkcjonalno-przestrzennych
oznaczonych literami A, B i C
§7
1. Wyznacza siê na Rysunku Planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
elementy wprowadzone planem, stanowi¹ce obowi¹zuj¹ce
ustalenia planu:
1) granice kwarta³ów zabudowy o ustalonym w planie
symbolu identyfikacyjnym sk³adaj¹cym siê z liczby porz¹dkowej i litery A, B lub C oraz okreœlone na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym lub na cele przeznaczenia dopuszczalnego w ustalonych planem proporcjach; linie rozgraniczaj¹ce od strony przebiegu wyznaczonych dróg stanowi¹
jednoczeœnie linie zabudowy, gdy na Rysunku Planu nie zosta³y one okreœlone oznaczeniem graficznym,
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym
lub ró¿nym zagospodarowaniu oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami literowymi okreœlaj¹cymi funkcjê terenu:
M
tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoœci
MW
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
o œredniej intensywnoœci
MU
tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
U
tereny zabudowy us³ugowej o przewadze us³ug
komercyjnych,
UP
tereny zabudowy us³ugowej o przewadze us³ug
publicznych,
P
tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
US
tereny sportu i rekreacji,
ZP
tereny zieleni urz¹dzonej,
ZP/B
tereny zieleni urz¹dzonej - bulwary wiœlane
KDG
tereny ulic klasy g³ównej
KDZ
tereny ulic klasy zbiorczej
KDZ+T tereny ulic klasy zbiorczej z tramwajem
KDL
tereny ulic klasy lokalnej
KDD
tereny ulic klasy dojazdowej
KDX
g³ówne ci¹gi piesze i pieszo-jezdne
KP
tereny placów miejskich
KK
tereny kolejowe
KS
tereny parkingów
KT
tereny terminalu autobusowego
KU
tereny stacji paliw
WS
tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych,
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy - które s¹ liniami regulacyjnymi obowi¹zuj¹cymi œciœle okreœlonymi; w których
wymagane jest usytuowanie elewacji frontowej budynku w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy - poza którymi
nie mo¿na lokalizowaæ budynków od strony drogi publicznej lub okreœlaj¹ce maksymalny zasiêg zabudowy na dzia³ce, w g³¹b tej dzia³ki (lub terenu),
6) obiekty lub zespo³y obiektów wymagaj¹ce ochrony
i opieki konserwatorskiej: wpisane do ewidencji i proponowane do wpisu do rejestru zabytków (Z), wpisane do ewidencji zabytków (E) lub objête ochron¹ wzglêdn¹ (T),
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7) projektowane ci¹gi zieleni wysokiej - szpalery drzew
realizowane wed³ug kompleksowego projektu zieleni stanowi¹cego element projektu budowlanego, dla wyznaczonych ci¹gów komunikacji,
8) przebieg œcie¿ki rowerowej - stanowi¹cej element systemu podstawowych tras rowerowych miasta; trasy wytyczone w ramach linii rozgraniczaj¹cych dróg publicznych
lub w terenach zieleni publicznej - dla których szczegó³owe lokalizacje jezdni bêd¹ przedmiotem odrêbnych opracowañ projektowych i uzgodnieñ, zgodnie z przepisami
odrêbnymi oraz wewnêtrznymi regulacjami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Kraków.
2. Uwzglêdnia siê i wyznacza na Rysunku Planu stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 1 elementy ustanowione odrêbnymi aktami
prawnymi:
1) obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ - tj. obszar po³o¿ony pomiêdzy wa³em przeciwpowodziowym a lini¹ brzegu oznaczony na Rysunku Planu graficznie z symbolem (ZZ),
2) granice obszarów zagro¿onych niebezpieczeñstwem
powodzi wody Q 1% i Q 0,1% (uchwa³a Nr LXVI/554/00
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.), które
zosta³y wyznaczone dla przypadku awarii wa³u przeciwpowodziowego lub przelania siê przez niego wody,
3) granice obszaru i terenu górniczego "Mateczny I" (w granicach planu znajduje siê czêœæ wschodnia obszaru i terenu
górniczego) utworzonego dla eksploatacji wód leczniczych
zgodnie z decyzj¹ Ministra Œrodowiska Nr 1/2005 o udzieleniu koncesji na wydobycie wód leczniczych ze z³o¿a "Mateczny" w Krakowie i ustanowieniu obszaru i terenu górniczego "Mateczny I", (obszar ten odpowiada obszarowi i terenowi górniczemu "Mateczny" utworzonemu w 1968 r.),
4) granice obszaru uznanego za pomnik historii "Kraków
- Historyczny Zespó³ Miasta" (Zarz¹dzenie Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeœnia 1994 r.-Monitor
Polski z 1994 r. Nr 50, poz. 418),
5) granice historycznego uk³adu urbanistycznego Podgórza, a w nim strefy konserwatorskie:
a) "Strefa A" - œcis³ej ochrony konserwatorskiej,
b) "Strefa B" - poœredniej ochrony konserwatorskiej,
c) "Strefa nadzoru archeologicznego",
6) obiekty (R) - objête ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹ wpisane do rejestru zabytków,
7) udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 16
przy ul. K¹cik (orientacyjna lokalizacja),
8) Strefy specjalne dotycz¹ce ograniczeñ w u¿ytkowaniu
terenu:
a) od linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV
(40,0m do czasu skablowania linii),
b) ochronne od istniej¹cych linii kolejowych i projektowanej ³¹cznicy, jak w § 10 ust. 1 pkt. 18,
c) tereny w pasie 50,0m od stopy wa³u przeciwpowodziowego rzeki Wis³y.
9) tereny zamkniête TZ.1 do TZ.15.
3. Okreœla siê na Rysunku Planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1
elementy wprowadzone planem, nie bêd¹ce ustaleniami
obowi¹zuj¹cymi planu (elementy informacyjne):
1) osie i ci¹gi widokowe - stwarzaj¹ce warunki dalekiego
widoku na Koœció³ Mariacki, Wawel, Kopiec Krakusa, Koœció³ Œw. Benedykta,
2) elementy dróg - takie jak: wêz³y i skrzy¿owania, k³adki,
g³ówne ci¹gi piesze, przystanki komunikacji kolejowej dla których uszczegó³owienie zagospodarowania nast¹pi
na etapie projektów inwestycyjnych,
3) pierzeje z podcieniami,
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4) miejsca charakterystycznych zamkniêæ perspektywicznych i dominant architektonicznych.
§8
Podstawowe cele planu
Podstawowym celem planu jest wprowadzenie ustaleñ dotycz¹cych regulacji dla obszaru okreœlonego w § 1, ust. 2. bêd¹cych dyspozycjami programowo-przestrzennymi i funkcjonalnymi dla realizacji programów inwestycyjnych umo¿liwiaj¹cych:
1) Rozpoczêcie wielokierunkowego roz³o¿onego w czasie procesu odnowy tej czêœci miasta, w wyznaczonych przez Studium strefach dzia³añ obejmuj¹cych:
a) rewitalizacjê i rozwój obszaru Starego Podgórza - historycznej dzielnicy w œródmieœciu miasta (OBSZAR A),
b) restrukturyzacjê wraz z kompleksowymi dzia³aniami rewitalizacyjnymi terenów poprzemys³owych Starego Zab³ocia (dawnej dzielnicy przemys³owej miasta) - stanowi¹cego zachodni¹ czêœæ "kluczowego obszaru rozwoju
gospodarczego" (OBSZAR B),
c) kompleksowe dzia³ania rewitalizacyjne Zab³ocia Wschód
- stanowi¹cego wschodni¹ czêœæ "kluczowego obszaru rozwoju gospodarczego" (OBSZAR C).
2) Ochronê uk³adu urbanistycznego Starego Podgórza z zachowaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamiêci narodowej, jako elementów to¿samoœci lokalnej.
3) Poprawê wizerunku miasta poprzez zdefiniowanie uk³adu
urbanistycznego Zab³ocia (OBSZARU B i C) oraz kszta³towania w nim nowego ³adu przestrzennego w integracji z miastem i rzek¹ Wis³¹.
4) Wykorzystanie atrakcyjnoœci centralnie po³o¿onych w przestrzeni miejskiej terenów poprzemys³owego Zab³ocia, dla realizacji programów inwestycyjnych umo¿liwiaj¹cych rozwój
Zab³ocia poprzez:
a) eliminacjê negatywnych oddzia³ywañ œrodowiskowych
i rewaloryzacjê brzegu Wis³y wzd³u¿ wa³ów jako priorytetowego obszaru ochrony ³adu przestrzennego w terenie otwartym spe³niaj¹cym wa¿ne funkcje: aerosanitarne, rekreacyjne i kompozycyjne oraz ukszta³towanie Bulwarów Wiœlanych w powi¹zaniu z projektowanym parkiem wielkomiejskim,
b) przeprowadzenie nowych tras komunikacyjnych zapewniaj¹cych dostêpnoœæ nowotworzonych kwarta³ów inwestycyjnych,
c) rozbudowê i wymianê zdekapitalizowanej infrastruktury
komunalnej,
d) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej,
e) polepszenie jakoœci zabudowy poprzez wprowadzenie
us³ug publicznych o szerszym ponadlokalnym znaczeniu
oraz us³ug ogólnomiejskich,
f) ochronê zabytków przemys³owych z jednoczesnym umo¿liwieniem ich komercyjnego (publicznego) wykorzystania
i udostêpnienia do zwiedzania dla turystów.
§9
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. W obszarze objêtym planem wyodrêbnia siê Strefê Doliny
Wis³y stanowi¹c¹ korytarz ekologiczny z kluczowym obszarem rozwoju kulturowego - Bulwary Wis³y.
2. Stref¹ Doliny Wis³y objête s¹ tereny oznaczone symbolami:
A11.ZP/B, B1.ZP/B i C23.ZP/B wraz z terenem rzeki Wis³y (WS).
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3. W wyodrêbnionej Strefie Doliny Wis³y, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania przestrzennego:
1) nakaz rewaloryzacji brzegu Wis³y i spowodowanie znacz¹cej aktywizacji funkcjonalnej brzegów i samej rzeki Wis³y,
2) harmonijnego i atrakcyjnego ukszta³towania wnêtrza doliny rzeki w najbardziej reprezentacyjnej czêœci centrum
miasta, na odcinku od Mostu Powstañców do stopnia
wodnego "D¹bie",
3) komponowania krajobrazu miejskiego w œcis³ym powi¹zaniu z rzek¹, jako miejskiego parku (rzecznego), przeznaczonego na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczno - wychowawcze i estetyczne,
4) zapewnienia ochrony i jednoczeœnie podniesienia standardów estetycznych Bulwarów Wiœlanych o wartoœciach
kulturowych, w celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci turystycznej i stworzenia mo¿liwoœci wypoczynku "sobotnio-niedzielnego" dla mieszkañców Krakowa,
5) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych kubaturowych
nadziemnych, poza œciœle zwi¹zanymi z urz¹dzeniem terenów objêtych stref¹,
6) zakaz degradacji terenów po³o¿onych w strefie, poprzez utrwalanie dysharmonijnej zabudowy o niskich standardach, walorach u¿ytkowych i estetycznych, pozostaj¹cej w kolizji z za³o¿on¹ funkcj¹ i projektowanym sposobem zagospodarowania terenu.
4. Ustala siê w celu ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego trzy obszary funkcjonalno-przestrzenne A, B i C o zró¿nicowanych cechach, o których mowa w § 8, pkt 1.
5. W "OBSZARZE A- Stare Podgórze" ustala siê nastêpuj¹ce
zasady:
1) zachowanie historycznie ukszta³towanego uk³adu urbanistycznego Podgórza poprzez utrwalenie istniej¹cych struktur o wysokich wartoœciach kulturowych tworz¹cych kwarta³y zwartej zabudowy o ustalonych pierzejach ulic (przewa¿nie pokrywaj¹cych siê z liniami rozgraniczaj¹cymi ulic),
2) rekompozycja nieistniej¹cych lub czêœciowo wyburzonych kwarta³ów zabudowy,
3) ograniczenie wysokoœci zabudowy w celu ochrony panoramy miasta oraz widoku na star¹ czêœæ zabudowy
miejskiej Starego Podgórza na tle wapiennej ska³y Krzemionek,
4) utrzymanie mieszkaniowo - us³ugowej funkcji obszaru
ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony zasobów
mieszkaniowych decyduj¹cych o ¿ywotnoœci obszaru,
5) wzbogacenie lub wprowadzenie w parterach budynków
ró¿norodnych funkcji o charakterze publicznym, koncentruj¹cych wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego,
6) zapewnienie wysokiego standardu i jakoœci urbanistyczno-architektonicznej nowej, modernizowanej i przekszta³canej zabudowy, wkomponowywanej w historyczn¹
tkankê,
7) przeprowadzenie sanacji wnêtrz kwarta³ów zabudowy,
8) zachowanie specyfiki i to¿samoœci historycznie ukszta³towanej dzielnicy miasta, poprzez uszanowanie tradycji miejsca i symboli zwi¹zanych z II wojn¹ œwiatow¹ (okresem,
kiedy istnia³o getto ¿ydowskie), w szczególnoœci poprzez zachowanie i podniesienie jakoœci wnêtrza urbanistycznego
Placu Bohaterów Getta jako przestrzeni publicznej,
9) prowadzenie rewitalizacji istniej¹cej zabudowy, w tym
bie¿¹cej konserwacji, remontów i modernizacji zabudowy, w celu zapewnienia wysokiego standardu i jakoœci
zabudowy oraz uzgadnianie wszelkich dzia³añ inwestycyjnych ze s³u¿bami konserwatorskimi odpowiednio
do zapisu w § 11,
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10) prowadzenie rewaloryzacji zabudowy objêtej ochron¹
i opiek¹ konserwatorsk¹ pod nadzorem konserwatorskim,
11) porz¹dkowanie (podnoszenie estetyki, uzupe³nianie, ujednolicenie) ma³ej architektury, reklam i oœwietlenia, w celu
zapewnienia zharmonizowania z dominuj¹cym charakterem zabudowy,
12) poprawa jakoœci przestrzeni publicznych ulic i placów,
13) zapewnienie mieszkañcom i u¿ytkownikom w³aœciwych
standardów komunikacyjnych,
14) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
15) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej oraz zabudowy
niedostosowanej gabarytem i intensywnoœci¹ do charakteru przestrzeni œródmiejskiej, b¹dŸ powoduj¹cej chaos przestrzenny.
6. W "OBSZARZE B - Stare Zab³ocie" ustala siê nastêpuj¹ce
zasady:
1) zachowania terenów otwartych, po³o¿onych wzd³u¿ rzeki Wis³y dla kszta³towania publicznie dostêpnego parku
miejskiego (nadrzecznego),
2) atrakcyjnego ukszta³towania nowej pierzei zabudowy
sytuowanej wzd³u¿ ul. Zab³ocie oraz (w pierwszym planie widoku), przy projektowanej ulicy bulwarowej - i zwrócenia jej w kierunku do Wis³y, w celu stworzenia atrakcyjnej panoramy Zab³ocia ogl¹danej z przeciwleg³ego
brzegu Wis³y, jako wa¿nego elementu kszta³towania ³adu
przestrzennego,
3) tworzenia zwartych kwarta³ów zabudowy o typowo miejskim uk³adzie charakteryzuj¹cych siê: - wielofunkcyjnoœci¹ struktury, - wysok¹ atrakcyjnoœci¹ urbanistyczn¹
i jakoœci¹ architektury, - programem kszta³tuj¹cym "miejskoœæ" i podkreœlaj¹cym metropolitaln¹ i regionaln¹ rangê miasta, - realizacj¹ atrakcyjnych programów inwestycyjnych, - intensyfikacj¹ zainwestowania przy równoczesnym zachowaniu i ochronie istniej¹cych zespo³ów zieleni publicznej i ci¹gów zieleni,
4) zapewnienia dobrej dostêpnoœci komunikacyjnej poprzez modernizacjê dróg i realizacjê nowych odcinków
dróg - stwarzaj¹c system, czytelny i atrakcyjny przestrzennie oraz umo¿liwiaj¹cy powstanie nowego uk³adu przestrzeni publicznych wyposa¿onych w program
us³ug w³aœciwych randze miasta,
5) poprawê jakoœci przestrzeni publicznych ulic i placów,
poprzez w³aœciwe oœwietlenie i prowadzenie monitoringu, w celu zapewnienia zwiêkszonego poczucia bezpieczeñstwa i czytelnoœæ komunikacji w obszarze,
6) integracji przestrzennej i funkcjonalnej tego obszaru z terenami s¹siednimi poprzez utrwalanie istniej¹cych i tworzenie nowych powi¹zañ komunikacyjnych, kompozycyjnych oraz widokowych,
7) restrukturyzacji i modernizacji zdegradowanych terenów
z wymian¹ lub rehabilitacj¹ zabudowy, porz¹dkowaniem
ekstensywnie wykorzystywanej przestrzeni, drog¹
³¹czenia i podzia³u gruntów w granicach realizowanej
inwestycji, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
8) ³¹czenia i podzia³u gruntów, g³ównie dla inwestycji drogowych i przestrzeni publicznych, a tak¿e w celu stworzenia ofert inwestycyjnych,
9) podniesienie intensywnoœci zabudowy terenu (wed³ug
za³o¿onych wskaŸników) z zachowaniem warunków
zrównowa¿onego rozwoju i ustalonych zasad ochrony
œrodowiska,
10) ochrona w obszarze Starego Zab³ocia w wysokim stopniu zurbanizowanego krajobrazu, zw³aszcza lokalnych
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wnêtrz krajobrazowych z zabudow¹ budynkami przemys³owymi i elementami konstrukcyjnymi infrastruktury
technicznej i technologicznej,
11) nakaz szczegó³owego rozpoznania zabytkowych budynków przemys³u i techniki wartoœciowych pod wzglêdem
kulturowym z postulatem ich zachowania po rewaloryzacji i wyeksponowania jako atrakcyjnych w uk³adzie
przestrzennym,
12) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
13) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej oraz zabudowy
niedostosowanej gabarytem i intensywnoœci¹ do charakteru przestrzeni œródmiejskiej, b¹dŸ powoduj¹cej chaos przestrzenny.
7. W "OBSZARZE C - Zab³ocie Wschód" ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) uwzglêdnienie w kompozycji przestrzennej dla tego obszaru, jego wa¿nego w krajobrazie Miasta usytuowania
na brzegu Wis³y,
2) stopniowego przekszta³cania istniej¹cej struktury funkcjonalno-przestrzennej,
3) wykorzystanie i adaptacja najbardziej wartoœciowych
elementów zagospodarowania, z postulatem ich zachowania po rewaloryzacji i wyeksponowania w uk³adzie
przestrzennym,
4) rozbudowê centrum targowo-biznesowego, w tym sta³ej wystawy budownictwa,
5) kszta³towanie nowego uk³adu urbanistycznego z zapewnion¹ dostêpnoœci¹ terenu, poprzez rozbudowê uk³adu
komunikacyjnego wyznaczaj¹cego nowe kwarta³y zabudowy w rejonie ul. Stoczniowców,
6) pozyskiwanie przez miasto terenów na realizacjê nowych ulic w celu komunikacyjnego udostêpnienia wyznaczonych kwarta³ów zabudowy,
7) komponowanie i kszta³towanie przestrzeni publicznych
w oparciu o grunty stanowi¹ce w³asnoœæ miasta,
8) lokowanie zabudowy zwi¹zanej z ró¿norodn¹ dzia³alnoœci¹ biznesu, funkcjami publicznymi, nauk¹ oraz zwi¹zanej z us³ugami i nowoczesn¹ produkcj¹ (zak³adów produkcyjnych opartych na nowoczesnych technologiach),
9) zapewnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej tego
obszaru z terenami s¹siednimi poprzez utrwalanie istniej¹cych i tworzenie nowych powi¹zañ komunikacyjnych, kompozycyjnych oraz widokowych,
10) podniesienie intensywnoœci zabudowy terenu (wed³ug
za³o¿onych wskaŸników) z zachowaniem warunków zrównowa¿onego rozwoju i ustalonych zasad ochrony œrodowiska,
11) porz¹dkowanie ekstensywnie wykorzystywanej przestrzeni, drog¹ ³¹czenia i podzia³u gruntów w granicach realizowanej inwestycji, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
12) poprawy jakoœci przestrzeni publicznych ulic i placów,
poprzez w³aœciwe oœwietlenie i prowadzenie monitoringu, w celu zapewnienia zwiêkszonego poczucia bezpieczeñstwa i czytelnoœæ komunikacji w obszarze,
13) ³¹czenie i podzia³ gruntów, g³ównie dla inwestycji drogowych i przestrzeni publicznych, a tak¿e w celu stworzenia ofert lokalizacyjnych (inwestycyjnych),
14) dopuszczenie dla wszystkich terenów lokalizacji niezbêdnych elementów urz¹dzeñ technicznych o wysokoœci
do 2,0 m ponad ustalon¹ wysokoœæ budynku; pod warunkiem zastosowania odpowiedniej obudowy dachu detalem architektonicznym (np. attyk¹),
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15) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
16) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej oraz zabudowy
niedostosowanej gabarytem i intensywnoœci¹ do charakteru przestrzeni œródmiejskiej, b¹dŸ powoduj¹cej chaos przestrzenny.
§ 10
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
1. W zakresie ochrony œrodowiska, ustala siê zasady:
1) sukcesywnego poprawiania warunków œrodowiskowych ¿ycia mieszkañców poprzez utrzymywanie i zwiêkszanie oraz urz¹dzanie istniej¹cej powierzchni terenów
biologicznie czynnych, (równie¿ miêdzy innymi w celu
zapewnienia w³aœciwego poziomu retencji wód opadowych) i kszta³towania zieleni o charakterze izolacyjnym,
2) uci¹¿liwoœæ wynikaj¹ca z dzia³alnoœci obiektów us³ugowych i us³ugowo-przemys³owych powinna zamykaæ siê
w granicach dzia³ki, na której znajduje siê dany obiekt
us³ugowy lub us³ugowo-przemys³owy,
3) racjonalnego wykorzystywania gruntów w terenach
przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem
w sposobie zagospodarowania odpowiednich proporcji
miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêœci¹ terenu,
wg ustaleñ dotycz¹cych poszczególnych terenów,
4) w³aœciwego kszta³towania zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych, poprzez budowanie
oraz utrzymywanie infrastruktury przeciwpowodziowej
zgodnie z przepisami odrêbnymi,
5) kontynuowania inwestycji zwi¹zanych z modernizacj¹
obwa³owañ - do stopnia wodnego "D¹bie",
6) przestrzegania zakazu wykonywania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobli¿u, albo na obszarze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ robót lub innych czynnoœci, które mog¹ utrudniæ ochronê przed powodzi¹, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
7) stosowania w zakresie profilaktyki powodziowej i ograniczania skutków powodzi ustaleñ i zaleceñ zgodnie z samorz¹dowymi aktami prawnymi,
8) wykluczenie zabudowy oraz zakaz wykonywania robót
i czynnoœci, które mog¹ utrudniæ ochronê przed powodzi¹ w obszarze bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹,
po³o¿onym pomiêdzy lini¹ brzegu i lini¹ wa³ów zgodnie
z przepisami odrêbnymi,
9) stosowanie rozwi¹zañ technicznych zabezpieczaj¹cych
obiekty lokalizowane w strefie zagro¿enia wod¹ stuletni¹ Q 1% i wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1% oraz odpowiedniego ich zabezpieczania,
10) w obszarze i terenie górniczym "Mateczny I" wykonywanie przez przedsiêbiorcê uprawnieñ wynikaj¹cych
z decyzji Ministra Œrodowiska Nr 1/2005 z dnia 24 lutego
2005 r. o udzieleniu koncesji na eksploatacjê wód leczniczych ze z³o¿a "Mateczny",
11) stosowanie systemu "parkingów zielonych" przy budowie parkingów powy¿ej dwudziestu miejsc parkingowych,
12) stosowanie do ogrzewania paliw ekologicznie czystych
takich jak: gaz, lekki olej opa³owy i energia elektryczna,
13) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych
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oraz zgodnie z przyjêtymi obowi¹zuj¹cymi regulacjami
samorz¹dowymi,
14) zakaz magazynowania odpadów oraz lokalizacji inwestycji i zagospodarowania terenów dla prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyj¹tkiem sk³adowania mas ziemnych
lub skalnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji okreœlonych w przeznaczeniach podstawowych i dopuszczalnych
dla poszczególnych terenów; miejsce, sposób oraz zabezpieczenie ich sk³adowania, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, okreœl¹ odpowiednie decyzje administracyjne,
15) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, wg obowi¹zuj¹cych przepisów, za wyj¹tkiem instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, lokalizowanych poza terenami mieszkaniowymi oraz sieci
infrastruktury technicznej, dróg publicznych, linii tramwajowych i linii kolejowych,
16) zakaz lokalizacji obiektów, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie w przypadku powodzi,
17) nakaz budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w przepisach odrêbnych z uwzglêdnieniem ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
18) wprowadzenie ograniczeñ w u¿ytkowaniu terenu przy liniach i terenach kolejowych w wyznaczonych "strefach
specjalnych", o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 8, a dotycz¹cych wymaganych odleg³oœci:
a) dla lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na sta³y
pobyt ludzi - nie mniej ni¿ 30 m od osi skrajnego toru
linii kolejowej Kraków-Tarnów,
b) dla lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na sta³y
pobyt ludzi - nie mniej ni¿ 25 m od osi skrajnego toru
linii kolejowej obwodowej,
c) dla lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na sta³y
pobyt ludzi - nie mniej ni¿ 25 m od osi skrajnego toru
projektowanej linii kolejowej ³¹cznicowej,
d) dla lokalizacji wszelkich budynków i budowli - nie mniej
ni¿ 20 m od osi skrajnego toru ka¿dej linii kolejowej,
e) dla sytuowania drzew i krzewów - nie mniej ni¿ 15 m
od osi skrajnego toru ka¿dej linii kolejowej,
f) dla lokalizacji wszelkich budynków i budowli - nie mniej
ni¿ 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren kolejowy.
2. W zakresie wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych i zieleni ustala siê zasady ich ochrony, obejmuj¹ce:
1) utrzymanie lub wprowadzenie wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych pasm zadrzewieñ
wg wykonanego projektu zieleni, zgodnie z zasadami rozwi¹zañ dla poszczególnych kategorii dróg (oznaczonych
na rysunku planu),
2) zachowanie w przysz³ej strukturze zainwestowania terenu istniej¹cych wartoœci krajobrazowych i widokowych,
3) zagospodarowywanie w poszczególnych kwarta³ach
zabudowy niezainwestowanych powierzchni terenów
jako terenów zieleni, które winny mieæ charakter zieleni urz¹dzonej z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej architektury,
4) poprawianie warunków œrodowiskowych ¿ycia mieszkañców poprzez zwiêkszanie, utrzymywanie i urz¹dzanie istniej¹cej powierzchni terenów biologicznie czynnych
oraz kszta³towanie zieleni o charakterze izolacyjnym,
5) zak³adanie ogrodów przydomowych w zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywnoœci.
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§ 11

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. Wyodrêbnia siê w planie nastêpuj¹ce formy i sposoby ochrony wartoœci kulturowych:
1) Elementy chronione prawem, zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych:
a) granice obszaru uznanego za pomnik historii "Kraków Historyczny Zespó³ Miasta" Zarz¹dzeniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeœnia 1994 r. - Monitor Polski z 1994 r. Nr 50, poz. 418,
b) granice historycznego uk³adu urbanistycznego Podgórza wraz ze strefami ochronnymi, wg wpisu do rejestru
zabytków A-608 z dnia 26.10.1981 r.:
– "Stref¹ A" - œcis³ej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z Rysunkiem Planu stanowi¹cym za³. Nr 1,
– "Stref¹ B" - poœredniej ochrony konserwatorskiej,
zgodnie z Rysunkiem Planu stanowi¹cym za³. Nr 1,
c) obiekty lub zespo³y objête ochron¹ prawn¹ (R) - wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków, wymienione w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,
d) lokalizacja stanowiska archeologicznego nr 16 wg rejestru stanowisk archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Krakowie,
e) granice strefy nadzoru archeologicznego.
2) Elementy objête ochron¹, ustalone planem:
a) obiekty lub zespo³y obiektów wpisanych do ewidencji
zabytków, proponowanych do wpisania do rejestru zabytków oznaczonych symbolem (Z), których wykaz znajduje siê w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y,
b) obiekty lub zespo³y obiektów wpisane do ewidencji zabytków, oznaczonych symbolem (E), których wykaz znajduje siê w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y,
c) obiekty lub zespo³y obiektów objêtych ochron¹
wzglêdn¹ oznaczonych symbolem (T), których wykaz
znajduje siê w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony wartoœci kulturowych:
1) Wszelkie dzia³ania o charakterze konserwatorskim i inwestorskim w granicach obszaru uznanego za pomnik historii "Kraków - Historyczny Zespó³ Miasta", o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - wymagaj¹ respektowania
zasad wspó³czesnej doktryny konserwatorskiej, a tak¿e
uzyskania pozytywnego uzgodnienia z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi.
2) W "Strefie A"- œcis³ej ochrony konserwatorskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b - dotycz¹cej ochrony obszarów i obiektów bêd¹cych dziedzictwem narodowym
o najwy¿szych wartoœciach kulturowych - ka¿dorazowe
dzia³ania inwestorskie wymagaj¹ uzyskania pozytywnego uzgodnienia z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi.
3) W "Strefie B" - poœredniej ochrony konserwatorskiej,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dotycz¹cej ochrony
obszarów i obiektów bêd¹cych dziedzictwem narodowym
o wysokich wartoœciach kulturowych - ka¿dorazowe dzia³ania inwestorskie wymagaj¹ uzyskania pozytywnej opinii w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich.
4) W "Strefie nadzoru archeologicznego" dotycz¹cej ochrony stanowisk i zabytków archeologicznych, wszelkie prace ziemne s¹ mo¿liwe tylko po uzgodnieniu z w³aœciwymi
s³u¿bami konserwatorskimi. Dzia³ania inwestorskie
na obszarze tej strefy wymagaj¹ zg³oszenia w³aœciwym
s³u¿bom archeologicznym.
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5) Teren stanowiska archeologicznego okreœlonego w ust. 1
pkt 1 lit. d - winien byæ otoczony szczególn¹ ochron¹ konserwatorsk¹. Przy wykonywaniu prac ziemnych lub budowlano-ziemnych konieczne s¹ wyprzedaj¹ce archeologiczne badania wykopaliskowe.
6) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów
i obiektów (R), o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszarów i obiektów
objêtych ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹. W zakresie ich
ochrony, ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:
a) uzyskanie pozwolenia w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
b) korzystanie z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e
zachowanie jego wartoœci,
c) zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
d) korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, (z uwzglêdnieniem historycznej funkcji
i wartoœci tego zabytku), a w przypadku zmiany przeznaczenia na dopuszczone planem, uzgodnienia programu zagospodarowania wraz z otoczeniem, z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi,
7) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów i obiektów (Z), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wymagaj¹:
a) uzyskania pozytywnej opinii w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich,
b) objêcia wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru zabytków zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszarów i obiektów proponowanych do objêcia ochron¹ konserwatorsk¹,
c) szczegó³owego rozpoznania konserwatorskiego i sporz¹dzenia dokumentacji konserwatorskiej okreœlaj¹cej
stan zachowania obiektu,
d) zachowania i utrzymania obiektu oraz jego otoczenia
w jak najlepszym stanie (konserwacja substancji zabytkowej),
e) w celu korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym lub dopuszczonym planem (z uwzglêdnieniem historycznej funkcji i wartoœci tego obiektu),
w ka¿dym przypadku uzgodnienia programu zagospodarowania wraz z otoczeniem, z w³aœciwymi s³u¿bami
konserwatorskimi,
f) korzystania z obiektu w sposób zapewniaj¹cy trwa³e
zachowanie jego wartoœci,
g) ochrona widoku na obiekty, eksponowanie ich wartoœci i walorów oraz harmonijne kszta³towanie ich otoczenia,
h) zakaz wznoszenia w s¹siedztwie chronionych obiektów
zabudowy konkurencyjnej b¹dŸ dysharmonijnej,
8) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów i obiektów (E), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, wymagaj¹:
a) uzyskania pozytywnej opinii w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich,
b) szczegó³owego rozpoznania konserwatorskiego i sporz¹dzenia dokumentacji konserwatorskiej okreœlaj¹cej
stan zachowania obiektu,
c) zachowania i utrzymania obiektu oraz jego otoczenia
w jak najlepszym stanie (konserwacja substancji zabytkowej),
d) w celu korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym lub dopuszczonym planem (z uwzglêdnieniem historycznej funkcji i wartoœci tego obiektu),
w ka¿dym przypadku uzgodnienia programu zagospo-
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darowania wraz z otoczeniem, z w³aœciwymi s³u¿bami
konserwatorskimi,
e) korzystania z obiektu w sposób zapewniaj¹cy trwa³e
zachowanie jego wartoœci,
f) ochrona widoku na obiekty, eksponowanie ich wartoœci
i walorów oraz harmonijne kszta³towanie ich otoczenia,
g) zakaz wznoszenia w s¹siedztwie chronionych obiektów
zabudowy konkurencyjnej b¹dŸ dysharmonijnej.
9) Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów
i obiektów (T), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c wymagaj¹ uzyskania pozytywnej opinii w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich.
§ 12
Ustalenia w zakresie kszta³towania
przestrzeni publicznych
1. Okreœla siê w ust. 3, 4 i 5 miejskie przestrzenie publiczne
o zró¿nicowanym charakterze kompozycji, stanowi¹ce podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego tego
obszaru, o charakterystycznych cechach z punktu widzenia
ochrony i ³adu przestrzennego wraz ze wskazaniem podstawowych zasad ich zagospodarowania i koniecznych dzia³añ
w zakresie ich kszta³towania.
2. W zakresie wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych okreœlonych w ust. 1, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:
1) kszta³towanie pierzei ulic wyznaczaj¹cych przestrzeñ publiczn¹ w formie wnêtrza urbanistycznego o charakterze
miejskim,
2) lokalizacja obiektów kubaturowych wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulic,
3) stosowanie podcieni i przeœwitów wzd³u¿ ci¹gów pieszych
i dziedziñców, u³atwiaj¹cych komunikacjê piesz¹ i wgl¹d
do wnêtrza kwarta³ów,
4) oœwietlenie ulic i placów winno byæ realizowane wed³ug
ca³oœciowego projektu dla wyodrêbnionych przestrzeni
publicznych,
5) wprowadzanie wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych pasm zadrzewieñ, wg ca³oœciowo
opracowanych projektów zieleni,
6) kszta³towanie linii ogrodzeñ w harmonii z poszczególnymi elementami tworz¹cymi te linie (w tym elementami
ma³ej architektury),
7) zakaz lokalizacji w pasach drogowych, okreœlonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, wielkogabarytowych reklam,
8) zakaz wprowadzania nawierzchni asfaltowych i asfaltobetonowych dla placów, ci¹gów pieszych i dróg dojazdowych,
9) zakaz grodzenia w terenie przyleg³ym do rzeki Wis³y w odleg³oœci mniejszej ni¿ 15 m od linii górnej krawêdzi skarpy
brzegowej oraz w ca³ym obszarze ZP/B.
3. W "OBSZARZE A - Stare Podgórze" miejskimi przestrzeniami publicznymi s¹:
1) obszary us³ug komercyjnych w zieleni (A1.U i A12.ZP/U)
o funkcji hotelowej winny byæ zwrócone "frontem do Wis³y" i integralnie powi¹zane z Bulwarami Wis³y - wymagaj¹ ukszta³towania wg zasad podanych w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w §§ 14 i 27,
2) przestrzeñ brzegu Wis³y (A11.ZP/B) stanowi¹ca przed³u¿enie Bulwarów Wiœlanych w systemie parków rzecznych
- wymaga ukszta³towania i ochrony wg zasad podanych
w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 9 ust. 3 i § 25,
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3) obszar placu Bohaterów Getta (A6.KP) - przewidziany
do aktywizacji u¿ytkowania z rozwiniêciem funkcji muzealnej w aptece "Pod Or³em" Pankiewicza,
4) ci¹g ulic œródmiejskich obejmuj¹cych zachodni¹ i po³udniow¹ pierzejê Placu Bohaterów Getta - ul. Na ZjeŸdzieLimanowskiego, stanowi¹cy fragment g³ównej osi kompozycyjnej Starego Podgórza - wskazany do aktywizacji,
5) dwa g³ówne ci¹gi piesze jako atrakcyjne pasa¿e handlowe w ulicach:
a) K¹cik - o przebiegu zachód-wschód - ³¹cz¹cy Plac Bohaterów Getta (A6.KP) z projektowanym placem (B7.KP)
- wymaga realizacji,
b) Lwowska - o przebiegu pó³noc-po³udnie, od Placu Bohaterów Getta w kierunku placu wielkomiejskiego
(A24.KP/U) w rejonie terminalu autobusowego (A25.KT)
- wymaga realizacji,
6) przestrzeñ placu wielkomiejskiego (A24.KP/U) - wymaga
ukszta³towania wg zasad podanych w ust. 2 oraz ustaleñ
zawartych w § 40,
7) przestrzeñ terminalu autobusowego (A25.KT) z parkingiem (A26.KS) w rejonie ulic: Wielicka, Powstañców Œl¹skich i Powstañców Wielkopolskich - wymaga ukszta³towania wg zasad podanych w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w §§ 41 i 42.
4. W "OBSZARZE B- Stare Zab³ocie" miejskimi przestrzeniami publicznymi s¹:
1) przestrzeñ brzegu Wis³y (B1.ZP/B), stanowi¹ca przed³u¿enie Bulwarów Wiœlanych w systemie parków rzecznych
- wymaga ukszta³towania i ochrony, wg zasad podanych
w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 9 ust. 3 i § 44,
2) przejœcie pod torami przystanku PKP od ul. K¹cik do ul. Lipowej i Stacja PKP wraz z placem miejskim (B7.KP) - wymaga ukszta³towania, wg zasad podanych w ust. 2
oraz ustaleñ zawartych w § 51,
3) pasa¿ zielony (B8.ZP/KDX) - wymaga ukszta³towania,
wg zasad podanych w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 52,
4) przestrzeñ zespo³u zabudowy dawnej fabryki "Emalia"
Oskara Schindlera (przy ul. Lipowej) jako centrum ¿ycia
kulturalno - biznesowego (B8.UP) - wymaga ukszta³towania i ochrony, wg zasad podanych w ust. 2 oraz ustaleñ
zawartych w § 53,
5) przestrzeñ zwi¹zana z dominuj¹cym nad Zab³ociem wysokim budynkiem dawnego Telpodu przy ul. Romanowicza jako centrum konferencyjne z zapleczem biurowym
i hotelowym oraz sal¹ konferencyjn¹ (B10.U) - wymaga
przekszta³cenia i adaptacji do nowej funkcji, wg zasad
podanych w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 57,
6) przestrzeñ ulicy Romanowicza (KDD) w liniach rozgraniczaj¹cych - wymaga ukszta³towania wg zasad podanych
w ust. 2.
5. W "OBSZARZE C - Zab³ocie Wschód" miejskimi przestrzeniami publicznymi s¹:
1) przestrzeñ zespo³u zabudowy centrum wystawienniczego i targowego przy ul. Klimeckiego (C15.U, C16.U, C18.U,
C19.U i C20.U) - wymaga nowego ukszta³towania, wg zasad podanych w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 80,
2) przestrzeñ brzegu Wis³y (C23.ZP/B), stanowi¹ca przed³u¿enie Bulwarów Wiœlanych w systemie parków rzecznych
- wymaga ukszta³towania i ochrony, wg zasad podanych
w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 83,
3) obszar parku miejskiego (C24.ZP) - wymaga ukszta³towania,
wg zasad podanych w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 84,
4) teren sportu (C9.US) z osi¹ widokow¹ w g³¹b ul. Dekerta
- wymaga utrzymania i ochrony, wg zasad podanych
w ust. 2 oraz ustaleñ zawartych w § 75.
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§ 13

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
objêtych planem miejscowym
1. Nie ustala siê terenów, których zainwestowanie jest uwarunkowane wczeœniejszym dokonaniem scalenia i podzia³u
nieruchomoœci.
2. Nie ustala siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci, w tym minimalnej i maksymalnej wielkoœci dzia³ek; wielkoœci te powinny byæ dostosowane do zakresu obszarowego inwestycji i mo¿liwoœci obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej.
3. Podzia³ geodezyjny lub po³¹czenie dzia³ek musi umo¿liwiaæ
realizacjê inwestycji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym okreœlonym w rozdzia³ach 2, 3 i 4.
ROZDZIA£ 2
Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów
oraz warunki ich zagospodarowania w OBSZARZE A
§ 14
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - A1.U, z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne, takie
jak: obiekt hotelowy, centrum konferencyjne, us³ugi kultury,
us³ugi gastronomii.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania gabarytu wysokoœci obiektów do 18,5 m,
b) zachowania wyznaczonej linii rozgraniczaj¹cej jako nieprzekraczalnej linii zabudowy,
c) wkomponowania nowych obiektów o wysokim standardzie i estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê miejsk¹, z uwzglêdnieniem otwarcia
w kierunku Bulwarów Wiœlanych,
d) kszta³towania zieleni zgodnie z rozwi¹zaniami projektowymi dla ca³ego terenu przy uwzglêdnieniu powi¹zañ z Bulwarami Wiœlanymi.
4. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 15
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ - A2.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wy³¹czeniem ust. 5, pkt 3.
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2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: Nadwiœlañskiej, Solnej, Piwnej, Krakusa,
2) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
kamienica ul. Solna 6/Nadwiœlañska 21, dom ul. Krakusa 30/Nadwiœlañska 15,
3) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrony ich
kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju i podzia³ów stolarki okiennej, ujednolicenia kolorystyki,
b) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy oraz w granicy dzia³ki, przy nie przekraczaniu
gabarytów budynków s¹siednich (linii najwy¿szego
gzymsu i kalenicy dachu),
c) wkomponowania nowej zabudowy w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy typowej dla Podgórza,
d) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
e) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ: nadbudowy budynku Nadwiœlañska 21/Solna 6 w czêœci widocznej z ulic i placu Bohaterów Getta.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji lub utrzymania budynków
mieszkalnych bez us³ug wbudowanych.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 16
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ - A3.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wy³¹czeniem ust. 5 pkt 3 lit. a.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego, takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
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3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: Piwnej, Krakusa, Józefiñskiej, Targowej
oraz Placu Boh. Getta,
2) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
kamienice: Plac Boh. Getta 2, 5, ul. Józefiñska 23, ul. Piwna 27/Plac Boh. Getta 6 oraz domy: ul. Krakusa 18/ Józefiñska 17, ul. Józefiñska 19, Krakusa 20, 22, Plac Boh. Getta 4,
3) budynki objête ochron¹ wzglêdn¹ (T): ul. Józefiñska 21,
25/Targowa 2,
4) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei ulic; ochrony
kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju i podzia³ów stolarki okiennej zabudowy objêtej ochron¹,
b) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy typowej dla Podgórza,
c) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy oraz w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu gabarytów budynków s¹siednich, (linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu), w tym zabudowy dzia³ek nr: 120,
121, 122 obr. 13 budynkami dostosowanymi do gabarytów i proporcji budynku nr 6 na Placu Bohaterów Getta,
d) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
e) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
f) zmiany u¿ytkowania parterów budynków przy Placu Bohaterów Getta 2, 4 i 5 z mieszkalnego na us³ugowy w uzgodnieniu z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi,
g) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy kamienic: przy placu Bohaterów Getta 2, 5
i 6, oraz domów przy ul. Krakusa 20 i 22 - w czêœci
widocznej z ulicy,
b) umieszczania reklamy wielkogabarytowej i tablic reklamowych na elewacjach budynków oraz szyldów i reklam powy¿ej wysokoœci linii parterów budynków.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji lub utrzymania budynków mieszkalnych
bez us³ug wbudowanych, wzd³u¿ ulic: Krakusa i Piwnej,
b) nadbudowy budynku nr 4 przy placu Bohaterów Getta
o 2 kondygnacje, w tym poddasza u¿ytkowego, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii s³u¿b konserwatorskich,
c) nadbudowy domu przy ul. Targowej 2/Józefiñska 25
lub zast¹pienie nowym budynkiem o gabarycie
do trzech kondygnacji.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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§ 17

§ 18

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ - A4.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, za wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: Targowej, Józefiñskiej, Na ZjeŸdzie oraz
Placu Bohaterów Getta,
2) budynki wpisane do rejestru zabytków (R): dom ul. Limanowskiego 19, kamienica ul. Limanowskiego 13/Krakusa 12,
3) dom bliŸniak proponowany do wpisania do rejestru obiektów zabytkowych (Z): ul. Limanowskiego15/15a,
4) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
kamienica ul. Józefiñska 30, dom ul. Limanowskiego 17,
5) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrona kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju
i podzia³ów stolarki okiennej, ujednolicenia kolorystyki,
b) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy oraz w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu
gabarytów budynków s¹siednich, (linii najwy¿szego
gzymsu i kalenicy dachu),
c) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
d) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
e) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
f) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy i przekszta³cania fasady oraz detalu domu
bliŸniaczego przy ul. Limanowskiego 15/15a,
b) nadbudowy kamienicy przy ul. Józefiñskiej 30 i domu
przy ul. Limanowskiego 17 - w czêœci widocznej z ulicy.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji lub utrzymania budynków
mieszkalnych bez us³ug wbudowanych, wzd³u¿ ulicy
Krakusa.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ - A5.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, za wyj¹tkiem ust. 4 pkt 3. lit. a i b.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o
us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) rekonstrukcji ca³ego kwarta³u zabudowy,
b) utworzenia pierzei ulic: Piwnej, Solnej, Na ZjeŸdzie
oraz placu Bohaterów Getta,
c) utworzenia wnêtrza kwarta³u zabudowy z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
d) lokowania zabudowy w linii rozgraniczaj¹cej, bêd¹cej
jednoczeœnie obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy,
e) utrzymania gabarytu wysokoœci zabudowy do 15,0 m,
f) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, przy uwzglêdnieniu zasad integracji i rekonstrukcji rewaloryzowanego kwarta³u,
g) ujednolicenia charakteru i gabarytów budynków w ramach projektowanego kwarta³u zabudowy jako zamkniêtego wnêtrza,
h) opracowywania ca³oœciowego projektu urbanistyczno
- architektonicznego dla zabudowy kwarta³u (dla wszystkich budynków mieszkalnych) z rozwiniêciem elewacji
poszczególnych pierzei,
i) uzgodnienia wszelkich dzia³añ inwestycyjnych z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi odpowiednio do zapisu w § 11,
j) zharmonizowania reklam i oœwietlenia z dominuj¹cym
charakterem zabudowy,
k) wyposa¿enia budynków mieszkalnych, sytuowanych
w pó³nocnej i wschodniej linii rozgraniczaj¹cej, w skuteczne zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddzia³ywaniem akustycznym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
2) ZAKAZ: umieszczania reklamy wielkoformatowej i tablic
reklamowych na elewacjach budynków oraz szyldów i reklam powy¿ej wysokoœci linii parterów budynków.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ ulicy Solnej,
b) wprowadzenia funkcji us³ugowej na wszystkich kondygnacjach od strony wêz³a ul. Na ZjeŸdzie.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
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7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 19
1. Wyznacza siê TEREN PLACU MIEJSKIEGO - A6.KP, z podstawowym przeznaczeniem pod plac miejski.
2. Podstawowym elementem zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cym ochronie jest plac, miejsce pamiêci narodowej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) przywrócenia rangi Placowi Bohaterów Getta, jako placowi miejskiemu i miejscu pamiêci narodowej,
b) aran¿acji placu w sposób zapewniaj¹cy uwzglêdnienie tradycji miejsca ale i wspó³czesnych potrzeb u¿ytkowników,
c) rozbiórek zabudowy tymczasowej,
d) uzgadniania wszelkich dzia³añ inwestycyjnych z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi, odpowiednio
do zapisu w § 11,
e) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewaloryzacji placu.
2) ZAKAZ:
a) lokalizacji jakichkolwiek nowych obiektów kubaturowych,
b) mo¿liwoœci wykorzystania Placu w celach komercyjnych.
3) DOPUSZCZENIE: wprowadzenia zieleni urz¹dzonej wzbogacaj¹cej istniej¹c¹ zieleñ oraz elementów ma³ej architektury.
4. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
5. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 20
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A7.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, za wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic:Targowej, Józefiñskiej oraz Placu Bohaterów Getta,
2) tworzona pierzeja ul. Na ZjeŸdzie,
3) kamienica wpisana do rejestru obiektów zabytkowych (R):
ul. Józefiñska 31 wraz z dzia³k¹,
4) budynki proponowane do wpisania do rejestru obiektów
zabytkowych (Z): kamienica ul. Józefiñska 29 oraz domy:
plac Boh. Getta 17, plac Boh. Getta 18 /Targowa 7 z ap-

Poz. 3534

tek¹ Pankiewicza "Pod Or³em", ul. Targowa 5, ul. Józefiñska 35/ul. Na ZjeŸdzie,
5) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
dom ul. Targowa 1/Józefiñska 27 oraz kamienice:
plac Boh. Getta 16, ul. Targowa 3, ul. Józefiñska 33,
6) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrony
kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju i podzia³ów stolarki okiennej, ujednolicenia kolorystyki,
b) utworzenia pierzei przy ul. Na ZjeŸdzie, przy realizacji
nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
c) zabudowy pierzei ul. Na ZjeŸdzie budynkami nie wy¿szymi ni¿ budynki przy ul. Józefiñskiej 33 oraz przy placu Bohaterów Getta 16 i dostosowanymi do nich gabarytami i proporcjami (przy nie przekroczeniu linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu) o wysokiej estetyce architektury nowoczesnej z us³ugami w parterach
z podcieniami,
d) utrzymania i zaktywizowania us³ug w parterach pierzei od strony pl. Boh. Getta,
e) ochrony miejsca pamiêci narodowej, z podporz¹dkowaniem wszelkich dzia³añ charakterowi placu,
f) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
g) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
h) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
i) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy kamienic: przy ul. Józefiñskiej 31, 33, ul. Targowej 3 i przy pl. Bohaterów Getta 16 oraz domu ul. Targowa 1/Józefiñska 27 - w czêœci widocznej z ulicy,
b) umieszczania reklam wielkogabarytowych i tablic reklamowych na elewacjach budynków oraz szyldów i reklam powy¿ej wysokoœci linii parterów budynków,
c) zabudowy ogrodów i podworców poza wyj¹tkowymi
i uzasadnionymi przypadkami w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji budynków mieszkalnych
bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ ulicy Targowej.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 21
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A8.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod za-
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budowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, za wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3. lit. d.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linia pierzei ul. Limanowskiego,
2) kamienice wpisane do rejestru obiektów zabytkowych (R):
z dwiema oficynami ul. Limanowskiego 30/32/34 oraz ul.
Limanowskiego 36, 38,
3) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
kamienice: ul. Limanowskiego 42, 50, 52 oraz domy: ul. Limanowskiego 44, 46, 48, 54, 56, 58/Rêkawka,
4) budynki objête ochron¹ wzglêdn¹ (T): kamienica ul. Rêkawka 47 oraz domy: ul. Limanowskiego 40, ul. Rêkawka 45, 53,
5) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; zachowania
kompozycji i wystroju fasad, odczyszczenia lica, ustalenia i ujednolicenia kolorystyki, utrzymania podzia³ów
stolarki okiennej, konserwacji detali,
b) utworzenie pierzei przy ul. Rêkawka,
c) utrzymania i zaktywizowania us³ug w parterach pierzei
ul. Limanowskiego; zaprojektowania witryn,
d) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy i w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu gabarytów budynków s¹siednich (linii najwy¿szego gzymsu, kalenicy dachu),
e) zabudowy dzia³ek: nr 290/1, 289, 284, 279,oraz w miarê mo¿liwoœci dz. nr: 288/1 i 282 tak, aby uzupe³niæ pierzejê od strony ul. Rêkawka w dostosowaniu do gabarytów pozosta³ych budynków w tej pierzei,
f) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
g) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
h) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
i) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy kamienic przy ul. Limanowskiego 42, 50,
52 oraz domów przy ul. Limanowskiego 44, 46, 48, 54 w czêœci widocznej z ulicy,
b) nadbudowy domu ul. Limanowskiego 58/Rêkawka (sytuacja silnie eksponowana),
c) nadbudowy kamienicy przy ul. Rêkawka 47 - w czêœci
widocznej z ulicy,
d) zabudowy ogrodów i podworców poza wyj¹tkowymi
i uzasadnionymi przypadkami w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.

Poz. 3534

3) DOPUSZCZENIE:
a) nadbudowy dwóch kondygnacji domu przy ul. Limanowskiego 40 (do gabarytu kamienic s¹siednich),
pod warunkiem zachowania rozwi¹zania fasady,
b) nadbudowy piêtra domu przy ul. Rêkawka 53, do gabarytów domów s¹siednich (przy nie przekroczeniu linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu) lub zast¹pienie nowym budynkiem o gabarycie j.w.,
c) wprowadzenia nowej zabudowy w miejsce istniej¹cego domu ul. Rêkawka 45 (wraz z posesj¹ przy ul. Rêkawka 43) o gabarycie odpowiadaj¹cym kamienicy
przy ul. Rêkawka 47,
d) lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ ulicy Rêkawka.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 22
1. Wyznacza siê TEREN US£UG PUBLICZNYCH - A8.UP, z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi publiczne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) nie wyznaczonych podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Podstawowym elementem zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cym ochronie jest budynek dawnego s¹du wpisany do rejestru obiektów zabytkowych (R):
ul. Czarnieckiego 3-5 wraz z dzia³k¹ nr 294 obr. 13.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) zachowania bry³y budynku i kompozycji elewacji z detalami architektonicznymi,
b) utrzymania istniej¹cej linii zabudowy i charakteru obiektu u¿ytecznoœci publicznej.
2) DOPUSZCZENIE: realizacji muru w liniach rozgraniczaj¹cych.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 23
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A9.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji zieleni urz¹dzonej.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linia pierzei ul. Limanowskiego,
2) kamienica wpisana do rejestru zabytków (R): ul. Limanowskiego 27,
3) kamienice wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. Limanowskiego 25, 29, Limanowskiego 31/Lwowska 29 oraz mur getta ¿ydowskiego miêdzy kamienicami
przy ul. Limanowskiego 25-29,
4) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrona
kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju i podzia³ów stolarki okiennej, ujednolicenia kolorystyki,
b) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
c) utrzymania i zaktywizowania us³ug w parterach pierzei
ul. Limanowskiego i Lwowskiej,
d) likwidacji budynków parterowych u zbiegu ulic Józefiñskiej i Lwowskiej, lub ich nadbudowê i budowê podcieni do linii rozgraniczaj¹cej,
e) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
f) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
g) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ: nadbudowy kamienic przy ul. Limanowskiego 25,
29, 31/Lwowska 29 - w czêœci widocznej z ulicy.
6. Nie ustala siê wskaŸników zainwestowania terenu.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 24
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWOUS£UGOWEJ A10.MU, z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami
w parterze.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o
us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
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1) linia istniej¹cej pierzei ul. Lwowskiej i ul. Józefiñskiej,
2) kamienice wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. Józefiñska 43, Józefiñska 47/Lwowska 21,
3) kamienica objêta ochron¹ wzglêdn¹ (T): ul. Józefiñska 45.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) rekonstrukcji ca³ego kwarta³u zabudowy, poprzez budowê budynków tworz¹cych zwarte pierzeje ulic Lwowskiej i Na ZjeŸdzie, a¿ do pierzei ulicy Józefiñskiej, wzd³u¿
linii rozgraniczaj¹cych,
b) budowy budynków o wysokoœci do 12m (3 - 4 kondygnacyjnych) o nowoczesnej formie z zachowaniem zasad integracji zabudowy,
c) likwidacji parterowych kiosków us³ugowych,
d) po³¹czenia i podzia³u dzia³ek bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy w celu uzyskania mo¿liwoœci zabudowy pierzejowej,
e) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
f) utrzymania i zaktywizowania us³ug w parterach pierzei
ul. Limanowskiego i Lwowskiej w celu nadania ulicy
Lwowskiej charakteru pasa¿u handlowego,
g) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
h) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
i) wyposa¿enia budynków mieszkalnych, sytuowanych w zachodniej linii rozgraniczaj¹cej, w skuteczne zabezpieczenia
przed ponadnormatywnym oddzia³ywaniem akustycznym,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
j) utworzenia wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
k) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy kamienicy przy ul. Józefiñskiej 43 - w czêœci widocznej z ulicy,
b) zabudowy ogrodów i podworców poza wyj¹tkowymi
i uzasadnionymi przypadkami w uzgodnieniu z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi,
c) budowy budynków z elementami wystaj¹cymi poza linie rozgraniczaj¹ce.
3) DOPUSZCZENIE:
a) nadbudowy jednej kondygnacji kamienicy ul. Józefiñska 47/Lwowska 21, w ramach podniesienia odcinka pierzei, pod warunkiem nawi¹zania do kontekstu urbanistycznego oraz wysokiej jakoœci projektu i wykonania,
b) rozbudowy poddasza kamienicy ul. Józefiñska 45,
ze wzglêdu na wy¿szy gabaryt budynku s¹siedniego
nr 43, w ramach podwy¿szenia odcinka pierzei, pod warunkiem nawi¹zania do kontekstu urbanistycznego,
c) utworzenia pasa¿u wewn¹trz kwarta³owego.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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§ 25
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - A11.ZP/B,
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ - park
miejski p.n. Bulwary Wiœlane.
2. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) rekultywacji terenu i modernizacji wa³ów przeciwpowodziowych, urz¹dzenia œcie¿ek rowerowych,
b) wprowadzenia komponowanej zieleni niskiej i elementów s³u¿¹cych rekreacji (placyków, œcie¿ek dydaktycznych),
c) zabezpieczenia skarp terenowych,
d) stosowania przepisów odrêbnych dla zapewnienia
szczelnoœci i stabilnoœci wa³ów przeciwpowodziowych.
2) ZAKAZ:
a) zabudowy i lokalizacji jakichkolwiek obiektów i urz¹dzeñ kubaturowych w obszarze bezpoœrednio zagro¿onym powodzi¹ (ZZ),
b) robót i innych czynnoœci, o których mowa w § 10 ust. 1
pkt 6 i 8,
c) umieszczania reklamy wielkogabarytowej.
3. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, zawartych w Rozdziale 1.
4. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 26
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - A11.ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹.
2. Nie ustala siê przeznaczenia dopuszczalnego.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) kszta³towania zieleni zgodnie z rozwi¹zaniami projektowymi dla ca³ego terenu z uwzglêdnieniem otwarcia
w kierunku Bulwarów Wiœlanych i wprowadzenia zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej od strony linii kolejowej,
b) realizacji alejek, ma³ej architektury i oœwietlenia wg projektu opracowanego dla ca³ego terenu.
2) ZAKAZ:
a) lokalizacji obiektów kubaturowych,
b) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych,
c) wykorzystywania terenu w celach komercyjnych.
4. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
5. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 27
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - A12.ZP/U,
z podstawowym przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹
(50%) z us³ugami hotelowo-gastronomicznymi (50%).
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug komercyjnych,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
3) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych, wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu.
4. Podstawowym elementem zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cym ochronie wzglêdnej jest budynek dawnego magazynu solnego (T) przy ul. Na ZjeŸdzie 8.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania gabarytu wysokoœci obiektów do 18,5m,
b) wkomponowania nowych obiektów o wysokim standardzie i estetyce architektonicznej w historyczn¹ tkankê miejsk¹,
c) kszta³towania zieleni zgodnie z rozwi¹zaniami projektowymi dla ca³ego terenu z uwzglêdnieniem otwarcia
w kierunku Bulwarów Wiœlanych,
d) realizacji alejek, ma³ej architektury i oœwietlenia wg projektu opracowanego dla ca³ego terenu,
e) kszta³towania zielonych parkingów.
2) DOPUSZCZENIE: przebudowy i rozbudowy budynku, o którym mowa w ust. 4, z mo¿liwoœci¹ korekty bry³y i elewacji,
w celu adaptacji do nowej funkcji ustalonej planem.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 28
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - A12.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, produkcjê nieuci¹¿liw¹,
handel detaliczny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej i zieleni o charakterze izolacyjnym od linii kolejowej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
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2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. Podstawowym elementem zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cym ochronie jest lokalizacja stanowiska archeologicznego nr 16 w granicach posesji
przy ul. K¹cik 20. Konieczne jest spe³nienie wymogów zawartych w § 11 ust. 2 pkt 5.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania gabarytu wysokoœci obiektów do 18,5m,
b) wkomponowania nowych obiektów o wysokim standardzie i estetyce architektonicznej w historyczn¹ tkankê miejsk¹,
c) porz¹dkowania ma³ej architektury, reklam i oœwietlenia wg ustalonych formalnie regu³,
d) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 60 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 40%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 29
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A12.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji zieleni urz¹dzonej.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utworzenia ci¹gu zabudowy - pierzei ul. K¹cik o wysokiej estetyce architektonicznej i charakterze pasa¿u handlowego przy g³ównym ci¹gu pieszym,
b) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
c) lokalizacji zabudowy plombowej o wysokoœci do 12m
w linii rozgraniczaj¹cej bêd¹cej obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
d) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
e) sanacji pó³nocnej czêœci kwarta³u z przeznaczeniem
pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
f) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ: zabudowy ogrodów i podworców poza wyj¹tkowymi i uzasadnionymi przypadkami w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
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5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 85 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min.15%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 30
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A13.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, za wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3 lit. a.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: Lwowskiej, D¹brówki, Janowa Wola, K¹cik,
2) kamienice wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. Lwowska 2, 4, 6, Lwowska 8/D¹brówki 2, D¹brówki 4/Janowa Wola 13,
3) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrony kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju
i podzia³ów stolarki okiennej,
b) utrzymania i zaktywizowania us³ug w parterach pierzei,
c) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy i w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu gabarytów budynków s¹siednich, ale nie wy¿szych ni¿ 12,0m,
d) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
e) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
f) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy kamienic przy ul. Lwowskiej 2 i 6 - w czêœci
widocznej z okolicznych ulic,
b) rozbudowy kamienicy przy ul. D¹brówki 4/Janowa
Wola 13 - w czêœci widocznej od strony ulicy,
c) zabudowy ogrodów i podworców poza wyj¹tkowymi
i uzasadnionymi przypadkami w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ ulicy Janowa Wola, D¹brówki,
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b) nadbudowy jednej kondygnacji kamienicy przy ul. Lwowskiej 4, ze wzglêdu na wy¿szy gabaryt s¹siednich kamienic nr 2 i 6, pod warunkiem nawi¹zania do kontekstu urbanistycznego oraz wysokiej jakoœci projektu
wykonania,
c) nadbudowy jednej kondygnacji kamienicy przy ul. Lwowskiej 8/D¹brówki 2, ze wzglêdu na wy¿szy gabaryt
s¹siedniej kamienicy nr 6, pod warunkiem nawi¹zania
do kontekstu urbanistycznego oraz wysokiej jakoœci
projektu wykonania.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 31
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A14.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: D¹brówki, Traugutta,
2) budynek wpisany do rejestru zabytków (R): ul. Janowa
Wola 16/D¹brówki 6,
3) kamienice wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
ul. D¹brówki 8, ul. Traugutta 5, 7, D¹brówki 10/ Trugutta 9,
4) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrony kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju
i podzia³ów stolarki okiennej,
b) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy i w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu gabarytów budynków s¹siednich (linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu),
c) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
d) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
e) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
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f) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) rozbudowy kamienicy przy ul. D¹brówki 8 - w czêœci
widocznej od strony ulicy,
b) nadbudowy kamienic przy ul. Traugutta 5 i 9/D¹brówki
10, w czêœci widocznej z ulicy,
c) zabudowy wnêtrza kwarta³u (ogrodów i podworców)
poza wyj¹tkowymi i uzasadnionymi przypadkami
w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE: nadbudowy kamienicy przy ul. Traugutta 7 do wysokoœci s¹siedniej kamienicy nr 9, pod warunkiem rozwi¹zania harmonijnego przejœcia do bry³y kamienicy nr 5, nawi¹zania do kontekstu urbanistycznego
oraz wysokiej jakoœci projektu i wykonania.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
8. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
9. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 32
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A15.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: D¹brówki, Traugutta, Lwowska,
2) kamienice wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. D¹brówki 5, 7, D¹brówki9/Traugutta 11, 13, 15, 17,
Trugutta19/ D¹browskiego 4, ul. Lwowska 18, Lwowska
20/D¹browskiego 2,
3) budynek objêty ochron¹ wzglêdn¹ (T) ul. Lwowska 16,
4) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrony kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju
i podzia³ów stolarki okiennej elewacji frontowych,
b) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy i w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu gabarytów budynków s¹siednich (linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu),
c) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê
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miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
d) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
e) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
f) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) rozbudowy kamienic przy ul. D¹brówki 5, 7, 9/Traugutta 11, oraz przy ul. D¹browskiego 4/Traugutta 19 - w czêœci widocznej od strony ulicy,
b) nadbudowy kamienic przy ul. Traugutta 13, 15 i 17
oraz ul. Lwowskiej 16- w czêœci widocznej z ulicy,
c) nadbudowy kamienic przy ul. Lwowskiej 18, 20/D¹browskiego 2 - w czêœci widocznej z ulicy i okolicznych ulic,
d) zabudowy wnêtrza kwarta³ów (ogrodów i podworców) poza wyj¹tkowymi i uzasadnionymi przypadkami w uzgodnieniu z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug
wbudowanych wzd³u¿ ulicy D¹brówki i Traugutta.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 33
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A16.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3 lit. a.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: Traugutta, D¹browskiego,
2) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
kamienice: ul. Traugutta 6, 10, 12, 22, 24, dom nr 18,
3) kamienica objêta ochron¹ wzglêdn¹ (T) ul. Traugutta 20,
4) wnêtrze kwarta³u.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cych zwartych pierzei; ochrony kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju
i podzia³ów stolarki okiennej elewacji frontowych,
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b) utworzenia pierzei kwarta³u: wschodniej i pó³nocnej,
z elewacjami frontowymi w liniach rozgraniczaj¹cych,
c) budowy budynków o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 15 m,
d) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy i w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu gabarytów budynków s¹siednich (linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu),
e) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
f) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej jakoœci i estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej
dla Podgórza,
g) utworzenia wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
h) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy kamienic przy ul. Traugutta 6, 20, 22 i 24 w czêœci widocznej z ulicy,
b) nadbudowy kamienic przy ul. Traugutta 10 i 12 - w czêœci widocznej z ulicy i okolicznych ulic,
c) zabudowy wnêtrza kwarta³u (ogrodów i podworców)
poza wyj¹tkowymi i uzasadnionymi przypadkami
w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ nowotworzonych ulic,
b) nadbudowy jednej kondygnacji domu przy ul. Traugutta 18, pod warunkiem nawi¹zania do kontekstu
urbanistycznego oraz wysokiej jakoœci projektu i wykonania.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 34
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - A17.ZP
i A18.ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem us³ug komercyjnych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji niewielkich obiektów us³ug komercyjnych (handel detaliczny, gastronomia).
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) kszta³towania zieleni zgodnie z rozwi¹zaniami projektowymi dla ca³ego terenu i wprowadzenia zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej od strony linii kolejowej,
b) realizacji alejek, ma³ej architektury i oœwietlenia wg projektu opracowanego dla ca³ego terenu,
c) utrzymania wysokiego standardu lokowanych obiektów.
2) DOPUSZCZENIE: lokalizacji ekranów akustycznych, chroni¹cych od ha³asu spowodowanego ruchem kolejowym,
pod warunkiem harmonijnego wkomponowania w zieleñ.
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4. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
5. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale
5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.

7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.

§ 35

§ 36

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A19.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹ budynki wpisane
do ewidencji obiektów zabytkowych (E): kamienica przy ul. D¹browskiego 14 oraz dom przy ul. D¹browskiego 18.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utworzenia pierzei ulic: D¹browskiego i nowotworzonych ulic zachodniej i wschodniej, z elewacjami frontowymi w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) w przypadku istniej¹cych budynków cofniêtych poza linie
rozgraniczaj¹ce - nakaz budowy ogrodzeñ stanowi¹cych
przegrodê wzrokow¹, lub formowanie ogrodzeñ zielonych,
c) budowy budynków o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 12 m,
d) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
e) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej jakoœci
i estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹
tkankê miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
f) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
g) utworzenia wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
h) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) rozbudowy kamienicy przy ul. D¹browskiego 14 i domu
nr 18 - w czêœci widocznej od strony ulicy,
b) zabudowy wnêtrza kwarta³u (ogrodów i podworców)
poza wyj¹tkowymi i uzasadnionymi przypadkami
w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ nowotworzonych ulic,
b) lokalizacji budynków pensjonatowych.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A20.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ustaleniu i ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: Œw. Kingi, Lwowskiej i Limanowskiego,
2) budynki proponowane do wpisania do rejestru obiektów
zabytkowych (Z): dawna willa "Kryszta³" ul. Lwowska 30,
3) kamienice wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. Lwowska 22/D¹browskiego 1, D¹browskiego 3,
Œw. Kingi 1a, 3, 5, 7, 11, 13, Œw. Kingi 15/Hetmañska 3,
Limanowskiego 41/Œw. Kingi 1,
4) kamienica objêta ochron¹ wzglêdn¹ (T) ul. Limanowskiego 33.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania zwartej pierzei ul. Œw. Kingi; ochrony kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju
i podzia³ów stolarki okiennej elewacji frontowych,
b) utworzenia pó³nocnej pierzei kwarta³u, z elewacjami
frontowymi w linii rozgraniczaj¹cej,
c) w przypadku istniej¹cych budynków cofniêtych poza linie
rozgraniczaj¹ce - budowa ogrodzeñ stanowi¹cych przegrodê wzrokow¹, lub formowanie ogrodzeñ zielonych,
d) budowy budynków o wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 12 m,
e) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy i w granicy dzia³ki, przy nie przekroczeniu gabarytów budynków s¹siednich (linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu),
f) kontynuacji geometrii dachów s¹siaduj¹cej zabudowy
(k¹ta nachylenia, wysokoœci i kierunku g³ównej kalenicy, uk³adu po³aci dachowych),
g) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej jakoœci
i estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹
tkankê miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
h) utworzenia i sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem
pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
i) usuniêcia dobudówki pó³nocno-zachodniej budynku
przy ul. Lwowskiej 30 i wprowadzenia zieleni komponowanej na dzia³ce,
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j) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy budynku (dawnej willi "Kryszta³")
przy ul. Lwowskiej 30,
b) nadbudowy kamienicy przy ul. Lwowskiej 22/D¹browskiego 1 oraz kamienicy przy ul. Limanowskiego 41/
Œw. Kingi 1 - w czêœci widocznej z okolicznych ulic,
c) nadbudowy kamienic przy ul. Œw. Kingi 1a, 3, 5, 7, 11
i 13 - w czêœci widocznej od strony ulicy,
d) rozbudowy kamienicy ul. Hetmañska 3/Œw. Kingi 15 w czêœci widocznej z okolicznych ulic,
e) rozbudowy kamienicy przy ul. D¹browskiego 3, w czêœci widocznej od strony ulicy,
f) zabudowy wnêtrza kwarta³u (ogrodów i podworców)
poza wyj¹tkowymi i uzasadnionymi przypadkami
w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji budynków mieszkalnych
bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ ulicy Œw. Kingi.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 37
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A21.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) linie pierzei ulic: Œw. Kingi, Limanowskiego, Hetmañskiej,
Tarnowskiego,
2) kamienice wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. Œw. Kingi 2/Limanowskiego 43, Œw. Kingi 6, 12,
Limanowskiego 45/Tarnowskiego 1, ul. Hetmañska 5/
Œw. Kingi 14, ul. Tarnowskiego 1a, 5, 7.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cej zwartej pierzei przy ul. Tarnowskiego; ochrony kompozycji, artykulacji, zachowanych
elementów wystroju i podzia³ów stolarki okiennej elewacji frontowych,
b) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej jakoœci
i estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹
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tkankê miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
c) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
d) sanacji wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ
urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
e) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ:
a) nadbudowy kamienicy przy ul. Œw. Kingi 2/Limanowskiego 43 i kamienicy Limanowskiego 45/Tarnowskiego - w czêœci widocznej z okolicznych ulic,
b) nadbudowy kamienicy przy ul. Œw. Kingi 6, Tarnowskiego 5 i 7 - w czêœci widocznej od strony ulicy,
c) rozbudowy kamienicy przy ul. Hetmañskiej 5/Œw. Kingi 14 - w czêœci widocznej z okolicznych ulic,
d) zabudowy wnêtrza kwarta³u (ogrodów i podworców)
poza wyj¹tkowymi i uzasadnionymi przypadkami
w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ ulic: Œw. Kingi i Tarnowskiego,
b) nadbudowy jednej kondygnacji kamienicy
przy ul. Œw. Kingi 12, pod warunkiem nawi¹zania
do kontekstu urbanistycznego oraz wysokiej jakoœci
projektu i wykonania,
c) rozbudowy partii poddasza kamienicy przy ul. Tarnowskiego 1a, w ramach wyrównania gabarytu z s¹siednim budynkiem naro¿nym (Limanowskiego 45), pod warunkiem nawi¹zania do kontekstu urbanistycznego
oraz wysokiej jakoœci projektu i wykonania.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale
5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 38
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ A22.MU z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, z wyj¹tkiem ust. 5 pkt 3.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
œródmiejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug publicznych,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ustaleniu i ochronie s¹:
1) linia pierzei ulicy Tarnowskiego,
2) kamienica wpisana do rejestru zabytków (R): ul. Limanowskiego 47/49,
3) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
domy: ul.Tarnowskiego 6 i 8, kamienica ul.Tarnowskiego 10,
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4) kamienice objête ochron¹ wzglêdn¹ (T): ul.Tarnowskiego
12, Tarowskiego14/ Hetmañska 5.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania zwartej pierzei przy ul.Tarnowskiego; ochrony kompozycji, artykulacji, zachowanych elementów wystroju i podzia³ów stolarki okiennej elewacji frontowych,
b) rewaloryzacji kamienicy przy ul. Limanowskiego 47/49,
c) wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej jakoœci
i estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹
tkankê miejsk¹, z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza,
d) realizacji nowej zabudowy w granicy dzia³ki,
e) sanacji po³udniowej czêœci kwarta³u z przeznaczeniem
pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
f) ka¿de zamierzenie inwestycyjne powinno zmierzaæ
do osi¹gniêcia efektu rewitalizacji ca³ego kwarta³u.
2) ZAKAZ: nadbudowy domu przy ul. Tarnowskiego 6 i kamienicy nr 10 - w czêœci widocznej z ulicy.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych bez us³ug wbudowanych wzd³u¿ ulicy Tarnowskiego,
b) rozbudowy poddasza w czêœci frontowej domu przy ul. Tarnowskiego 8, pod warunkiem, nie przekroczenia gabarytu kamienicy nr 10 i harmonijnego przejœcia do ni¿szej
bry³y domu nr 6, nawi¹zania do kontekstu urbanistycznego oraz wysokiej jakoœci projektu i wykonania.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem,
w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 39
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - A23.ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji niewielkich obiektów us³ug komercyjnych: handel detaliczny, gastronomia.
3. Utrzymuje siê budynki proponowane do wpisania do ewidencji obiektów zabytkowych (E): kamienice przy ul. Hetmañskiej 4 i 6.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) kszta³towania zieleni zgodnie z rozwi¹zaniami projektowymi dla ca³ego terenu i wprowadzenia zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej od strony linii kolejowej,
b) realizacji alejek, ma³ej architektury i oœwietlenia wg projektu opracowanego dla ca³ego terenu,
c) wysokiego standardu lokowanych obiektów.
2) DOPUSZCZENIE: lokalizacji ekranów akustycznych, chroni¹cych od ha³asu spowodowanego ruchem kolejowym,
pod warunkiem harmonijnego wkomponowania w zieleñ.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
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6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 40
1. Wyznacza siê TEREN PLACU WIELKOMIEJSKIEGO - A24.KP/U
z podstawowym przeznaczeniem pod formowany plac wielkomiejski z us³ugami handlu i gastronomii.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych.
3. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego placu s¹:
1) linia pierzei ulicy Wielickiej,
2) budynek wpisany do rejestru zabytków (R): ul. Wielicka 2,
3) wnêtrze placu.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) kszta³towania przestrzeni o miejskim charakterze (proporcje i sposób obudowy),
b) rozbiórek zabudowy tymczasowej,
c) lokalizacji zabudowy w obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,
w nawi¹zaniu do gabarytów budynków s¹siednich,
d) uzgadniania wszelkich dzia³añ inwestycyjnych z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi, odpowiednio
do zapisu w § 11,
e) rozwi¹zania architektonicznego estakady ³¹cznicy kolejowej i placu w drodze konkursu.
2) ZAKAZ: lokalizacji jakichkolwiek nowych obiektów kubaturowych we wnêtrzu placu.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 41
1. Wyznacza siê TEREN URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH A25.KT, z podstawowym przeznaczeniem pod terminal autobusowy.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) parkingu dla samochodów osobowych,
2) us³ug handlu i gastronomii (pasa¿u handlowo - us³ugowego),
3) zieleni urz¹dzonej.
3. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 2
jest dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) powi¹zania funkcjonalnego elementów przeznaczenia
dopuszczalnego w oparciu o system wêz³a zintegrowanego oraz pionowej i poziomej segregacji ruchu,
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b) utworzenia pasa¿u handlowo - us³ugowego tworz¹cego po³udniow¹ pierzejê placu A24.KP,
c) zadaszenia p³yty terminalu, tj. powierzchni na której
znajduj¹ siê stanowiska autobusów i mikrobusów,
d) zapewnienia bezkolizyjnego po³¹czenia ci¹gów pieszych ze skrzy¿owaniem ul. Wielickiej z ul. Powstañców
Wielkopolskich i Powstañców Œl¹skich oraz w przysz³oœci z przystankami Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej,
e) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
nieprzekraczalnej linii zabudowy,
f) zharmonizowania ma³ej architektury, reklam i oœwietlenia z podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego terminalu oraz urz¹dzeñ komunikacyjnych zawartych w kwartale A26.KS.
2) DOPUSZCZENIE:
a) rozwi¹zania przestrzennego programu terminalu
na trzech poziomach,
b) usytuowania terminalu autobusowego nad parkingami (ewentualnie dwupoziomowymi) i powi¹zania go
z przystankami tramwajowymi przy ul. Wielickiej
oraz przewidywanymi w przysz³oœci przystankami szybkiej kolei miejskiej wzd³u¿ uk³adu torowego PKP.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 42
1. Wyznacza siê TEREN URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH A26.KS, z podstawowym przeznaczeniem pod parking
dla samochodów osobowych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ zwi¹zanych z realizacj¹ terminalu autobusowego, o którym mowa w § 41,
2) ci¹gów, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
nie zwi¹zanych funkcjonalnie z parkingiem i dojazdami.
3. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 2
jest dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) lokalizacji parkingu z najbardziej efektywnym wykorzystaniem przestrzeni pod miejsca postojowe,
b) urz¹dzenia parkingu wraz z dojazdami oraz urz¹dzeniami obs³ugi uczestników ruchu, zieleni¹ przydro¿n¹ i urz¹dzeniami technicznymi dróg, takimi jak: oœwietlenie, odwodnienie, sterowanie ruchem, oznakowanie, bariery
i ogrodzenia,
c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
nieprzekraczalnej linii zabudowy,
d) zharmonizowania ma³ej architektury, reklam i oœwietlenia projektowanego parkingu z elementami zagospodarowania przestrzennego terminalu o którym
mowa w § 41.
2) DOPUSZCZENIE: lokalizacji parkingu piêtrowego; do trzech
kondygnacji, pod warunkiem zastosowania elewacji os³onowych dostosowanych form¹ do zabudowy terminalu.
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5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
ROZDZIA£ 3
Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów
oraz warunki ich zagospodarowania w OBSZARZE B
§ 43
1. Wyznacza siê TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH - B0.WS,
którego podstawowym przeznaczeniem s¹ wody otwarte
w korycie rzeki Wis³y.
2. W granicach terenu wód otwartych nie dopuszcza siê ¿adnych form zagospodarowania trwa³ego i tymczasowego,
za wyj¹tkiem lokalizacji przystani i k³adki pieszej usytuowanej na rzece na przed³u¿eniu ulicy Przemys³owej.
§ 44
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - B1.ZP/B z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ zieleñ
urz¹dzon¹ parkow¹ p.n. Bulwary Wiœlane.
2. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) przeniesienia istniej¹cego portu rzecznego ¿eglugi krakowskiej oraz likwidacji budynków zlokalizowanych
w miêdzywalu rzeki Wis³y,
b) rekultywacji terenu i modernizacji wa³ów przeciwpowodziowych,
c) budowy przystanku tramwaju wodnego stanowi¹cego
element trasy turystyczno-krajoznawczej,
d) budowy k³adki pieszej, o której mowa w § 43 ust. 2,
e) urz¹dzenia punktu widokowego oraz trwa³ych ci¹gów
spacerowych, wyposa¿onych w oœwietlenie, ³awki i elementy ma³ej architektury,
f) urz¹dzenia œcie¿ek rowerowych,
g) wprowadzenia komponowanej zieleni niskiej i elementów
s³u¿¹cych rekreacji (placyków, œcie¿ek dydaktycznych),
h) zabezpieczenia skarp terenowych,
i) stosowania przepisów odrêbnych dla zapewnienia
szczelnoœci i stabilnoœci wa³ów przeciwpowodziowych.
2) ZAKAZ:
a) zabudowy i lokalizacji jakichkolwiek obiektów i urz¹dzeñ kubaturowych w obszarze bezpoœrednio zagro¿onym powodzi¹ oznaczonym na Rysunku Planu symbolem (ZZ) oraz w zasiêgu strefy 50 m od stopy wa³u,
poza wymienionymi urz¹dzeniami w pkt 1,
b) robót i innych czynnoœci, o których mowa w § 10 ust. 1
pkt 6 i 8,
c) umieszczania reklamy wielkogabarytowej.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji w po³udniowej czêœci obszaru przy ul. Zab³ocie parterowych obiektów kubaturowych z przeznaczeniem na us³ugi gastronomii i informacji turystycznej,
pod warunkiem zachowania wysokiego standardu us³ug
i jakoœci formy architektonicznej oraz uwzglêdnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy,
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b) lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, zawartych w Rozdziale 1.
4. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 45
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B2.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, produkcjê nieuci¹¿liw¹,
handel detaliczny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹ dwa budynki wpisane do ewidencji zabytków (E): ul. Zab³ocie 13 z dzia³k¹ nr 23.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy, ustalonej dla nowej zabudowy oraz uwarunkowañ zawartych w § 9 ust. 6,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 2 pkt 7,
c) ukszta³towania harmonijnego wspó³czesnego zespo³u
zabudowy ca³ego kwarta³u na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
d) ograniczenia wysokoœci zabudowy do 5 kondygnacji tj. 15,5 m,
e) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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§ 46

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ B3.MU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
miejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego
takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 3 pkt 1 i 2.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) ukszta³towania harmonijnego wspó³czesnego zespo³u
zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
b) ograniczenia wysokoœci zabudowy do 5 kondygnacji tj. 15,5 m,
c) ukszta³towania zabudowy o charakterze pierzejowym
w formie kamienic, z elewacjami frontowymi w liniach
rozgraniczaj¹cych: pó³nocnej i wschodniej,
d) ukszta³towania wnêtrza kwarta³u lub kilku wnêtrz z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej
architektury,
e) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) DOPUSZCZENIE:
a) wprowadzenia w pierzei pó³nocnej i po³udniowej dominant architektonicznych o wysokoœci od 18,5m do 25m,
b) mo¿liwoœci sytuowania ekranów akustycznych wzd³u¿
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ w ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 47
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B3.U, z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne: inkubator przedsiêbiorczoœci, obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, produkcjê nieuci¹¿liw¹, handel detaliczny.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy,
ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania istniej¹cej wysokoœci zabudowy,
b) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) DOPUSZCZENIE: przekszta³cenia ca³ego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami, pod warunkiem dostosowania gabarytów zabudowy i kompozycji przestrzennej zagospodarowania terenu do ustaleñ dotycz¹cych terenu B3.MU zawartych w § 46.
5. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. W przypadku przekszta³cenia terenu, o którym mowa w ust. 4
pkt 2 - w zakresie ochrony przed ha³asem, stosownie do wymogów przepisów odrêbnych teren zakwalifikowany bêdzie
na cele zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 48
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ B4.MW/U, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
miejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego
takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
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4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 3 pkt 2.
5. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹ budynki wpisane
do ewidencji obiektów zabytkowych (E): szeœæ budynków
przy ul. Zab³ocie 23.
6. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczaj¹cych stanowi¹cych jednoczeœnie obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
b) utrzymania zró¿nicowanej wysokoœci zabudowy: 12 25m w³¹cznie,
c) zlokalizowania w po³udniowym naro¿niku terenu - dominanty architektonicznej, kompozycyjnie powi¹zanej
z terenem pasa¿u B8.ZP/KDX,
d) ukszta³towania harmonijnego zespo³u wspó³czesnej zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych, z uwzglêdnieniem uwarunkowañ zawartych
w § 9 ust. 6,
e) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11,
ust. 2 pkt 8,
f) zapewnienia na terenie, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone
w § 87 ust. 2,
g) lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu,
h) wyposa¿enia budynków mieszkalnych, sytuowanych
w pó³nocnej linii rozgraniczaj¹cej, w skuteczne zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddzia³ywaniem
akustycznym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
2) DOPUSZCZENIE: adaptacji obiektów objêtych ochron¹
okreœlonych w ust. 5 dla us³ug wymienionych w ust. 2.
7. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
8. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
9. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 49
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ B5.MW/U, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi miejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego takie
jak: nauka, kultura, sztuka, sport i rekreacja, administracja,
gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 3 pkt 2.
5. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ustaleniu i ochronie s¹:
1) budynki wpisane do ewidencji zabytków (E): Zab³ocie 25,
2) 2 budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. Zab³ocie 25 oraz ulica Fabryczna,
6. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczaj¹cych stanowi¹cych jednoczeœnie obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
b) utrzymania zró¿nicowanej wysokoœci zabudowy: 12 25m w³¹cznie,
c) kszta³towania zabudowy i lokalizacji us³ug wzd³u¿ pasa¿u (B8.ZP/KDX) frontem do niego, z wejœciami i podcieniami od strony pasa¿u,
d) ukszta³towania harmonijnego zespo³u wspó³czesnej zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
z uwzglêdnieniem uwarunkowañ zawartych w § 9 ust. 6,
e) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 2 pkt 7, 8 i 9,
f) zapewnienia na terenie, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone
w § 87 ust. 2,
g) lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu,
h) wyposa¿enia budynków mieszkalnych, sytuowanych
w pó³nocnej linii rozgraniczaj¹cej, w skuteczne zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddzia³ywaniem
akustycznym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
2) DOPUSZCZENIE: adaptacji okreœlonych w ust. 5 obiektów objêtych ochron¹ dla us³ug wymienionych w ust. 2,
z mo¿liwoœci¹ lokalizacji inwestycji w granicach dzia³ki.
7. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
8. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
9. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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§ 50

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ B6.MW/U, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami.
2. Przez us³ugi, o których mowa w ust. 1 rozumie siê us³ugi
miejskie koncentruj¹ce wa¿ne dziedziny ¿ycia publicznego
takie jak: nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny, drobne rzemios³o us³ugowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 3 pkt 2.
5. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ustaleniu i ochronie s¹:
1) budynek wpisany do ewidencji (E): ul. Zab³ocie 37,
2) budynek wpisany do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
ul. Romanowicza 5.
6. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczaj¹cych stanowi¹cych jednoczeœnie obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
b) utrzymania zró¿nicowanej wysokoœci zabudowy: 12 25m w³¹cznie,
c) kszta³towania zabudowy wzd³u¿ pasa¿u B8 ZP/KDX
frontem do niego, z wejœciami i podcieniami od strony
pasa¿u,
d) ukszta³towania harmonijnego zespo³u wspó³czesnej zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych, z uwzglêdnieniem uwarunkowañ zawartych
w § 9 ust. 6,
e) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej
ochron¹ zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 2
pkt 7 i 8,
f) zapewnienia na terenie, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone
w § 87 ust. 2,
g) lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu,
h) wyposa¿enia budynków mieszkalnych, sytuowanych
w pó³nocnej linii rozgraniczaj¹cej, w skuteczne zabezpieczenia przed ponadnormatywnym oddzia³ywaniem
akustycznym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
2) DOPUSZCZENIE: adaptacji obiektów objêtych ochron¹
okreœlonych w ust. 5 dla us³ug wymienionych w ust. 2.
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7. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
8. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
9. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 51
1. Wyznacza siê TEREN PLACU MIEJSKIEGO - B7.KP, z podstawowym przeznaczeniem pod plac miejski.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) opracowanie ca³oœciowego projektu zagospodarowania
placu wraz z projektem kszta³towania zieleni.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) formowania zieleni wysokiej w sposób podkreœlaj¹cy
osie widokowe, ci¹gi piesze i œciany placu, za wyj¹tkiem œciany pó³nocno - wschodniej,
b) wykonania posadzki placu zgodnie z ca³oœciowo wykonanym projektem zagospodarowania terenu.
2) ZAKAZ:
a) zabudowy kwarta³u obiektami kubaturowymi, poza wymienionym w pkt 3,
b) przeznaczania terenu placu na parkingi lub miejsca postojowe.
3) DOPUSZCZENIE: umiejscowienia na terenie placu punktu informacji turystycznej w formie budynku parterowego o niewielkiej kubaturze, poza osi¹ ci¹gu pieszego przecinaj¹cego plac.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 52
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - B8.ZP/KDX
(g³ównego ci¹gu pieszego), z podstawowym przeznaczeniem pod pasa¿.
2. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) formowania zieleni wysokiej w sposób podkreœlaj¹cy
oœ widokow¹ i œciany pasa¿u,
b) dostêpnoœci us³ug kwarta³ów s¹siednich od strony
pasa¿u.
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2) ZAKAZ:
a) zabudowy kwarta³u obiektami kubaturowymi,
b) wykorzystywania terenu pasa¿u na parkingi lub miejsca postojowe.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizowania na terenie pasa¿u, poza osi¹ ci¹gu pieszego elementów ma³ej architektury,
b) wykorzystanie pasa¿u dla celów komercyjnych (w tym
sezonowych).
3. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
4. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 53
1. Wyznacza siê TEREN US£UG PUBLICZNYCH - B8.UP, z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi publiczne: centrum
kultury i sztuki (wystawy sta³e i czasowe, galerie sztuki, sale
teatralne i festiwalowe, sale wyk³adowe), muzeum sztuki
i techniki wspó³czesnej, centrum biznesowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
3) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ustaleniu i ochronie s¹:
1) budynek wpisany do ewidencji i proponowany do wpisania do rejestru obiektów zabytkowych (Z): ul. Lipowa 4,
2) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
ul. Lipowa 4.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczaj¹cych stanowi¹cych jednoczeœnie obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
b) utrzymania wysokoœci zabudowy do 18,5m,
c) kszta³towania zabudowy us³ugowej wzd³u¿ pasa¿u
B8.ZP/KDX, frontem do niego, z wejœciami i podcieniami od strony pasa¿u,
d) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej
ochron¹, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 2
pkt 7 i 8,
e) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
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2) DOPUSZCZENIE:
a) usytuowania dominanty architektonicznej o wysokoœci do 25m - w czêœci po³udniowo-zachodniej terenu,
b) lokalizacji us³ug komercyjnych w budynku nr 52
na dzia³ce nr 37/21, budynku nr 53 na dzia³ce nr 262/5
oraz w budynkach nr 28 i 9 na dzia³ce nr 262/1 obr. 14.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 54
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B8.U, z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne: inkubator przedsiêbiorczoœci, obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
ul. Lipowa 10-12,
2) budynek wpisany do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
ul. Romanowicza 9.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczaj¹cych, które stanowi¹ jednoczeœnie obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
b) utrzymania wysokoœci zabudowy do 6 kondygnacji,
tj.18,5m,
c) kszta³towania zabudowy us³ugowej wzd³u¿ pasa¿u
B8.ZP/KDX frontem do niego, z wejœciami i podcieniami od strony pasa¿u,
d) ukszta³towania harmonijnego zespo³u wspó³czesnej zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
e) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 2 pkt 7 i 8,
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f) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc
parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki
okreœlone w § 87 ust. 2.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min.30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 55
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B9.U, z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne: inkubator przedsiêbiorczoœci, obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, handel detaliczny, gastronomia.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i dojœæ oraz podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ustaleniu i ochronie s¹ budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E): ul. Lipowa 3.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych na rysunku planu linii rozgraniczaj¹cych,
stanowi¹cych jednoczeœnie obowi¹zuj¹ce linie zabudowy od strony ul. Lipowej i Romanowicza,
b) ukszta³towania harmonijnego zespo³u wspó³czesnej zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
c) wysokoœci nowej zabudowy do:
– 18,5 m dla budynków z dachem tradycyjnym,
– 15 m dla budynków z dachem p³askim,
d) dzia³ki po³o¿one wewn¹trz kwarta³u nie posiadaj¹ce
bezpoœredniego dostêpu do drogi publicznej mog¹ byæ
rozpatrywane jako teren zamierzenia inwestycyjnego
wy³¹cznie wraz z dzia³kami posiadaj¹cymi taki dostêp,
e) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej
ochron¹ konserwatorsk¹, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 2 pkt 7 i 8,
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f) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 56
1. Wyznacza siê TEREN PARKINGÓW - B9.KS, z podstawowym
przeznaczeniem pod parkingi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 5% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ: lokalizacji parkingu z najbardziej efektywnym wykorzystaniem przestrzeni pod miejsca postojowe.
2) DOPUSZCZENIE: lokalizacji parkingu piêtrowego - do dwóch
kondygnacji pod warunkiem zastosowania elewacji os³onowej dostosowanej form¹ do zabudowy s¹siedniej.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 57
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B10.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
centrum targowo-konferencyjne, obiekty biurowe, obiekty
hotelowe, gastronomia, inkubator przedsiêbiorczoœci, handel detaliczny, us³ugi magazynowe i us³ugi nieuci¹¿liwe z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Przeznaczenie podstawowe pod us³ugi magazynowe dotyczy wy³¹cznie istniej¹cych obiektów, bêd¹cych w dobrym
stanie technicznym, nie przewidzianych do wyburzeñ z mo¿liwoœci¹ kontynuacji dotychczasowej funkcji obiektów.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
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1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) zieleni o charakterze izolacyjno - krajobrazowym od linii
kolejowej obwodowej,
4) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
6) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
b) ukszta³towania harmonijnego zespo³u wspó³czesnej zabudowy pierzejowej na wysokim poziomie rozwi¹zañ
architektonicznych w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Romanowicza i Herlinga Grudziñskiego,
c) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowej obwodowej,
d) utrzymania wysokoœci nowej zabudowy od 15m do 25m,
e) w przypadku utrzymania budynku przy ul. Romanowicza
4, który jest negatywn¹ dominant¹ przestrzenn¹, nale¿y
przeprowadziæ remont i modernizacjê elewacji w celu z³agodzenia odbioru agresywnej bry³y bêd¹cej zamkniêciem
widoku z pasa¿u B8.ZP/KDX oraz zlokalizowaæ ogólnie
dostêpny taras widokowy na panoramê Krakowa,
f) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) DOPUSZCZENIE: utrzymania istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 58
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B11.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
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3) zieleni o charakterze izolacyjno - krajobrazowym od linii
kolejowej obwodowej,
4) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowej obwodowej,
c) utrzymania gabarytów budynków w nawi¹zaniu do zabudowy terenów s¹siednich i nie wy¿szych ni¿ - 18,5m,
d) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych
na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych na obszarach
s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy mieszkaniowej.
3) DOPUSZCZENIE: przeznaczenia ca³ego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ (N), pod warunkiem wprowadzenia
zabudowy pierzejowej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulic
(Mydlarskiej, Romanowicza i Lipowej) oraz uzyskania efektu jednorodnego rozwi¹zania przestrzennego dla ca³ego
kwarta³u B.11, przy spe³nieniu wymogów zagospodarowania terenu wynikaj¹cych z § 59.
5. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji - 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. W przypadku przekszta³cenia terenu, o którym mowa w ust. 4
pkt 3 - w zakresie ochrony przed ha³asem, stosownie do wymogów przepisów odrêbnych teren zakwalifikowany bêdzie
pod zabudowê mieszkaniow¹.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 59
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ B11.M, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ nisk¹ (N).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zabudowy us³ugowej, nie koliduj¹cej z podstawowym
przeznaczeniem terenu, realizowanej na dzia³ce wydzielonej lub w formie lokalu u¿ytkowego,
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2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. Podstawowym elementem zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cym ustaleniu i ochronie jest istniej¹cy podzia³ na dzia³ki przy ul. Mydlarskiej.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
b) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3 kondygnacji (do 12m), tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej zabudowy lokalnej,
c) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowej obwodowej,
d) w celu zabezpieczenia przed ha³asem w strefie oddzia³ywania akustycznego linii kolejowej - zachowane budynki mieszkalne winny byæ wyposa¿one w skuteczne
zabezpieczenia akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem,
w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 60
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B12.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) zieleni o charakterze izolacyjno - krajobrazowym od linii
kolejowej obwodowej,
4) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu,
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2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowej obwodowej,
b) gabarytów nowych budynków w nawi¹zaniu do zabudowy terenów s¹siednich i nie wy¿szych ni¿ 18,5 m,
c) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie
na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych
na obszarach s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy
mieszkaniowej.
3) DOPUSZCZENIE: przeznaczenia ca³ego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ (N), pod warunkiem wprowadzenia
zabudowy pierzejowej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulic
(Mydlarskiej i Romanowicza) oraz uzyskania efektu jednorodnego rozwi¹zania przestrzennego dla ca³ego kwarta³u B.12 przy spe³nieniu wymogów zagospodarowania
terenu wynikaj¹cych z § 61.
5. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. W przypadku przekszta³cenia terenu, o którym mowa w ust. 4
pkt 3 - w zakresie ochrony przed ha³asem, stosownie do wymogów przepisów odrêbnych teren zakwalifikowany bêdzie
pod zabudowê mieszkaniow¹.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) domy wpisane do ewidencji budynków zabytkowych (E):
ul. Dekerta 2a z dz. nr 161, ul. Dekerta 2b z dz. nr 162,
ul. Dekerta 4 z dzia³k¹ nr 160/2, ul. Dekerta 10 z dz. nr 157
oraz dzia³ki nr: 42/1, 47/2 i 48,
2) dom objêty ochron¹ wzglêdn¹ (T): ul. Mydlarska 5,
z dzia³k¹ nr 155.
5. W granicach terenu w zakresie przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania wyznaczonej na rysunku planu - nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11, ust. 2 pkt 8 i 9,
c) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3 kondygnacji (do 12m) tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej zabudowy lokalnej,
d) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowej obwodowej,
e) w celu zabezpieczenia przed ha³asem w strefie oddzia³ywania akustycznego linii kolejowej - zachowane budynki mieszkalne winny byæ wyposa¿one w skuteczne
zabezpieczenia akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
2) ZAKAZ: podzia³u geodezyjnego dzia³ek, o których mowa
w ust. 4.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem,
w szczególnoœci zawartych w Rozdzia³ 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 62

§ 61
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ B12.M, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ nisk¹ (N).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zabudowy us³ugowej, nie koliduj¹cej z podstawowym
przeznaczeniem terenu, realizowanej na dzia³ce wydzielonej lub w formie lokalu u¿ytkowego,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ B13.M, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ (N).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zabudowy us³ugowej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu, realizowanej na dzia³ce wydzielonej
lub w formie lokalu u¿ytkowego na dzia³ce jednorodzinnej,
2) terenów zieleni urz¹dzonej,
3) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
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4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) dom wpisany do ewidencji budynków zabytkowych (E):
ul. Dekerta 9a z dzia³k¹ nr 184,
2) budynek objêty ochron¹ wzglêdn¹ (T): ul. Zau³ek 16
z dzia³k¹ nr 187.
5. W granicach terenu w zakresie przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
b) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3 kondygnacji (do 12 m) tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej zabudowy lokalnej,
c) uwzglêdnienia uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w § 11, ust. 2 pkt 8 i 9,
d) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowej obwodowej,
e) w celu zabezpieczenia przed ha³asem w strefie oddzia³ywania akustycznego linii kolejowej - zachowane budynki mieszkalne winny byæ wyposa¿one w skuteczne
zabezpieczenia akustyczne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami odrêbnymi.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 63
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - B14.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zabudowy mieszkaniowej,
2) us³ug publicznych,
3) zieleni urz¹dzonej,
4) zieleni o charakterze izolacyjno - krajobrazowym od linii
kolejowej obwodowej,
5) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
6) urz¹dzeñ komunikacji: dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2 i 3.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
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1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowych,
c) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie
na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych
na obszarach s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy
mieszkaniowej.
3) DOPUSZCZENIE: wysokoœci zabudowy do 25m.
5. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 64
1. Wyznacza siê TEREN URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH B14.KS, z podstawowym przeznaczeniem pod zielony parking.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
jest uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ: lokalizacji parkingu z najbardziej efektywnym wykorzystaniem przestrzeni pod miejsca postojowe,
2) DOPUSZCZENIE: lokalizacji parkingu piêtrowego - do dwóch
kondygnacji pod warunkiem zastosowania elewacji os³onowej dostosowanej form¹ do zabudowy s¹siedniej.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 65
1. Wyznacza siê TEREN US£UG PUBLICZNYCH - B15.UP, z podstawowym przeznaczeniem pod Kampus Krakowskiej Wy¿szej Szko³y i Miêdzynarodowe Centrum M³odzie¿y.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) us³ug komercyjnych,
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3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz uwarunkowañ zawartych w § 9 ust. 6,
b) utrzymania wysokoœci zabudowy do 18,5 m,
c) wymiany substancji budowlanej obiektów usytuowanych na dz. nr: 7/1 i 7/2, w dostosowaniu do zrealizowanej zabudowy Kampusu,
d) lokalizacji w pó³nocnej czêœci kwarta³u zieleni urz¹dzonej i uwzglêdnienia w sposobie jej kompozycji powi¹zañ z obszarem B1.ZP/B, stanowi¹cym wyodrêbnion¹
miejsk¹ przestrzeñ publiczn¹, o której mowa w § 12
ust. 4 pkt 1,
e) adaptacji istniej¹cych obiektów na dzia³ce nr 6/2 dla celów us³ug komercyjnych i publicznych zwi¹zanych z zagospodarowaniem obszaru B1.ZP/B,
f) nale¿y przewidzieæ mo¿liwoœæ lokalizacji przejœcia pieszego (k³adka) przez ul. Genera³a Herlinga Grudziñskiego w kierunku ul. Romanowicza,
g) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: utrwalania zabudowy na dz. nr 7/1 i 7/2.
5. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej dla nowej inwestycji do 70 %,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
Rozdzia³ 4
Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów
oraz warunki ich zagospodarowania w OBSZARZE C
§ 66
1. Wyznacza siê TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH - C0.WS,
którego podstawowym przeznaczeniem s¹ wody otwarte
w korycie rzeki Wis³y.
2. W granicach terenu wód otwartych nie dopuszcza siê ¿adnych form zagospodarowania trwa³ego i tymczasowego,
z wy³¹czeniem § 83 ust. 2 pkt 3 lit. b.

Poz. 3534
§ 67

1. Wyznacza siê TERENY US£UG KOMERCYJNYCH - C1.U
i C2.U, z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) zieleni o charakterze izolacyjnym od linii kolejowej obwodowej, w obszarze oznaczonym symbolem C1.U,
4) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ
oraz podjazdów do budynków,
5) dojazdów i zatok postojowych oraz miejsc postojowych
wy³¹cznie dla obs³ugi wyznaczonego terenu,
6) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) ukszta³towania harmonijnego zespo³u zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
c) utrzymania wysokoœci zabudowy do 15,5 m, a dla budynków kszta³towanych w formie hal przestrzennych
nie wiêcej ni¿ 9 m,
d) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie
na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych
na obszarach s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy
mieszkaniowej.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji reklam wielkogabarytowych.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 68
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMUNIKACJI - C2.KU, z podstawowym przeznaczeniem pod stacjê paliw.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia uzupe³niaj¹cego dopuszcza siê lokalizacjê:
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1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzeñ towarzysz¹cych stacji paliw,
3) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
4. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 69
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - C3.M,
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) teren w liniach rozgraniczaj¹cych kwarta³u proponowany do objêcia ochron¹ wzglêdn¹,
2) zabudowa tradycyjna proponowana do objêcia ochron¹
wzglêdn¹ (T): domy przy ul. Powstañców Wielkopolskich
19 i 21.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy,
b) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy, w nawi¹zaniu do gabarytów budynków s¹siednich,
c) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3 kondygnacji (do 12m), tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej zabudowy lokalnej,
d) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2 pkt 9,
e) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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§ 70

1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMUNIKACJI - C3.KU, z podstawowym przeznaczeniem pod stacjê paliw.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia uzupe³niaj¹cego dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzeñ towarzysz¹cych stacji paliw,
3) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
4. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 71
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - C4.M,
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ nisk¹ (N).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) istniej¹cy podzia³ na dzia³ki,
2) linie pierzei ulic: Klimeckiego, Na Do³ach i Wa³owej,
3) budynki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych (E):
ul. Wa³owa 2, ul. Kie³kowskiego 15 i 17.
5. W granicach wyznaczonego terenu w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania zwartej pierzei ulicy Wa³owej i uzupe³nienia pierzei ul. Kie³kowskiego,
b) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3-4 kondygnacji, tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej
zabudowy lokalnej, linii kalenic i gzymsów budynków
s¹siednich,
c) lokalizacji zabudowy plombowej w istniej¹cej linii zabudowy, w tym zabudowy dzia³ek nr: 128, 129 i 125/1 obr. 14,
d) realizacji zabudowy w granicy dzia³ki,
e) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej
ochron¹, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2
pkt 8,
f) harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w istniej¹c¹ tkankê,
g) utworzenia wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,
h) w przypadku pozostawienia luki w pierzei, nale¿y przewidzieæ ogrodzenie w linii rozgraniczaj¹cej, stanowi¹-
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cych przegrodê wzrokow¹, lub kszta³towanie zieleni
w formie ogrodzeñ.
2) ZAKAZ:
a) podzia³u istniej¹cych dzia³ek,
b) stosowania pe³nych ogrodzeñ wewn¹trz kwarta³u.
3) DOPUSZCZENIE: utrzymania istniej¹cego skweru u zbiegu ulic Dekerta i Kie³kowskiego.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.

g) w przypadku pozostawienia luki w pierzei, nale¿y przewidzieæ ogrodzenie w linii rozgraniczaj¹cej, stanowi¹cych przegrodê wzrokow¹, lub formowanie ogrodzeñ
zielonych.
2) DOPUSZCZENIE: podzia³u dzia³ek za wyj¹tkiem ust. 4
pkt 1, w celu wykszta³cenia nowych pierzei ulic: Dekerta,
Na Do³ach i nowo utworzonej (bez nazwy).
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 50%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.

§ 72

§ 73

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - C5.M,
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ nisk¹ (N).
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) istniej¹cy podzia³ na dzia³ki przy ulicy Wa³owej,
2) linia pierzei ulicy: Wa³owej,
3) budynek wpisany do ewidencji obiektów zabytkowych
(E): ul. Wa³owa 5,
4) budynki objête ochron¹ wzglêdn¹ (T): kamienice: ul. Wa³owa 3 i 9 oraz dom ul. Wa³owa 11.
5. W granicach wyznaczonego terenu w zakresie jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) utrzymania zwartej pierzei ulicy Wa³owej,
b) sytuowania nowej zabudowy tak, aby ukszta³towaæ
nowe zwarte pierzeje w liniach rozgraniczaj¹cych, bêd¹cych jednoczeœnie obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy,
c) harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w istniej¹ca tkankê,
d) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3 kondygnacji, tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej zabudowy lokalnej, linii kalenic i gzymsów budynków s¹siednich,
e) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej
ochron¹, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2
pkt 8 i 9,
f) utworzenia wnêtrza kwarta³u z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ z elementami ma³ej architektury,

1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - C6.M,
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ nisk¹ (N).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) zieleni o charakterze izolacyjnym od linii kolejowej obwodowej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
4) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. Podstawowym elementem zagospodarowania przestrzennego
kwarta³u podlegaj¹cym ochronie jest budynek proponowany
do wpisania do rejestru zabytków (Z): ul. Kie³kowskiego 15.
5. W granicach wyznaczonego terenu w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3 - 4 kondygnacji, tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej
zabudowy lokalnej, linii kalenic i gzymsów budynków
s¹siednich,
b) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
c) sytuowania nowej zabudowy tak, aby ukszta³towaæ
nowe zwarte pierzeje, uwzglêdniaj¹ce wyznaczon¹ liniê rozgraniczaj¹c¹, bêd¹c¹ jednoczeœnie obowi¹zuj¹c¹
lini¹ zabudowy,
d) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2 pkt 7,
e) harmonijnego skomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej,
f) w przypadku pozostawienia luki w pierzei, nale¿y przewidzieæ ogrodzenie w linii rozgraniczaj¹cej, stanowi¹cych przegrodê wzrokow¹, lub formowanie ogrodzeñ zielonych.
2) DOPUSZCZENIE: podzia³u dzia³ek w celu wykszta³cenia
nowych pierzei ulic.
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6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 74
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - C7.U, C8.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, handel detaliczny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) zieleni o charakterze izolacyjnym od linii kolejowej obwodowej,
4) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ
oraz podjazdów do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania linii kolejowej obwodowej,
c) utrzymania wysokoœci zabudowy do 15,5 m, a dla budynków kszta³towanych w formie hal przestrzennych
nie wiêcej ni¿ 9 m,
d) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie
na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych
na obszarach s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy
mieszkaniowej i us³ug sportu.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale
5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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1. Wyznacza siê na rysunku planu TEREN SPORTU - C9.US,
z podstawowym przeznaczeniem pod urz¹dzenia sportowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) likwidacji obiektów o innym przeznaczeniu ni¿ us³ugi sportu,
b) prowadzenia remontów i modernizacji zabudowy, w celu zapewnienia wysokiego standardu i jakoœci urz¹dzeñ
sportowych,
c) harmonijnego wkomponowania nowych obiektów
o wysokiej estetyce architektonicznej w istniej¹ce zagospodarowanie.
2) ZAKAZ: lokalizacji obiektów o innym przeznaczeniu
ni¿ us³ugi sportu, z wy³¹czeniem pkt 3.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji w pó³nocnej czêœci terenu parkingu zielonego do 20 mc parkingowych, wy³¹cznie dla obs³ugi przeznaczenia podstawowego.
5. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem,
w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 76
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - C10.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, handel detaliczny.
2. Utrzymuje siê dotychczasowe przeznaczenie pod istniej¹c¹
zabudowê mieszkaniow¹, z mo¿liwoœci¹ docelowego przekszta³cenia terenu pod us³ugi komercyjne.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
5. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
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1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
b) utrzymania wysokoœci zabudowy do 15,5 m a dla budynków kszta³towanych w formie hal przestrzennych
nie wiêcej ni¿ 9 m,
c) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2,
d) dla zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 77.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych
na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych na obszarach
s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy mieszkaniowej.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 77
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ C11.M, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ nisk¹ (N).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) terenów zieleni urz¹dzonej,
2) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i podjazdów do budynków,
3) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹ trzy budynki objête ochron¹ konserwatorsk¹ proponowane do wpisania
do rejestru zabytków (Z): ul. Kie³kowskiego 16.
5. W granicach wyznaczonego terenu w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
b) zachowania wysokoœci zabudowy nie przekraczaj¹cej
3 - 4 kondygnacji, tj. utrzymania gabarytów istniej¹cej
zabudowy lokalnej,
c) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej ochron¹,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2 pkt 7,
d) harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej w istniej¹ca tkankê.
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2) ZAKAZ:
a) utrwalania zabudowy o funkcji innej ni¿ mieszkalna,
b) stosowania dachów p³askich.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji budynków mieszkalnych wolnostoj¹cych (ma³ych domów mieszkalnych) przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 50%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 78
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - C12.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, handel detaliczny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
4) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych - wy³¹cznie dla obs³ugi terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
b) utrzymania wysokoœci zabudowy do 15,5 m a dla budynków kszta³towanych w formie hal przestrzennych
nie wiêcej ni¿ 9 m,
c) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych
na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych na obszarach
s¹siaduj¹cej z tymi terenami zabudowy mieszkaniowej.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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§ 79
1. Wyznacza siê TEREN OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW - C13.P, C14.P, z podstawowym przeznaczeniem pod: us³ugi nieuci¹¿liwe, produkcjê nieuci¹¿liw¹,
handel detaliczny, obiekty biurowe, sk³ady, magazyny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) us³ug komercyjnych,
3) zieleni urz¹dzonej,
4) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji,
6) dojazdów i zatok postojowych oraz miejsc postojowych wy³¹cznie dla obs³ugi terenów.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 3.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy o wysokiej estetyce architektonicznej,
b) modernizacji zabudowy w celu poprawienia walorów
istniej¹cej tkanki,
c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu - nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
d) lokalizacji reprezentacyjnych elewacji wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy w kwartale C14.P,
e) utrzymania wysokoœci zabudowy do 18,5 m, a dla budynków kszta³towanych w formie hal przestrzennych
nie wiêcej ni¿ 9 m,
f) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie
na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych.
3) DOPUSZCZENIE: lokalizacji reklam wielkogabarytowych.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale
5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 80
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - C15.U,
C16.U, C17.U, C18.U, C19.U, C.20.U, z podstawowym przeznaczeniem pod tereny wystawiennicze: obiekty wystawiennicze i konferencyjne, obiekty biurowe, obiekty us³ugowe,
obiekty hotelowe, handel detaliczny.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) budynków us³ugowo-mieszkalnych, z funkcj¹ mieszkaln¹
na wy¿szych kondygnacjach (powy¿ej drugiej kondygnacji), w kwarta³ach C15.U, C16.U, C17.U, C18.U i C19.U.
3) zieleni urz¹dzonej,
4) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i dojœæ oraz podjazdów do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 40% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) ujednolicenia charakteru i gabarytów zabudowy w ramach kwarta³u,
b) modernizacji zabudowy w celu poprawienia walorów
istniej¹cych obiektów,
c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) lokalizacji reprezentacyjnych elewacji wzd³u¿ obowi¹zuj¹cych linii zabudowy w kwarta³ach: C15.U i C19.U,
e) harmonijnego wkomponowania nowej zabudowy
o wspó³czesnym charakterze i wysokiej estetyce architektonicznej,
f) wprowadzenia zieleni urz¹dzonej zgodnie z rozwi¹zaniami projektowymi dla ca³ego terenu wystawienniczego, z uwzglêdnieniem g³ównej osi kompozycyjnej,
któr¹ jest ul. Pana Tadeusza i projektowane jej przed³u¿enie,
g) utrzymania wysokoœci zabudowy do 18,5 m, a dla budynków kszta³towanych w formie hal przestrzennych
nie wiêcej ni¿ 9 m,
h) usytuowania w kwartale C20.U obiektu (dominanty architektonicznej) bêd¹cego zamkniêciem perspektywicznym projektowanej ul. Pana Tadeusza (C.KDD),
i) wprowadzenia parkingów zielonych,
j) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji inwestycji, których oddzia³ywanie
na œrodowisko mog³oby spowodowaæ obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji parkingów piêtrowych do 3 kondygnacji,
pod warunkiem zastosowania elewacji os³onowych
o wysokim standardzie architektonicznym,
b) wysokoœci 25m dla dominanty architektonicznej.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
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7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 81
1. Wyznacza siê TEREN PARKINGÓW - C21.KS, z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni o charakterze izolacyjnym od linii kolejowej obwodowej,
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 5% powierzchni terenu.
4. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
5. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 82
1. Wyznacza siê TEREN US£UG KOMERCYJNYCH - C22.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
obiekty biurowe, us³ugi nieuci¹¿liwe, produkcja nieuci¹¿liwa, handel detaliczny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) zieleni o charakterze izolacyjnym od linii kolejowej obwodowej,
4) urz¹dzonych ci¹gów pieszych i dojœæ oraz podjazdów
do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi tego terenu, dojazdów i zatok postojowych oraz miejsc postojowych,
6) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany
do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 2.
4. Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹:
1) teren w liniach rozgraniczaj¹cych proponowany do wpisu do ewidencji zabytków,
2) budynek proponowany do wpisania do rejestru zabytków (Z) - ul. Dekerta 47, dawna ch³odnia portowa.
5. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
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1) NAKAZ:
a) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych dla nowej zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zabudowy terenu uwarunkowañ wynikaj¹cych z istniej¹cej zabudowy objêtej
ochron¹, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 2
pkt 7,
c) ukszta³towania harmonijnego zespo³u zabudowy ca³ego kwarta³u na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
d) utrzymania wysokoœci nowej zabudowy, nie wy¿szej
ni¿ 18,5 m,
e) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 70%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 30%,
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonych w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 83
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - C23.ZP/B,
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ parkow¹ p.n. Bulwary Wiœlane.
2. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) rekultywacji terenu i modernizacji wa³ów przeciwpowodziowych,
b) urz¹dzenia trwa³ych ci¹gów spacerowych, wyposa¿onych w oœwietlenie, ³awki i elementy ma³ej architektury,
c) urz¹dzenia œcie¿ek rowerowych,
d) wprowadzenia komponowanej zieleni niskiej i elementów s³u¿¹cych rekreacji,
e) zabezpieczenia skarp terenowych,
f) stosowania przepisów odrêbnych dla zapewnienia
szczelnoœci i stabilnoœci wa³ów przeciwpowodziowych.
2) ZAKAZ:
a) zabudowy i lokalizacji jakichkolwiek obiektów i urz¹dzeñ kubaturowych w obszarze bezpoœrednio zagro¿onym powodzi¹ oznaczonym na Rysunku Planu graficznie z symbolem (ZZ) i w zasiêgu strefy 50 m od stopy
wa³u, poza wymienionymi urz¹dzeniami w pkt 1,
b) robót i innych czynnoœci, o których mowa w § 10 ust. 1
pkt 6 i 8,
c) umieszczania reklamy wielkogabarytowej.
3) DOPUSZCZENIE:
a) lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu,
b) lokalizacji pomostów dla rekreacji i wêdkowania,
c) utrzymania istniej¹cej przepompowni œcieków na dzia³ce nr 39 obr. 14,
d) modernizacji obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z przepompowni¹ œcieków.
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3. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
4. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 84
1. Wyznacza siê TEREN ZIELENI URZ¥DZONEJ - C24.ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹
zieleñ urz¹dzon¹.
2. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) rekultywacji terenu,
b) urz¹dzenia trwa³ych ci¹gów spacerowych, wyposa¿onych w oœwietlenie, ³awki i elementy ma³ej architektury,
c) urz¹dzenia œcie¿ek rowerowych, wy³¹cznie dla terenu
C.24 ZP,
d) wprowadzenia komponowanej zieleni niskiej i elementów s³u¿¹cych rekreacji (np. elementów "ogródków jordanowskich").
2) ZAKAZ:
a) zabudowy i lokalizacji jakichkolwiek obiektów i urz¹dzeñ kubaturowych,
b) realizacji trwa³ych ogrodzeñ, z wyj¹tkiem ¿ywop³otów.
3) DOPUSZCZENIE:
a) dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z § 5 ust. 2 i przepisami odrêbnymi,
b) w wyznaczonym terenie, w zakresie jego u¿ytkowania
dotychczasowego lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu, wy³¹cznie o charakterze czasowym,
c) czasowej lokalizacji obiektów parku rozrywki (weso³e
miasteczko),
d) utworzenia placu publicznego bêd¹cego elementem
kompozycji parku (miejskiej przestrzeni publicznej).
3. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
4. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 85
1. Wyznacza siê TERENY US£UG KOMERCYJNYCH - C25.U,
C26.U, C27.U, C28.U, z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) urz¹dzeñ sportu i rekreacji oraz rozrywki,
4) nie wyznaczonych na rysunku planu dojœæ oraz podjazdów do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji, dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych,- wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
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6) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy
podstawowego przeznaczenia terenu,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1, 2,
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji, ustala siê:
1) NAKAZ:
a) ukszta³towania harmonijnego zespo³u zabudowy na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
b) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
c) lokalizacji wzd³u¿ obowi¹zuj¹cych linii zabudowy budynków o wysokoœci 25m, z reprezentacyjnymi elewacjami frontowymi zwróconymi w stronê terenu parku
miejskiego C24.ZP,
d) otwarcia zachodniej czêœci kwarta³ów w stronê terenu
C24.ZP, poprzez wprowadzenie przeœwitów w strukturze zabudowy,
e) utrzymania wysokoœci zabudowy nie ni¿szej ni¿ 15 m
i nie wy¿szej ni¿ 25m,
f) zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 87 ust. 2.
2) ZAKAZ: lokalizacji obiektów kubaturowych we wnêtrzach
kwarta³ów zabudowy celem zapewnienia warunków przewietrzania planowanego zespo³u zabudowy.
3) DOPUSZCZENIE:
a) dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z § 5 ust. 2 i przepisami odrêbnymi,
b) w wyznaczonym terenie, w zakresie jego u¿ytkowania dotychczasowego lokalizacji obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonego terenu, wy³¹cznie o charakterze czasowym,
c) lokalizacji budynków us³ugowo-mieszkalnych z funkcj¹
mieszkaln¹ na wy¿szych kondygnacjach (powy¿ej drugiej kondygnacji).
5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 60%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 40%,
3) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy: 0,7 - 1,4.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenów, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych
oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 86
1. Wyznacza siê TERENY US£UG KOMERCYJNYCH - C29.U,
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne:
obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia, produkcja
nieuci¹¿liwa.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug publicznych,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) placu miejskiego,
4) nie wyznaczonych na rysunku planu dojœæ oraz podjazdów do budynków,
5) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych
oraz miejsc postojowych,
6) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do wymogów przeznaczenia podstawowego,
2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okreœlonego w ust. 2 pkt 1, 2.
4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad
kompozycji ustala siê:
1) NAKAZ:
a) ukszta³towania zharmonizowanego zespo³u zabudowy
na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych,
b) utrzymania wysokoœci zabudowy nie wy¿szej ni¿ 12 m.
5. Zapewnienia, na terenie dzia³ki, niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone
w § 87 ust. 2.
6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej do 60%,
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej min. 40%,
3) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy: 0,7 - 1,4.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w Rozdziale 5 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
ROZDZIA£ 5
Zasady rozbudowy i budowy uk³adu komunikacyjnego
oraz ustalenia odnosz¹ce siê do poszczególnych dróg
w wyodrêbnionych OBSZARACH A, B i C
§ 87
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi obszaru objêtego planem przez uk³ad drogowy:
1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) drogê g³ówn¹ - ul. Powstañców Wielkopolskich - Nowohuck¹ (oznaczenie KDG),
b) 3 drogi zbiorcze (oznaczenie KDZ i KDZ+T), po³¹czone
oddzielnymi wêz³ami i skrzy¿owaniami z drog¹ g³ówn¹:
ul. Na ZjeŸdzie - Limanowskiego - Wielicka, ul. HerlingaGrudziñskiego - Klimeckiego, ul. Stoczniowców.
2) W uk³adzie okreœlonym w ust.1 dopuszcza siê przebudowê jego elementów - w celu otwarcia dostêpnoœci do terenów objêtych restrukturyzacj¹ i rewitalizacj¹, dla urz¹dzenia elementów komunikacji zbiorowej oraz dla usprawnienia obs³ugi ko³owego ruchu zewnêtrznego. W szczególnoœci dopuszcza siê przekszta³cenie skrzy¿owania ulic

Poz. 3534

Powstañców Wielkopolskich / Klimeckiego (Trasa P³aszowska) w wêze³ drogowy, z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia na ulice Krzywda - Kie³kowskiego.
3) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar objêty planem obejmuje sieæ dróg lokalnych (oznaczenie KDL) i dojazdowych (KDD):
a) w OBSZARZE A powi¹zany jest g³ównie z wêz³em ulic
Na ZjeŸdzie / Zab³ocie oraz skrzy¿owaniem ulic Limanowskiego / Lwowska;
b) w OBSZARZE B powi¹zany jest g³ównie z wêz³em ulic
Herlinga-Grudziñskiego / Zab³ocie i z ul. Dekerta;
c) w OBSZARZE C powi¹zany jest g³ównie ze skrzy¿owaniem
ulic Klimeckiego / Dekerta, ulic¹ Dekerta i ul. Portow¹.
4) Dopuszczona rozbudowa uk³adu obs³uguj¹cego, w ramach
wyznaczonych terenów KDL i KDD, umo¿liwia przebudowê istniej¹cych odcinków i skrzy¿owañ ulic oraz budowê
nowych - w celu zrównowa¿enia dostêpnoœci do terenów
planowanej zabudowy z potencjalnymi programami ich
zagospodarowania, z zastrze¿eniem § 3 ust. 6.
5) Nie wyznaczone w planie konieczne dojazdy do dzia³ek
nale¿y zaprojektowaæ jako drogi dojazdowe lub ci¹gi pieszo-jezdne o wymaganych parametrach, wytyczone w drodze umów, zawieranych pomiêdzy w³aœcicielami gruntów,
w oparciu o sporz¹dzane przez inwestorów projekty podzia³u gruntów. Zakres przestrzenny projektu powinien
obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem dostêpu do drogi publicznej, zgodnego z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia technicznego.
6) Etapowanie rozbudowy uk³adu drogowego powinno
uwzglêdniaæ efektywnoœæ udostêpniania terenów dla planowanego zagospodarowania i umo¿liwiaæ rozbudowê
sieci infrastruktury.
7) Zmiany uk³adu drogowego w trakcie jego przebudowy
nie mog¹ wy³¹czaæ dojazdów do nieruchomoœci.
8) Wymagane drogi po¿arowe do obiektów budowlanych
powinny byæ okreœlane w projektach i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi.
9) Projekty przebudowy uk³adu drogowego powinny
uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu œcie¿ek
rowerowych. W procedurach dotycz¹cych przygotowania inwestycji i remontów, które mog³yby mieæ wp³yw
na uk³ad komunikacji rowerowej, jednostki Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami wewnêtrznymi.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej:
1) W granicach dzia³ki lub terenu inwestycji powinna byæ
zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, z ograniczeniem do:
a) w OBSZARZE A: dla terenów us³ugowo-handlowych:
15 miejsc na 100 zatrudnionych i 8 miejsc na 1000 m2
pow. u¿ytkowej;
b) w OBSZARZE B:
– dla terenów us³ugowo-handlowych: 25 miejsc na 100 zatrudnionych i 15 miejsc na 1000 m2 pow. u¿ytkowej;
– dla terenów targowo-wystawienniczych: 25 miejsc
na 100 zatrudnionych i 35 miejsc na 1000 m 2
pow. u¿ytkowej;
– dla terenów kampusu uczelni: 10 miejsc na 100 studentów i 35 miejsc na 100 zatrudnionych;
c) w OBSZARZE C:
– dla terenów us³ugowo-handlowych: 35 miejsc na 100 zatrudnionych i 30 miejsc na 1000 m2 pow. u¿ytkowej;
– dla terenów targowo-wystawienniczych: 35 miejsc
na 100 zatrudnionych i 35 miejsc na 1000 m 2
pow. u¿ytkowej.
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2) Dla inwestycji o charakterze zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej nale¿y rezerwowaæ proporcjonaln¹ liczbê
miejsc parkingowych - co najmniej:
a) w OBSZARZE A:
0,5 miejsca na 1 mieszkanie,
b) w OBSZARZE B i C:
0,7 miejsca na 1 mieszkanie.
Wymagane wskaŸniki mog¹ byæ obni¿one w wyj¹tkowych
wypadkach ograniczeñ terenowych przy zabudowie plombowej.
3) Dopuszcza siê bilansowanie miejsc parkingowych w ramach zadania inwestycyjnego, obejmuj¹cego wiêcej
ni¿ jedn¹ dzia³kê lub teren.
4) Miejsca do parkowania powinny byæ projektowane tak¿e
w obrêbie terenów KDD i KDL - jako pasy i zatoki parkingowe. Przeznaczone na parkingi powierzchniowe lub kubaturowe s¹ tak¿e wydzielone tereny (oznaczenie KS).
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi transportem zbiorowym:
1) Uk³ad miejskich linii magistralnych (tramwajowych
w ul. Na ZjeŸdzie i autobusowych w ul. Powstañców Wielkopolskich - Nowohuckiej, ul. Herlinga-Grudziñskiego - Klimeckiego i w ul. Stoczniowców) powinien byæ uzupe³niony o liniê tramwaju szybkiego w ul. Herlinga-Grudziñskiego - Klimeckiego - Trasa P³aszowska.
2) Projekty dotycz¹ce korytarzy docelowego uk³adu ulic lokalnych powinny umo¿liwiæ wprowadzenie linii autobusowych do wnêtrza obszarów B i C.
3) Przystanki szybkiej kolei aglomeracyjnej (Krzemionki i Zab³ocie) powinny zostaæ zaprojektowane z uwzglêdnieniem
ich integracji z komunikacj¹ miejsk¹. W zasiêgu wêz³a przystankowego Krzemionki / Wielicka powinien znaleŸæ siê
terminal autobusowych linii lokalnych.
4) W celu poprawy funkcjonalnoœci krakowskiego wêz³a kolejowego wydziela siê teren dla ³¹cznicy Krzemionki - Zab³ocie. Szczegó³owe lokalizacje przystanków oraz torów
³¹cznicy powinien okreœliæ projekt, z uwzglêdnieniem potrzeb modernizacyjnych kolei i funkcjonalnoœci obs³ugi
pasa¿erskiej, a tak¿e - wymagañ dla terenów s¹siednich.
§ 88
1. W OBSZARZE A wyznacza siê Tereny Dróg Publicznych,
w podziale na:
1) drogê g³ówn¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
A.KDG,
2) drogi zbiorcze z tramwajem, oznaczone symbolem
A.KDZ+T,
3) drogi lokalne, oznaczone symbolem A.KDL,
4) droga lokalna z tramwajem, oznaczona symbolem
A.KDL+T,
5) drogi dojazdowe, oznaczone symbolem A.KDD,
6) ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone symbolem A.KDX.
2. Dla poszczególnych elementów uk³adu dróg, wymienionych
w ust. 1, ustala siê rezerwy terenu okreœlone na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi; ich minimalne szerokoœci
wynosz¹:
1) 30 m dla terenu A.KDG,
2) 20 m dla terenu A.KDZ+T,
3) 12 m dla terenu A.KDL,
4) 12 m dla terenu A.KDL+T,
5) 10 m dla terenu A.KDD,
6) 8 m dla terenu A.KDX.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, odpowiednio do ich klasy i przeznaczenia, s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu:
jezdnie, chodniki, torowisko tramwajowe, œcie¿ki rowero-
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we, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze
i przejazdy rowerowe, zatoki, perony i zadaszenia przystankowe,
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia
sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym mog¹ byæ:
1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
nie zwi¹zanej funkcjonalnie z parkingiem i dojazdami,
2) obiekty ma³ej architektury.
5. Warunkiem lokalizacji elementów, o których jest mowa
w ust. 4, jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi,
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w § 87 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 89
1. W OBSZARZE A wyznacza siê
1) TEREN LINII KOLEJOWEJ - A.KK, z podstawowym przeznaczeniem pod liniê kolejow¹ œrednicow¹ relacji Kraków - Medyka (w ci¹gu magistrali europejskiej E 30),
2) TEREN £¥CZNICY KOLEJOWEJ - KK, usytuowanej na estakadzie, dla realizacji po³¹czenia linii kolejowej Kraków Medyka (szlak Kraków - Kraków P³aszów) z lini¹ Kraków
P³aszów - Oœwiêcim.
2. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów s¹:
1) drogi szynowe i obiekty in¿ynierskie,
2) urz¹dzenia zasilania elektrotrakcyjnego, urz¹dzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem, urz¹dzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i urz¹dzenia techniczne oraz inne budowle s³u¿¹ce do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych terenów s¹ ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej funkcjonalnie
z kolej¹.
4. Warunkiem lokalizacji elementów, o których jest mowa
w ust. 3 jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy terenu,
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
5. U¿ytkowanie dopuszczalne nie mo¿e stanowiæ wiêcej
ni¿ 10% powierzchni terenu.
6. Do czasu realizacji ³¹cznicy kolejowej (KK), obowi¹zuje okreœlone w § 40 przeznaczenie terenu pod czêœæ placu wielkomiejskiego.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
8. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w § 87 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
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§ 90
1. W OBSZARZE B wyznacza siê TEREN LINII KOLEJOWEJ B.KK dla linii kolejowej obwodowej relacji Kraków - Batowice, tzw. "ma³ej obwodowej".
2. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenu s¹:
1) drogi szynowe i obiekty in¿ynierskie,
2) urz¹dzenia zasilania elektrotrakcyjnego, urz¹dzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem, urz¹dzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i urz¹dzenia techniczne oraz inne budowle s³u¿¹ce do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych terenu s¹ ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej funkcjonalnie z kolej¹.
4. Warunkiem lokalizacji elementów, o których jest mowa
w ust. 3 jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy terenu,
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
5. U¿ytkowanie dopuszczalne nie mo¿e stanowiæ wiêcej
ni¿ 10% powierzchni terenu.
6. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszyæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
7. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w § 87 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
§ 91
1. W OBSZARZE B wyznacza siê Tereny Dróg Publicznych,
w podziale na:
1) drogê g³ówn¹, oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
B.KDG,
2) drogê zbiorcz¹ z tramwajem, oznaczon¹ symbolem
B.KDZ+T,
3) drogi lokalne oznaczone symbolem B.KDL,
4) drogi dojazdowe, oznaczone symbolem B.KDD,
5) ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone symbolem B.KDX.
2. Dla poszczególnych elementów uk³adu dróg, wymienionych
w ust. 1, ustala siê, rezerwy terenu okreœlone na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi; ich minimalne szerokoœci
wynosz¹:
1) 30 m dla terenu B.KDG,
2) 20 m dla terenu B.KDZ+T,
3) 12 m dla terenu B.KDL,
4) 10 m dla terenu B.KDD,
5) 8 m dla terenu B.KDX.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, odpowiednio do ich klasy i przeznaczenia, s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu:
jezdnie, chodniki, torowisko tramwajowe, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze
i przejazdy rowerowe, zatoki, perony i zadaszenia przystankowe,
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia
sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.

Poz. 3534

4. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym mog¹ byæ:
1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
nie zwi¹zanej funkcjonalnie z parkingiem i dojazdami,
2) obiekty ma³ej architektury.
5. Warunkiem lokalizacji elementów, o których jest mowa
w ust. 4, jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi,
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w § 87 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
§ 92
1. W OBSZARZE C wyznacza siê Tereny Dróg Publicznych,
w podziale na:
1) drogi g³ówne, oznaczone na rysunku planu symbolem C.KDG,
2) drogi zbiorcze, oznaczone symbolem C.KDZ,
3) droga zbiorcza z tramwajem, oznaczona symbolem C.KDZ+T,
4) drogi lokalne oznaczone symbolem C.KDL,
5) drogi dojazdowe, oznaczone symbolem C.KDD.
2. Dla poszczególnych elementów uk³adu dróg, wymienionych
w ust. 1, ustala siê, rezerwy terenu okreœlone na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi; ich minimalne szerokoœci
wynosz¹:
1) 30 m dla terenu C.KDG,
2) 20 m dla terenu C.KDZ,
3) 20 m dla terenu C.KDZ+T,
4) 12 m dla terenu C.KDL,
5) 10 m dla terenu C.KDD.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, odpowiednio do ich klasy i przeznaczenia, s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, torowisko tramwajowe, œcie¿ki rowerowe, pasy
i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze i przejazdy
rowerowe, zatoki, perony i zadaszenia przystankowe,
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia
sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym mog¹ byæ:
1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
nie zwi¹zanej funkcjonalnie z parkingiem i dojazdami,
2) obiekty ma³ej architektury.
5. Warunkiem lokalizacji elementów, o których jest mowa
w ust. 4, jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi,
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
6. Konieczne jest spe³nienie innych wymogów zagospodarowania terenu, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz zasad obs³ugi komunikacyjnej okreœlonej w § 87 i zasad uzbrojenia terenu okreœlonych w Rozdziale 6.
7. Zagospodarowanie terenu nie mo¿e naruszaæ ustaleñ odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem, w szczególnoœci ustaleñ zawartych w Rozdziale 1.
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ROZDZIA£ 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej oraz obowi¹zuj¹ce ustalenia
w wyodrêbnionych OBSZARACH: A, B i C
§ 93
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru oraz spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê zasady
obs³ugi obszaru objêtego planem, w tym zasady modernizacji, rozbudowy i budowy poszczególnych systemów infrastruktury technicznej - w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenów.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze opracowania, ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów uzbrojenia zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i modernizacji,
2) prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie
obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych
i ekonomicznych dopuszcza siê inny przebieg sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu,
3) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji; szczegó³owy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji,
4) 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,
5) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê na koszt i staraniem inwestora projektowanego przedsiêwziêcia - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarz¹dcê (u¿ytkownika) sieci,
6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci realizacji zabudowy na obszarze objêtym planem.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej okreœlono w §§ 93-99 uchwa³y
oraz na Rysunku Planu "Infrastruktura Techniczna", stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§ 94
Zaopatrzenie w wodê
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodê z sieci wodoci¹gu komunalnego miasta Krakowa, zasilanej z podstawowej strefy ciœnieñ, w strefie obs³ugi zbiornika "Krzemionki", o rzêdnej linii ciœnieñ 245.00 m n.p.m,
2) utrzymanie podstawowego uk³adu zasilania obszaru, który tworz¹:
a) magistrala Ø 800 mm "Krzemionki - Rondo Mogilskie",
b) magistrala Ø 600 mm w ul. Rêkawka - Limanowskiego
- Wielicka,
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c) magistrala Ø 300 mm od Mostu Powstañców Œl¹skich ul. Na ZjeŸdzie - Krakusa - do po³¹czenia z Ø 600 mm
w ul. Rêkawka,
d) magistrala Ø 300 mm w ul. Kingi - Romanowicza
(Ø500 mm),
e) ruroci¹g Ø 250 mm w ul. Zab³ocie.
3) rozbudowê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej, dostosowanej do projektowanych przekszta³ceñ, d¹¿¹c do pierœcieniowego uk³adu opartego na istniej¹cym uk³adzie zasilania, ze szczególnym uwzglêdnieniem wschodniej czêœci
OBSZARU C.
4) wzd³u¿ istniej¹cych sieci wodoci¹gowych nale¿y zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, które winny wynosiæ odpowiednio:
a) dla magistrali wodoci¹gowej Ø 800 mm oraz Ø 600 mm
- pas terenu o szerokoœci po 8,0 m licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, wolny od zabudowy (w tym
pas o szerokoœci po 3,0 m wolny od zadrzewieñ i elementów ma³ej architektury),
b) dla magistrali Ø 500 mm oraz Ø 300 mm - pas terenu
o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu wolny od zabudowy oraz pas ochronny bez zadrzewienia po 2,0m,
c) dla magistrali Ø 250 ÷ 100 mm - pas terenu o szerokoœci po 3,0 m wolny od zabudowy, oraz o szerokoœci 1,0 m
bez zadrzewieñ.
2. W wyodrêbnionych OBSZARACH: A, B i C obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) w obrêbie OBSZARU A - zaopatrzenie w wodê poprzez istniej¹cy uk³ad sieci magistralnych i rozdzielczych. W kwartale A19 planuje siê przed³u¿enie ruroci¹gu Ø 100 mm od ruroci¹gu w ul. Traugutta do spiêcia z ruroci¹giem w ul. D¹browskiego (wzd³u¿ nowo projektowanej ulicy wokó³ A16),
2) w obrêbie OBSZARU B - zaopatrzenie w wodê poprzez istniej¹cy uk³ad sieci. Dla obs³ugi kwarta³ów B3-B8 planuje
siê realizacjê ruroci¹gu spinaj¹cego koñcówkê sieci
w ul. Przemys³owej z ruroci¹giem w ul. Lipowej
wraz z przed³u¿eniem ruroci¹gu w kierunku pó³nocnym,
wzd³u¿ nowo projektowanej ulicy Fabrycznej, do spiêcia
z ruroci¹giem Ø 250 mm w ul. Zab³ocie,
3) w obrêbie OBSZARU C - zaopatrzenie w wodê w oparciu
o magistralê Ø 800 mm w ul. Klimeckiego oraz uk³ad pierœcieniowy ruroci¹gów Ø 225 mm w ul. Powstañców Wielkopolskich - Ø 160 mm w ul. Kie³kowskiego/Wa³owa/ Dekerta - Ø 300 mm /Ø 500 mm w ul. Romanowicza/ Zab³ocie; planuje siê realizacjê ruroci¹gu w nowo projektowanej ulicy równoleg³ej do ul. Klimeckiego, spinaj¹cego wodoci¹g Ø 160 mm w ul. Nowohuckiej z ruroci¹giem
w ul. Dekerta. Dla obs³ugi kwarta³ów C25-C29 planuje siê
realizacjê sieci rozdzielczej w oparciu o ruroci¹g Ø 150 mm
w ul. Portowej.
§ 95
Odprowadzenie œcieków i wód opadowych
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków i wód opadowych
z terenów objêtych planem:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu odprowadzenie
œcieków socjalno-bytowych wraz z wodami opadowymi
systemem kanalizacji ogólnosp³awnej centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa, do centralnej oczyszczalni
œcieków w P³aszowie,
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2) utrzymanie dotychczasowego systemu kanalizacji,
opartego na czterech g³ównych kana³ach ogólnosp³awnych:
a) sprowadzaj¹ce œcieki w kierunku pó³nocnym do kolektora prawobrze¿nego kolektora rzeki Wis³y "PWS":
– kolektor w ul. Lwowskiej - Targowej - Nadwiœlañskiej
o przekroju 1000 x 1500 mm do 1200 x 1800 mm,
– kolektor wzd³u¿ torów kolejowych ul. Romanowicza
o przekroju 1400 x 2100 mm,
– kolektor w ul. Dekerta o przekroju 600 x 900 mm,
b) sprowadzaj¹cy œcieki w kierunku wschodnim do g³ównego kana³u "P³aszowskiego" o przekroju 4000 x
4500 mm prowadz¹cego œcieki na oczyszczalniê:
– kolektor w ul. Nowohuckiej o przekroju 700 x 1050 mm.
3) wzd³u¿ istniej¹cej sieci kanalizacyjnej nale¿y zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, które winny
wynosiæ dla istniej¹cych i projektowanych kana³ów
ogólnosp³awnych minimum 5,0 m od zewnêtrznej krawêdzi kana³ów oraz pas wolny od zadrzewienia o szerokoœci minimum 1,0 m, licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u.
2. W poszczególnych OBSZARACH A, B i C, ustala siê jako obowi¹zuj¹ce:
1) w obrêbie OBSZARU A - utrzymanie dotychczasowego
uk³adu sieci kana³ów bocznych, jako wystarczaj¹cego
dla istniej¹cego jak i projektowanego zagospodarowania. Nowo realizowane obiekty wymagaj¹ jedynie realizacji pod³¹czenia do najbli¿szego kana³u umo¿liwiaj¹cego grawitacyjne przejêcie œcieków. Planuje siê realizacjê kana³u w projektowanej ulicy wokó³ kwarta³u A16,
ze sprowadzeniem œcieków do kana³u w ul. K¹cik,
oraz realizacjê kanalizacji w ulicy w rejonie kwarta³ów
A19 i A18, ze sprowadzeniem œcieków do kana³u
w ul. D¹browskiego,
2) w obrêbie OBSZARU B - realizacjê kanalizacji ogólnosp³awnej w nowoprojektowanych ulicach z grawitacyjnym sprowadzeniem œcieków do najbli¿szego kana³u,
3) uporz¹dkowanie i ewentualna adaptacja sieci kanalizacyjnej wewn¹trz kwarta³ów OBSZARU "B", bêd¹cych w³asnoœci¹ zak³adów dotychczas j¹ eksploatuj¹cych,
4) w obrêbie OBSZARU C utrzymanie dotychczasowego uk³adu sieci kana³ów ogólnosp³awnych. Planuje siê realizacjê
kana³u ogólnosp³awnego w nowo projektowanej ulicy pomiêdzy kwarta³ami C19, C15, C14 a C24, sprowadzaj¹cego œcieki do kolektora w ul. Nowohuckiej,
5) realizacjê sieci kanalizacji ogólnosp³awnej w projektowanych ulicach pomiêdzy kwarta³ami C24 - C29, sprowadzaj¹cej œcieki do kolektora w ul. Portowej.
§ 96
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego, obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia wyprowadzon¹ z GPZ Dajwór
i GPZ P³aszów (poprzez RS D¹bie) poprzez istniej¹ce
oraz planowane stacje transformatorowe SN/nn,
2) utrzymany zostaje istniej¹cy przebieg linii napowietrznych i kablowych œredniego oraz niskiego napiêcia,
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3) zasilanie w energiê elektryczn¹ obiektów zlokalizowanych
w obszarze planu nast¹pi z istniej¹cych oraz z planowanych stacji transformatorowych SN/nn; uœciœlenie trasy
planowanych linii SN zasilaj¹cych stacje transformatorowe nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji; szczegó³owy przebieg planowanych linii œredniego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony
w decyzji pozwolenia na budowê; planowane jest wykonanie linii SN jako kablowych; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb
na dostawê mocy i energii elektrycznej,
4) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV nale¿y budowaæ w wykonaniu wnêtrzowym:
a) jako stacje umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych lub realizowanych w ramach przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenów,
b) dopuszcza siê ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce
o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹.
5) ustala siê mo¿liwoœæ modernizacji istniej¹cych stacji
transformatorowych SN/nn dostosowan¹ do narastaj¹cych potrzeb, z dopuszczeniem zmiany ich lokalizacji,
6) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii niskiego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji,
7) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ strefy ograniczonego u¿ytkowania, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznych 110 kV - 40 m licz¹c po 20 m
od osi linii,
b) dla linii napowietrznych 15 kV - 16 m licz¹c po 8 m
od osi linii,
c) dla linii napowietrznych niskiego napiêcia - 6 m,
d) dla linii kablowych SN i nn - 1 m,
8) podane odleg³oœci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹
brak przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia
pola elektromagnetycznego okreœlonego w³aœciwymi
przepisami; inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ
bêdzie wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektromagnetycznego kosztem i staraniem
inwestora.
2. Ustalenia obowi¹zuj¹ce w poszczególnych OBSZARACH
A, B i C:
1) w OBSZARZE A - pokrycie zapotrzebowania energii elektrycznej nast¹pi z istniej¹cych stacji transformatorowych
poprzez ich modernizacjê; wyznacza siê lokalizacjê nowej
stacji transformatorowej SN/nn w kwartale A12
wraz z w³¹czeniem do sieci SN,
2) w OBSZARZE B - pokrycie zapotrzebowania energii elektrycznej nast¹pi z istniej¹cych stacji transformatorowych
poprzez ich modernizacjê; na terenach poprzemys³owych
planuje siê zast¹pienie sieci i urz¹dzeñ zak³adowych nowym uzbrojeniem komunalnym; planuje siê modernizacjê istniej¹cych w kwarta³ach B10 i B14 zak³adowych
stacji trafo, z dopuszczeniem zmiany ich lokalizacji; planuje siê przebudowê ze zmian¹ lokalizacji linii energetycznych i 4 stacji transformatorowych w kwarta³ach B6
i B8, koliduj¹cych z planowanym poszerzeniem ul. Romanowicza,
3) w OBSZARZE C - pokrycie zapotrzebowania energii elektrycznej nast¹pi z istniej¹cych i planowanych stacji transformatorowych; na terenach poprzemys³owych planuje
siê zast¹pienie sieci i urz¹dzeñ zak³adowych nowym uzbro-
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jeniem komunalnym; planuje siê modernizacjê istniej¹cych w kwarta³ach C12, C13, C16 i C18 zak³adowych stacji trafo, z dopuszczeniem zmiany ich lokalizacji w obrêbie
tego samego kwarta³u; planuje siê przebudowê ze zmian¹
lokalizacji linii energetycznych i stacji transformatorowej,
koliduj¹cych z projektowan¹ ulic¹ pomiêdzy kwarta³ami
C19 a C20; wyznacza siê lokalizacjê 3 nowych stacji transformatorowych SN/nn w kwarta³ach C2, C15 i C25
wraz z ich w³¹czeniem do sieci SN,
4) dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cego przebiegu linii napowietrznej wysokiego napiêcia 110 kV relacji GPZ £êg GPZ Dajwór; do czasu skablowania linii; w przypadku kolizji istniej¹cej linii 110 kV z projektowanym zagospodarowaniem terenu ustala siê jej przebudowê na koszt i staraniem inwestora projektowanego przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez u¿ytkownika sieci.
§ 97
Zaopatrzenie w ciep³o
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych, obowi¹zuj¹ce na ca³ym
obszarze objêtym planem:
1) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy miasta, indywidualne
Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze,
2) zaopatrzenie w ciep³o planowanych obiektów nastêpowaæ bêdzie z miejskiej sieci cieplnej lub w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a,
3) dla pod³¹czenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciep³owniczej ustala siê realizacjê odcinków sieci rozdzielczej i wêz³ów przy³¹czeniowych; uœciœlenie tras sieci
cieplnych nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
szczegó³owy przebieg planowanych sieci cieplnych zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony
w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych
inwestycji,
4) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w lokalnych i indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie,
5) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego
wyklucza siê stosowanie w lokalnych Ÿród³ach energii
cieplnej - paliw i technologii powoduj¹cych tzw. "nisk¹
emisjê",
6) przy planowaniu obiektów kubaturowych nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci od zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego, które wynosz¹:
a) 5,0 m dla ciep³oci¹gu 2x Ø500,
b) 4,5 m dla ciep³oci¹gu 2x Ø300-350,
c) 4,0 m dla ciep³oci¹gu 2x Ø200-250,
d) 3,5 m dla ciep³oci¹gu 2x Ø125-150,
e) 3,0 m dla ciep³oci¹gu 2x Ø100 i poni¿ej,
7) teren w miejscu przebiegu sieci ciep³owniczej winien byæ
dostêpny dla s³u¿b eksploatacyjnych MPEC S.A. w sytuacjach remontowo-awaryjnych w sposób ci¹g³y i zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ dojazdu oraz wykonywania prac ciê¿kim sprzêtem (dŸwig, koparka),
8) ustala siê, ¿e przy modernizacji, budowie lub rozbudowie
sieci ciep³owniczej nale¿y:
a) stosowaæ energooszczêdne technologie wykonania ciep³oci¹gów,
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b) przy³¹czenie obiektów do sieci wykonywaæ poprzez wêze³ wymiennikowy z pe³n¹ automatyk¹,
c) centraln¹ ciep³¹ wodê przygotowywaæ bezpoœrednio
u odbiorcy, w indywidualnych wêz³ach dwufunkcyjnych.
2. Ustalenia obowi¹zuj¹ce w poszczególnych OBSZARACH
A, B i C.
1) w OBSZARZE A - ustala siê mo¿liwoœæ funkcjonowania
ró¿nych sposobów ogrzewania: z miejskiej sieci ciep³owniczej, z lokalnych kot³owni, poprzez indywidualne ogrzewania mieszkaniowe,
2) w OBSZARZE B - ustala siê miejski system ciep³owniczy
jako podstawowe Ÿród³o ciep³a. W uzasadnionych technicznie lub ekonomicznie przypadkach dopuszcza siê funkcjonowanie lokalnych kot³owni oraz indywidualnych
Ÿróde³ ciep³a,
3) w OBSZARZE C - ustala siê mo¿liwoœæ funkcjonowania
ró¿nych sposobów ogrzewania: z miejskiej sieci ciep³owniczej, z lokalnych kot³owni lub poprzez indywidualne
ogrzewania mieszkaniowe; w kwarta³ach C25 do C29 ustala siê realizacjê sieci ciep³owniczej 2 x dn 500 mm, stanowi¹cej element spiêcia magistralnego pomiêdzy magistral¹ zachodni¹ a magistral¹ po³udniow¹.
§ 98
Zaopatrzenie w gaz
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego, obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz istniej¹cych i planowanych
obiektów kubaturowych jest sieæ œredniego i niskiego ciœnienia; utrzymany zostanie istniej¹cy przebieg gazoci¹gów œredniego i niskiego ciœnienia,
2) zaopatrzenie w gaz planowanych obiektów nastêpowaæ
bêdzie z istniej¹cej i planowanej sieci œredniego i niskiego
ciœnienia,
3) dla istniej¹cych gazoci¹gów œredniego i niskiego ciœnienia przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
4) 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 dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu,
5) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
2. Ustalenia obowi¹zuj¹ce w poszczególnych OBSZARACH
A, B i C:
1) w OBSZARZE A - zaopatrzenie odbiorców w gaz nastêpowaæ bêdzie z istniej¹cej sieci niskiego ciœnienia; ustala siê realizacjê krótkich odcinków rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciœnienia i przy³¹czy dla pod³¹czenia nowych obiektów,
2) w OBSZARZE B - zaopatrzenie odbiorców w gaz nastêpowaæ bêdzie z istniej¹cej sieci œredniego i niskiego ciœnienia; ustala siê realizacjê krótkich odcinków rozdzielczej sieci gazowej i przy³¹czy dla pod³¹czenia nowych
obiektów,
3) dla OBSZARU C - ustala siê rozbudowê sieci rozdzielczej
niskiego ciœnienia w ul. Na Do³ach i ul. Kie³kowskiego
oraz w ul. Dekerta; dla obs³ugi kwarta³ów C25-C29 pla-
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nuje siê realizacjê sieci rozdzielczej œredniego ciœnienia
wzd³u¿ nowego uk³adu drogowego.
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ROZDZIA£ 7
Przepisy koñcowe

§ 99

§ 100

Telekomunikacja

1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê:
1) dla terenów U - na 30%,
2) dla terenów MU, MW/U - na 10%,
3) dla pozosta³ych terenów - na 0%.

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹; pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ
bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej,
2) utrzymany zostaje przebieg istniej¹cych sieci i lokalizacja
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
3) nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ
wy³¹cznie jako doziemne i uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza
siê inne trasy linii; szczegó³owy przebieg planowanej sieci telekomunikacyjnej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê
dla poszczególnych inwestycji,
4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci przewodowej,
5) urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ jako wbudowane w obiektach kubaturowych
lub w urz¹dzeniach wolnostoj¹cych o zminimalizowanych
gabarytach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym
z otaczaj¹c¹ zabudow¹, lokalizowanych stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu.

§ 101
W obszarze objêtym planem trac¹ moc zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie ustaleñ dotycz¹cych Obszaru Urz¹dzeñ Komunikacyjnych (KU), zatwierdzone Uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa Nr CXXII/1092/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.
§ 102
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 103
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CXIII/1156/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU ZAB£OCIE
RYSUNEK PLANU
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1: 2 000

PODZIA£ SEKCJI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Miasta,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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LEGENDA
ELEMENTY BÊD¥CE OBOWI¥ZUJ¥CYMI USTALENIAMI PLANU:
ELEMENTY WPROWADZONE PLANEM

KP

teren placów miejskich

KK

teren kolei

granica obszaru objêtego planem
OBIEKTY WYMAGAJ¥CE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
granice obszarów A, B i C
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zagospodarowania, œciœle
okreœlone
M

Z

obiekty wnioskowane do wpisu do rejestru zabytków

E

obiekty wnioskowane do wpisu do ewidencji zabytków

T

obiekty wnioskowane do objêcia ochron¹ wzglêdn¹

teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoœci
USTANOWIONE ODRÊBNYMI AKTAMI PRAWNYMI

MU

teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

MW

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
o œredniej intensywnoœci

U

teren zabudowy us³ugowej o przewadze us³ug komercyjnych

UP

teren zabudowy us³ugowej o przewadze us³ug publicznych

US

teren sportu

ZP

teren zieleni urz¹dzonej

granica obszaru zagro¿onego niebezpieczeñstwem
powodzi - Q 1%
granica obszaru zagro¿onego niebezpieczeñstwem
powodzi - Q 01%
granica obszaru i terenu górniczego "Mateczny 1"
granica pomnika historii "Kraków - Historyczny Zespó³ Miasta"
ZESPÓ£ URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNY PODGÓRZA

ZP/B

granica œcis³ej ochrony konserwatorskiej "Strefa A"
teren parku miejskiego - bulwary wiœlane
granica poœredniej ochrony konserwatorskiej "Strefa B"
teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów

P

granica strefy nadzoru archeologicznego

WS

teren wód powierzchniowych
nieprzekraczalne linie zabudowy

R

obiekty objête ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹
wpisane do rejestru zabytków

obowi¹zuj¹ce linie zabudowy

udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 16

obszary bezpoœrednio zagro¿one powodzi¹

strefy specjalne - tereny o ograniczonym u¿ytkowaniu
– od linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV
– od istniej¹cych linii kolejowych i projektowanej
³¹cznicy
– od stopy wa³u przeciwpowodziowego rzeki Wis³y

przebieg trasy œcie¿ki rowerowej
ci¹gi zieleni wysokiej

granica i oznaczenie terenów zamkniêtych
ELEMENTY UK£ADU KOMUNIKACYJNEGO
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH

ELEMENTY INFORMACYJNE - NIE BÊD¥CE USTALENIAMI PLANU

klasy g³ównej

osie widokowe

klasy zbiorczej z tramwajem

ci¹gi widokowe

KDZ

klasy zbiorczej

g³ówne ci¹gi piesze

KDL

klasy lokalnej

k³adki piesze projektowane

KDD

klasy dojazdowej

pierzeje z podcieniami

KDX

ci¹gów pieszo-jezdnych

KDG
KDZ + T

K

przystanki kolejowe

KU

teren stacji paliw

elementy dróg

KS

teren parkingów

miejsca charakterystycznych zamkniêæ perspektywicznych

KT

teren terminalu autobusowego
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CXIII/1156/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU ZAB£OCIE
RYSUNEK PLANU
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SKALA 1: 2 000

PODZIA£ SEKCJI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Miasta,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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LEGENDA
granica obszaru objêtego planem

WODOCI¥G

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zagospodarowania, œciœle
okreœlone
M

teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnoœci

sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca ze stref¹
sieæ wodoci¹gowa planowana ze stref¹
Przekrój magistrali: Wymagany pas terenu wolny od zabudowy
ø 800 mm, ø 600 mm
po 8 m od zewn. krawêdzi wodoci¹gu
ø 500 mm oraz ø 300 mm
po 5 m od zewn. krawêdzi wodoci¹gu
ø 250 mm do ø 100 mm
po 3 m od zewn. krawêdzi wodoci¹gu

MU

teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

MW

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
o œredniej intensywnoœci

U

teren zabudowy us³ugowej o przewadze us³ug komercyjnych

UP

teren zabudowy us³ugowej o przewadze us³ug publicznych

Dla ka¿dej
œrednicy

US

teren sportu

CIEP£OWNICTWO

ZP

teren zieleni urz¹dzonej

sieæ ciep³ownicza istniej¹ca ze stref¹

teren parku miejskiego - bulwary wiœlane

sieæ parowa istniej¹ca do likwidacji

teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów

sieæ ciep³ownicza planowana ze stref¹

KANALIZACJA
kanalizacja ogólnosp³awna istniej¹ca ze stref¹

ZP/B
P
WS

teren wód powierzchniowych

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH
KDG
KDZ + T

klasy g³ównej

kanalizacja ogólnosp³awna planowana ze stref¹
Wymagany pas terenu wolny od zabudowypo 5 m od zewn. krawêdzi

Przekrój ciep³oci¹gu: Wymagany pas terenu wolny od zabudowy
2x ø 500
5 m od zewn. obrysu kana³u ciep³owniczego
2x ø 300 - 350
4.5 m od zewn. obrysu kana³u ciep³owniczego
2x ø 200 - 250
4 m od zewn. obrysu kana³u ciep³owniczego
2x ø 125 - 150
3.5 m od zewn. obrysu kana³u ciep³owniczego
2x ø 100 i poni¿ej
3 m od zewn. obrysu kana³u ciep³owniczego

klasy zbiorczej z tramwajem
ELEKTROENERGETYKA

KDZ

klasy zbiorczej

KDL

klasy lokalnej

KDD

klasy dojazdowej

KDX

ci¹gów pieszo-jezdnych

linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego
napiêcia 110 kV istniej¹ca wraz ze stref¹ ochronn¹
- po 20 m od osi linii
linia elektroenergetyczna kablowa wysokiego napiêcia 110 kV istniej¹ca

KU

teren stacji paliw

KS

teren parkingów

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia 15 kV istniej¹ca strefa ograniczonego u¿ytkowania - 1 m

KT

teren terminalu autobusowego

stacja transformatorowa SN/nn istniej¹ca

KP

teren placów miejskich

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia 15 kV planowana

KK

teren kolei
stacja transformatorowa SN/nn planowana

GAZOWNICTWO
stacja transformatorowa SN/nn do modernizacji
sieæ gazowa œredniego ciœnienia istniej¹ca
stacja transformatorowa SN/nn do przebudowy
sieæ gazowa niskiego ciœnienia istniej¹ca
stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia istniej¹ca

Dla ka¿dej
œrednicy

TELEKOMUNIKACJA

sieæ gazowa œredniego ciœnienia planowana

kanalizacja teletechniczna istniej¹ca

sieæ gazowa niskiego ciœnienia planowana

szafa kablowa istniej¹ca

Wymagany pas terenu wolny od zabudowymin. 1.5 m od gazoci¹gu

centrala
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CXIII/1156/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

WYKAZ
obiektów i zespo³ów objêtych prawn¹ ochron¹
i opiek¹ konserwatorsk¹ oraz ochron¹ ustalon¹ planem

1. Elementy objête prawn¹ ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹ wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków - wystêpuj¹ wy³¹cznie w "OBSZARZE A - Stare Podgórze" i oznaczone s¹ w planie symbolem (R):
1.

w zespole urbanistyczno-architektonicznym
Podgórza o którym
mowa w ust. 1 pkt 1:

2.

ul. Czarnieckiego 3-5

3.

ul. Janowa Wola 16
/D¹brówki 6

4.

ul. Józefiñska 31

5.
6.

ul. Limanowskiego 13
/Krakusa 12
ul. Limanowskiego 19

7.

ul. Limanowskiego 27

8.

ul. Limanowskiego 30/
32/34

9.

ul. Limanowskiego 36

10.

ul. Limanowskiego 38

11.

ul. Limanowskiego 47/49

12.

ul. Wielicka 2

modernistyczna architektura umocnieñ i bulwarów
wiœlanych, tereny portu solnego, drogi œredniowieczne: Nadwiœlañska, Piwna wpis do rej A-608 z dnia
26.10.1981 r.
budynek dawnego S¹du
Powiatowego w Podgórzu
-obecny areszt œledczy
w granicach dz. nr 294
obr.13 - wpis do rej. A1027z dnia 22.05.1996 r.
kamienica w granicach
dzia³ki nr 144 obr. 13 wpis
do rej. A-906z dnia
10.03.1992 r.
kamienica - wpis do rej. A624 z dnia 25.10.1982 r.
kamienica wpis do rej.A241 z dnia 21.03.1966 r.
budynek na dz. nr 176 obr.
12 wpis do rej. A-589 z dnia
12.11.1976 r.
kamienica na dz. nr 292
wpis do rej. A-742 z dnia
20.04.1988 r.
kamienica z dwiema oficynami (budynek g³ówny i pawilony boczne) na dz. nr 214
i 215.) wpis do rej. A-475
z dnia 26.03.1968 r.
kamienica na dz. nr 292
wpis do rej. A-763 z dnia
15.08.1988 r.
kamienica z dz. nr 291
obr. 13 wpis do rej. A-740
z dnia 12.04.1988 r.
kamienica (budynek frontowy na dz. nr 409/1 i 490/2
wpis do rej. A-476z dnia
26.03.1968 r.
budynek dawnego szpitala
wpis do rej. A-115
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2. Elementy objête ochron¹ ustalon¹ planem:
1) obiekty lub zespo³y wpisane do ewidencji zabytków, proponowane do wpisania do rejestru zabytków oznaczone
w planie symbolem (Z):
a) w OBSZARZE A - Stare Podgórze - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (Z):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pl. Bohaterów Getta 17
pl. Bohaterów Getta 18
/ ul. Targowa 7
Józefiñska 29
Józefiñska 35
/ ul. Na ZjeŸdzie
Limanowskiego15/15a
Limanowskiego
/ ul. Józefiñska
Lwowska 30
Targowa 5

dom
dom
kamienica
dom
dom-bliŸniak
figura N.P.M. Niepokalanie
Poczêtej
dawna willa "Kryszta³"
dom

b) w OBSZARZE B - Stare Zab³ocie - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (Z):
9.

Lipowa 4

budynek - d. fabryka naczyñ emaliowanych Oskara Schindlera

c) w OBSZARZE C - Zab³ocie Wschód - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (Z):
10.
11.

Dekerta 15
Dekerta 47

12.

Kie³kowskiego 16

budynek - d. koszary wojskowe
2 budynki - d. portowa ch³odnia
sk³adowa
3 budynki - kolonia domów
mieszkalnych -d. fabryki Goreckiego/Kucharskiego

2) obiekty lub zespo³y wpisane do ewidencji zabytków, oznaczone w planie symbolem (E):
a) w OBSZARZE A - Stare Podgórze - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (E):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

pl. Bohaterów Getta 2
pl. Bohaterów Getta 4
pl. Bohaterów Getta 5
pl. Bohaterów Getta 16
D¹browskiego 3
D¹browskiego 4/Traugutta 19
D¹browskiego 14
D¹browskiego18
D¹brówki4/Janowa Wola 13
D¹brówki 5
D¹brówki 7
D¹brówki 8
D¹brówki 9/Traugutta 11

kamienica
dom
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
dom
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Hetmañska 3/ Œw. Kingi 15
Hetmañska 4
Hetmañska 5/ Œw. Kingi 14
Hetmañska 6
Józefiñska 19
Józefiñska 23
Józefiñska 30
Józefiñska 31
Józefiñska 33
Józefiñska 43
Józefiñska 47/Lwowska 21
Œw. Kingi 1a
Œw. Kingi 2/Limanowskiego 43
Œw. Kingi 3
Œw. Kingi 5
Œw. Kingi 6
Œw. Kingi 7
Œw. Kingi 11
Œw. Kingi 12
Œw. Kingi13
Krakusa 18/Józefiñska 17
Krakusa 20
Krakusa 22
Krakusa 30/Nadwiœlañska15
Limanowskiego17
Limanowskiego 25
Limanowskiego 29
Limanowskiego 31/Lwowska 29
Limanowskiego 41/Œw. Kingi 1
Limanowskiego 42
Limanowskiego 44
Limanowskiego 45/Tarnowskiego
Limanowskiego 46
Limanowskiego 48
Limanowskiego 50
Limanowskiego 52
Limanowskiego 54
Limanowskiego 56
Limanowskiego 58/Rêkawka
Lwowska 2
Lwowska 4
Lwowska 6
Lwowska 8/D¹brówki 2
Lwowska 18
Lwowska 20/D¹browskiego 2
Lwowska 22/D¹browskiego 1
Nadwiœlañska 21/Solna 6
Piwna 27/pl.Boh. Getta 6
Targowa 1/Józefiñska 27
Targowa 3
Tarnowskiego 1a
Tarnowskiego 5
Tarnowskiego 6
Tarnowskiego 7
Tarnowskiego 8
Tarnowskiego 10
Traugutta 5
Traugutta 6
Traugutta 7
Traugutta 9/D¹brówki 10
Traugutta 10
Traugutta 12
Traugutta 13
Traugutta 15

— 15938 —
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
dom
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
dom
dom
dom
dom
dom
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
dom
kamienica
dom
dom
kamienica
kamienica
dom
dom
dom
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
dom
kamienica
kamienica
kamienica
dom
kamienica
dom
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
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78.
79.
80.
81.

Traugutta
Traugutta
Traugutta
Traugutta

17
18
22
24

kamienica
dom
kamienica
kamienica

b) w OBSZARZE B - Stare Zab³ocie - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (E):
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Dekerta 2a
Dekerta 2b
Dekerta 4
Dekerta 9a
Dekerta 10
Lipowa 4

88.

Lipowa 3

89.

Romanowicza 5

90.

Romanowicza 9

91.

Zab³ocie 23

92.

Zab³ocie 25

93.
94.
95.

ul. Zab³ocie
ul. Dekerta
Zab³ocie 13

96.

Zab³ocie 25

97.

Zab³ocie 37

98.

Lipowa 10-12

99.

Lipowa 3

dom z dz. 161
dom z dz. 162
dom z dz. 160/2
dom z dz. 184
dom z dz. 157 oraz dz. 42/1, 47/2, 48
budynki o wew. nr: 3, 4, 5, 6, 7, 12,
13 - d. fabryka naczyñ emaliowanych DEFA O. Schindlera + teren:
dz. 37/5, 37/14, 37/15, 37/17, 37/
21, 37/22, 37/23, 37/24
budynek - d. huta szk³a - z dz.
nr 174/1
1 budynek - d. fabryka Stowarzyszenia Przemys³owego Wyrobów
¯elaznych i Drucianych (braci
Korngoldów)
2 budynki - d. fabryki siatek, mebli, konstrukcji ¿elaznych i wyrobów ornamentowych kutych
J. Goreckiego
6 budynków - d. Krakowska Fabryka Myd³a Œmiechowskiego
2 budynki-d. Polska Wytwórnia
Chleba Zdrowia "Ziarno"+ ul. Fabryczna
wiadukt kolejowy
wiadukt kolejowy
dwa budynki - d. rzeŸnia Pogórza,
dz. nr 23
trzy budynki - d. wytwórnia chleba "Ziarno"
budynek fabryki wyrobów ¿elaznych (braci Korngoldów)
budynki - d. fabryki siatekJ. Goreckiego
budynek - d. Krakowska huta szk³a

c) w OBSZARZE C - Zab³ocie Wschód - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (E):
100.
101.

Kie³kowskiego 15
Kie³kowskiego 17

102.
103.

Wa³owa 5
ul. Wa³owa

104.

ul. Wa³owa 2

dz. nr 123
dz. 143/1,2,3, 136/1, 136/2, 144/1 +
nie ist. budynek do odtworzenia d. koszary wojskowe
kamienica
dz. 220/1 oraz uk³ad dz.: 122, 123,
124, 125/1, 126/1, 127/2,128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135/1,
135/2, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2,
139/1, 139/2 140/1, 140/2, 141/1,
141/2, 142/1, 142/2
dom
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3) obiekty lub zespo³y objête ochron¹ wzglêdn¹ oznaczone
w planie symbolem (T).
a) w OBSZARZE A - Stare Podgórze - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (T):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Józefiñska 21
Józefiñska 45
Limanowskiego 33
Limanowskiego 40
Lwowska 16
Rêkawka 45
Rêkawka 47
Rêkawka 53
Targowa 2/ Józefiñska 25
Tarnowskiego12
Tarnowskiego 14/ Hetmañska 5
Traugutta 20
Na ZjeŸdzie 8

dom
kamienica
kamienica
dom
kamienica
dom
kamienica
dom
dom
kamienica
kamienica
kamienica
budynek dawnego
magazynu solnego

b) w OBSZARZE B - Stare Zab³ocie - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (T):
14.
15.

Mydlarska 5
Zau³ek 16

budynek z dz. nr 155
budynek z dz. nr 187

c) w OBSZARZE C - Zab³ocie Wschód - s¹ to nastêpuj¹ce
obiekty (T):
16.
17.
18.
19.
20.

Powstañców Wielkopolskich 19
Powstañców Wielkopolskich 21
Wa³owa 3
Wa³owa 9
Wa³owa 11

dom
dom
kamienica
kamienica
dom

Przewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CXIII/1156/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU ZAB£OCIE W KRAKOWIE
CZÊŒÆ I
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zab³ocie w Krakowie zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 25 lipca 2005 r. do 23 sierpnia
2005 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 6 wrzeœnia 2005 r., wp³ynê³o
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160 uwag (w tym uwaga tej samej treœci dotycz¹ca tego samego zagadnienia w tym samym rejonie od 139 osób - u¿ytkowników ogrodów dzia³kowych "P³aszów").
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1704/2005
z dnia 27 wrzeœnia 2005 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag objêtych czêœci¹ I za³¹cznika, a nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ek nr 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, obr. 13, które
w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej A.12 MU, z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami w parterze, oraz s¹ objête nakazem lokalizacji zabudowy plombowej o wysokoœci do 12 m.
[...]*
wniós³ uwagê, dotycz¹c¹ zmiany parametrów wysokoœci zabudowy z 12,0 m do 18,5 m.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W obszarze - Starego Podgórza, w którym znajduj¹ siê posesje
przy ul. K¹cik 10 i 14 - obowi¹zuje zachowanie historycznie
ukszta³towanego uk³adu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków (NR A-608) i utrwalenie istniej¹cych struktur
z kwarta³ami zwartej zabudowy o ustalonych pierzejach i wysokoœci (§ 11 ustaleñ planu).
Ustalenia projektu planu przewiduj¹ mo¿liwoœæ wymiany "substancji budowlanej" do wysokoœci 12m (4 kondygnacje), w celu
dostosowania do historycznej tkanki tego fragmentu miasta
i nawi¹zania do ustalonych parametrów zabudowy po przeciwnej stronie ulicy (kwarta³ A13.MU). Podwy¿szenie zabudowy do wnioskowanej wysokoœci 18,5m spowodowa³oby zaburzenie specyficznego charakteru wnêtrza urbanistycznego
i przestrzeni publicznej ul. K¹cik.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy proponowanego przebiegu linii szybkiego tramwaju
od placu Boh. Getta - ul. Na ZjeŸdzie - pod wiaduktem kolejowym na ul. Zab³ocie. Proponowana trasa przebiega³aby
przez tereny oznaczone w projekcie planu: A.KDZ+T - Teren
dróg publicznych - ulica zbiorcza z tramwajem tradycyjnym,
B.KDL - Teren dróg publicznych - ulica lokalna.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a zarezerwowania terenu
dla przebiegu linii szybkiego tramwaju od placu Bohaterów
Getta - ulic¹ Na ZjeŸdzie - pod wiaduktem kolejowym na ulicê
Zab³ocie i dalej terenem po by³ych sk³adowiskach wêgla
przy ul. Zab³ocie do Mostu Kotlarskiego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wskazana w uwadze trasa przebiegu tramwaju szybkiego jest
niezgodna ze Studium, w którym ustalony zosta³ dla ca³ego
________
* 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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miasta uk³ad perspektywicznego systemu sieci tramwaju szybkiego. Zgodnie z ustaleniami Studium trasa tramwaju szybkiego na po³¹czeniu miêdzy ul. Wielick¹ a Kotlarsk¹ (z przekroczeniem terenu kolejowego w rejonie stacji P³aszów) zosta³a przewidziana w odleg³oœci 700 - 800 m od tramwaju tradycyjnego
w ul. Wielickiej w ramach odrêbnego sporz¹dzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trasy Nowop³aszowskiej".
Ponadto, na ustalenie przeznaczenia tych terenów dla tramwaju szybkiego nie pozwalaj¹ warunki wysokoœciowe w strefie wêz³a drogowego Most Kotlarski / ul. Zab³ocie. Du¿a ró¿nica wysokoœci miêdzy jezdniami w dostêpnym potencjalnie terenie dla przy³¹czenia tramwaju z ul. Zab³ocie do tramwaju
w Moœcie Kotlarskim oraz pochylenie zjazdu z Mostu Kotlarskiego, nie spe³niaj¹ wymagañ stawianych tego rodzaju rozwi¹zaniom przez przepisy §51 Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430).
3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 1/5, obr. 14, która w projekcie planu znajduje siê w terenie zieleni urz¹dzonej -B1.ZP/B, z przeznaczeniem
pod ogólnie dostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ parkow¹ p.n. Bulwary
Wiœlane, oraz objêtym nakazem przeniesienia istniej¹cego
portu rzecznego ¿eglugi krakowskiej i nakazem likwidacji budynków zlokalizowanych w miêdzywalu rzeki Wis³y.
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie
wniós³ uwagê, która dotyczy § 44 ust. 2 pkt 1 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zab³ocie, który zawiera nakaz przeniesienia istniej¹cego portu
rzecznego ¯eglugi Krakowskiej.Taki zapis ogranicza mo¿liwoœæ
funkcjonowania drogi wodnej na rzece Wiœle, a tak¿e utrudnia
funkcjonowanie istniej¹cych przedsiêbiorstw ¿eglugowych.
Zdaniem RZGW Samorz¹d Miasta Krakowa powinien pomóc
w znalezieniu alternatywnej lokalizacji portu prze³adunkowego nad Wis³¹, co stanowi³oby realizacjê zapisów Studium,
mówi¹cych o koniecznoœci podjêcia dzia³añ aktywizuj¹cych
funkcjonalnie tereny miêdzywala Wis³y oraz promuj¹cych
transport rzeczny - pasa¿erski i towarowy - wraz z zapewnieniem niezbêdnej infrastruktury dla jej funkcjonowania.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Likwidacja (przeniesienie) istniej¹cego portu rzecznego ¯eglugi
Krakowskiej nie oznacza ograniczenia mo¿liwoœci funkcjonowania drogi wodnej na rzece Wiœle.
Wskazanie nowej lokalizacji dla portu prze³adunkowego towarów masowych nie jest przedmiotem planu; plan mo¿e ustalaæ
przeznaczenie terenów wy³¹cznie w obszarze objêtym granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr XXXVI/321/04 RMK z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zab³ocie.
Zgodnie z przyjêtymi ustaleniami w projekcie planu, prze³adunkowy charakter wykorzystania terenów przez ¯eglugê Krakowsk¹ zosta³ wykluczony. Uzasadnieniem dla takiego ustalenia jest zachowanie zgodnoœci z przyjêtymi w Studium - kierunkami polityki przestrzennej - gdzie obecne miejsce prze³adunku towarów masowych znajduje siê w "kluczowym obszarze aktywizacji o znaczeniu kulturowym - Bulwary Wiœlane"
w Œródmieœciu Krakowa. Wyj¹tkowa atrakcyjnoœæ lokalizacyjna Podgórza i Œródmieœcia oraz ekspozycja widokowa z urz¹dzonych lewobrze¿nych bulwarów Wis³y - nie pozwalaj¹
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na utrzymanie na prawym brzegu Wis³y (dok³adnie vis-a-vis)
funkcji prze³adunku towarów masowych.
Obszar B1.ZP/B, to projektowane rozwiniêcie prawobrze¿nych
Bulwarów Wis³y jako "miejskiego parku rzecznego", którego
aktywizacja funkcjonalna (brzegów i samej rzeki) winna iœæ
w kierunku rozwoju funkcji turystycznej.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy terenów bêd¹cych w³asnoœci¹ Przedsiêbiorstwa Budownictwa Przemys³owego Chemobudowa SA Kraków w kwarta³ach: C15.U, C16.U, C17.U, C18.U i C19.U, które
w projekcie planu przeznaczone s¹ pod Teren us³ug komercyjnych z podstawowym przeznaczeniem pod tereny wystawiennicze i konferencyjne, obiekty biurowe, us³ugowe, hotele i handel detaliczny, ponadto objête s¹ zakazem lokalizacji obiektów
us³ugowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000m2.
Chemobudowa - Kraków Spó³ka Akcyjna
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
4.1. zniesienia zapisu § 9 ust. 7 pkt 15 w projekcie planu dot. zakazu lokalizacji obiektów us³ugowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000m2 i dopuszczenia obiektów wielkoprzestrzennych - w odniesieniu do kwarta³ów
zabudowy oznaczonych symbolami: C15.U, C16.U, C17.U,
C18.U i C19.U;
4.2. dopuszczenia przeznaczenia terenu przy ul. Klimeckiego
pod budownictwo mieszkaniowe.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 4.1, a czêœciowo uwzglêdni³ j¹ w zakresie pkt 4.2.
Uwaga zosta³a uwzglêdniona przez Radê Miasta Krakowa
w zakresie czêœci pkt 4.2, nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 4.1.
Wyjaœnienie:
Ad. 4.1. Ustalenia projektu planu zawieraj¹ zakaz lokalizacji
obiektów us³ugowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000m2 w odniesieniu do ca³ego obszaru objêtego planem (§ 9 ust. 7 pkt 15). Przyjêta zasada
kszta³towania ³adu przestrzennego w obszarze objêtym planem zwi¹zana jest z koniecznoœci¹ wykluczenia
inwestycji generuj¹cych wzmo¿ony ruch w obszarze
strefy miejskiej. Takie ustalenie jest zgodne z przyjêtymi kierunkami polityki przestrzennej w Studium.
5. Uwaga Nr 5
dotyczy wg wniesionej uwagi: dzia³ki nr 97/3 obr. 128 (ma³y)
ul. Dekerta 12 (faktycznie: dzia³ki nr 147 obr. 14 Podgórze),
która w projekcie planu przeznaczona jest pod Teren zabudowy mieszkaniowej - B12.M - z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ nisk¹ (N); czêœæ dzia³ki znajduje
siê w zasiêgu ustalonej projektem planu "strefy specjalnej"
od kolei obwodowej. Zgodnie z §10 ust. 1 pkt 18 lit. b, d, e, f wymagane odleg³oœci obejmuj¹:
lit. b) dla lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na sta³y pobyt
ludzi - nie mniej ni¿ 25 m od osi skrajnego toru linii kolejowej
obwodowej,
lit. d) dla lokalizacji wszelkich budynków i budowli - nie mniej
ni¿ 20 m od osi skrajnego toru ka¿dej linii kolejowej,
lit. e) dla sytuowania drzew i krzewów - nie mniej ni¿ 15 m
od osi skrajnego toru ka¿dej linii kolejowej,
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lit. f) dla lokalizacji wszelkich budynków i budowli - nie mniej
ni¿ 10 m od linii rozgraniczaj¹cej teren kolejowy.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a zastrze¿enia do utworzenia
na nieruchomoœci pasa ochronnego kolei i pozbawienia jej cech
dzia³ki budowlanej w 2/3 powierzchni. Dalej w³aœcicielka dzia³ki podnosi, ¿e strefa ochronna zosta³a znacznie powiêkszona
w stosunku do wymagañ przepisów, jak równie¿ nie przedstawiono ¿adnych uregulowañ prawnych w tym zakresie, co jest
naruszeniem przepisów prawa. Dom znajduj¹cy siê na dzia³ce
pochodzi z koñca XIX w. i jego stan wymaga generalnego remontu. Zainteresowana podkreœla, i¿ objêcie dzia³ki stref¹
ochronn¹ kolei pozbawia j¹ mo¿liwoœci remontu lub budowy
nowego domu w formie odtworzenia istniej¹cej substancji.
Nieruchomoœæ jest w pe³ni uzbrojona w infrastrukturê i zakwalifikowana jest jako budowlana - utworzenie na jej znacznej
czêœci "pasa ochronnego" obni¿a jej wartoœæ i pozbawia W³aœcicieli prawa swobodnego dysponowania w³asnoœci¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka zosta³a zidentyfikowana w oparciu o podany adres:
ul. Dekerta 12 i okreœlony w piœmie opis sytuacji na dzia³ce.
Nie wystêpuje w tym obszarze wymieniona w piœmie dzia³ka
o nr "97/3 obrêb 128 (ma³y)"- wg przeprowadzonego rozpoznania chodzi o dzia³kê pod budynkiem nr 12, czyli dzia³kê nr 147
obr. 14 jednostka ewidencyjna Podgórze.
Szerokoœæ pasa terenu o ograniczonym u¿ytkowaniu i nieprzekraczalna linia zabudowy dla sytuowania nowych budynków
i budowli od terenu i linii kolejowej zosta³y ustalone w projekcie planu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych i uzyskanych wskazañ do projektu planu w trakcie jego sporz¹dzania.
Jest to niezbêdna odleg³oœæ dla ochrony zabudowy mieszkalnej a zarazem minimalna w tych warunkach. Istniej¹cy budynek mo¿e wiêc zostaæ rozbudowany wy³¹cznie w czêœci, która
nie przekracza ustalonej linii zabudowy i nie znajduje siê w terenie o ograniczonym u¿ytkowaniu (strefie specjalnej).
Natomiast remonty bie¿¹ce zabezpieczaj¹ce (równie¿ generalne) mog¹ byæ prowadzone zgodnie z przepisami odrêbnymi.
Nieprzekraczalna linia zabudowy i szerokoœæ pasa terenu
o ograniczonym u¿ytkowaniu wynika z:
– ustalonej strefy (lit. d, e, f) opartej na przepisach odrêbnych
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie wymagañ w zakresie odleg³oœci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie budowli i budynków, drzew
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s¹siedztwie linii kolejowej, a tak¿e sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on odœnie¿nych oraz pasów przeciwpo¿arowych (§ 1.ust. 1 i 2 oraz § 2.),
– ustalonej strefy (lit. b) opartej na Rozp. MŒ z dnia 9 stycznia
2002 r. w sprawie wartoœci progowych poziomów ha³asu
(Dz. U. Nr 8, poz. 81) oraz Rozp. MŒ z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku
(Dz. U. Nr 1788, poz 1841).
Mapa akustyczna opracowana przez AGH 2002 r.- zawieraj¹ca poziomy ha³asu - równowa¿ne poziomowi dŸwiêku A w (dB)
z uwzglêdnieniem przebiegu linii kolejowej na wysokim nasypie, stanowi³a uwarunkowanie do sporz¹dzanego projektu planu. W przypadku dzia³ki nr 147 obr. 14 - jest to poziom ha³asu
rzêdu 52,5 -57,5 dB. Zgodnie z Rozp. MŒ z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczonych poziomów ha³asu w œrodowisku za³. do Rozp.: tab.1 - dopuszczalny poziom ha³asu powodowany przez drogi lub linie kolejowe wynosi dla terenów zabudo-
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wy mieszkaniowej jednorodzinnej 50-55 dB (odpowiednio w porze dnia i nocy), natomiast wartoœci progowe podane w Rozp.
MŒ z dnia 9 stycznia 2002 r.- wynosz¹ odpowiednio 67-75 dB.
We wniosku do planu - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pismo
znak IZDK3-5070-51/04 z dnia 21.04.2004 r. ) - zosta³ okreœlony
m.in. wymóg wykluczenia wzd³u¿ linii kolejowej - z uwagi
na wp³yw ha³asu i drgañ na œrodowisko - lokalizowania budynków i budowli w miejscach gdzie natê¿enie równowa¿nego poziomu dŸwiêku przekracza wartoœci progowe okreœlone
w wy¿ej wymienionym Rozporz¹dzeniu. Zgodnie z treœci¹ pisma - w razie zabudowy przyleg³ych do terenu kolejowego
dzia³ek - PKP Polskie Linie Kolejowe nie SA nie bêd¹ ponosiæ
odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e z przekroczeniem dopuszczalnego ha³asu oraz innych uszkodzeñ budynków i budowli
spowodowanych drganiami wywo³anymi przez przeje¿d¿aj¹cy tabor kolejowy.
6. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki nr 171 obr. 13 Podgórze, pl. Boh. Getta 17,
która w projekcie planu przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej - A7.MU; dom przy Placu
Boh. Getta 17 proponowany jest do wpisania do rejestru zabytków i zalicza siê do podstawowych elementów podlegaj¹cych ochronie.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a wykreœlenia z ustaleñ projektu
planu zapisu zawartego w § 20 ust. 4 pkt 4 - a obejmuj¹cego:
"budynki proponowane do wpisu do rejestru zabytków (Z) dom przy Placu Bohaterów Getta 17".
W piœmie sk³adaj¹cy uwagê podali, i¿ decyzj¹ Urzêdu Dzielnicowego Kraków - Podgórze, Wydzia³ Gospodarki Przestrzennej i Architektury, z dnia 18.10.1980 r. zosta³ wydany nakaz
rozbiórki budynku, z uwagi na jego z³y stan techniczny. Obecnie zamierzaj¹ dokonaæ rozbiórki i wybudowaæ obiekt harmonizuj¹cy funkcj¹ i architektur¹ z otoczeniem. Ujêcie budynku
jako zabytkowego uniemo¿liwi im jego rozbiórkê i zobliguje
do odtworzenia obiektu (obowi¹zek wynikaj¹cy z Ustawy
o ochronie dóbr kultury).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Zapis zawarty w ustaleniach projektu planu § 20 ust. 4 pkt 4
w brzmieniu: "Podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie s¹: budynki proponowane do wpisania do rejestru obiektów zabytkowych (Z): ...oraz domy: plac Boh. Getta 17,.." - oznacza, ¿e budynek oznaczony nr 17, zbudowany ok. 1800 jest wpisany
do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków i po³o¿ony jest
na obszarze, którego uk³ad urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków (nr rejestru A-608) oraz na terenie uznanym
za pomnik historii "Kraków-Historyczny Zespó³ Miasta"
na podstawie rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 8 wrzeœnia 1994 r.
Po ponownych konsultacjach ze s³u¿bami konserwatorskimi
(w wyniku wniesionej uwagi) utrzymuje siê zapis o objêciu
ochron¹ budynku przy pl. Bohaterów Getta 17.
Decyzja rozbiórki z 1980 roku, na któr¹ powo³uj¹ siê sk³adaj¹cy uwagê, dotyczy³a parterowego budynku (zruderowanej
oficyny), która nie istnieje ju¿ na przedmiotowej posesji. Budynek proponowany do wpisania do rejestru jest piêtrowy i nie
jego dotyczy³a wydana w 1980 roku decyzja rozbiórki.
Z punktu widzenia przestrzennych rozwi¹zañ planu, ustalenia
projektu planu okreœlaj¹ warunki zagospodarowania terenu
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dzia³ki, warunki jej zabudowy i zasady kompozycji, które umo¿liwiaj¹ inwestowanie na przedmiotowej dzia³ce na odpowiednich zasadach tj. miêdzy innymi przy dostosowaniu do zabudowy s¹siedniej i nie przekroczeniu linii najwy¿szego gzymsu i kalenicy dachu w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwatorskimi. Inwestowanie na dzia³ce 171, stanowi¹cej w³asnoœæ wnosz¹cych uwagê nie jest wiêc wykluczone, nale¿y jednak¿e zastosowaæ przepisy zawarte w ustaleniach planu, a w szczególnoœci § 11 i § 20.
7. Uwaga Nr 7
dotyczy pó³nocnej czêœci terenu firmy "Chemobudowa"
(dz. nr 65/5) w s¹siedztwie firmy "Andbud" (dz. nr 63/1) i terenu przyleg³ego od strony p³n. - wschodniej do firmy "Andbud",
które znajduj¹ siê w terenie us³ug komercyjnych - C20.U, terenie drogi publicznej w kategorii drogi lokalnej - C.KDL, terenie
drogi publicznej w kategorii drogi dojazdowej - C.KDD.
Centrum Klinkieru i Ceramiki "ANDBUD" Andrzej Ociepka
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
7.1. za³o¿eñ planu tj. przesuniêcia przebiegu istniej¹cej drogi
klasy lokalnej (wewnêtrznej drogi "Chemobudowy" od strony pó³nocnej) o parê metrów równolegle na pó³noc, co powoduje zniszczenie bardzo starego drzewostanu, zburzenia stacji trafo i zniszczenie nowego obiektu realizowanego w firmie "Andbud" zgodnie decyzj¹ PMK Nr 483/98/A
(rozpoczêcie budowy nast¹pi³o 20.12.99 r. - zgodnie z powiadomieniem PNB - dziennik budowy 737/99 z dnia
16.11.99 r. i trwa nadal),
7.2. przebiegu nowo zaplanowanej koñcówki ul. Portowej o klasie drogi dojazdowej,
7.3. projektowanego ronda na obiektach firmy "ANDBUD" i s¹siada od strony pó³nocnej.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ czêœciowo wniesion¹ uwagê w zakresie pkt 7.1, a uwzglêdni³ j¹ w zakresie
pkt 7.2. oraz pkt 7.3.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêœci pkt 7.1,
nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Ad.7.1. Projektowana droga C.KDL jest ulic¹ publiczn¹ i nie
stanowi skorygowanego przebiegu prywatnej drogi
wewnêtrznej firmy "Chemobudowa". Przeprowadzenie ulicy o klasie drogi lokalnej w ci¹gu ulic: Dekerta Portowa, stanowi jedno z podstawowych rozwi¹zañ
przestrzennych w zakresie komunikacji, s³u¿¹cych obs³udze nowoutworzonych kwarta³ów przeznaczonych
pod inwestycje. Rezygnacja z takiego przebiegu spowoduje, ¿e za³o¿enia przyjête dla rozwoju obszaru
okreœlonego w studium jako "kluczowego obszaru
rozwoju gospodarczego" nie zostan¹ spe³nione w zakresie komunikacji. W zwi¹zku z wniesion¹ uwag¹ skorygowany zostaje przebieg tej drogi wy³¹cznie na odcinku od istniej¹cej stacji transformatorowej SN/nn
w kierunku projektowanego ronda, przewiduj¹c przebudowê stacji transformatorowej SN/nn zgodnie z projektem planu.
8. Uwaga Nr 8
dotyczy dwóch budynków wraz z dzia³k¹ nr 23 obr. 14 Podgórze, przy ul. Zab³ocie 13, które znajduj¹ siê w terenie us³ug
komercyjnych - B2.U, budynki proponowane do wpisania do rejestru zabytków (Z): ul. Zab³ocie 13 z dzia³k¹ nr 23 s¹ podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwarta³u podlegaj¹cymi ochronie.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmiany zapisu w projekcie planu ujêtego w § 45 pkt 4 - tj. nie wpisywania do rejestru zabytków dwóch budynków wraz z dzia³k¹ przy ul. Zab³ocie 13
i nie uznawania budynków i dzia³ki jako zabytków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
9. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ki nr 44 obr. 16, która w projekcie planu znajduje
siê w: terenach zieleni urz¹dzonej - C24.ZP, z podstawowym
przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem utrzymania jako przeznaczenia tymczasowego, dotychczasowego u¿ytkowania terenu tj. istniej¹cych ogrodów dzia³kowych "P³aszów" na okres 5 lat od dnia
wejœcia w ¿ycie planu; terenach us³ug komercyjnych - C25.U,
C26.U, C27.U, C28.U z dopuszczeniem jw.
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców - Okrêgowy Zarz¹d Ma³opolski (wniosek zbiorowy - wg za³¹czonej listy 138 podpisów)
wniós³ uwagê, która dotyczy³a opisania w projekcie planu
dz. nr 44 obr. 16 jako zieleni Ogrodu Dzia³kowego "P³aszów"
w Krakowie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W projekcie planu dzia³ka nr 44 obr. 16 stanowi¹ca obecnie
teren ogrodu dzia³kowego "P³aszów" przeznaczona zosta³a
(docelowo) na:
– w czêœci zachodniej - Tereny zieleni publicznej (ZP)
– w czêœci wschodniej - Tereny us³ug komercyjnych (UC)
Przeznaczenie takie jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹
przepisy ustawy.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania)
terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami
odrêbnymi.
10. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ki nr 44 obr. 16, które w projekcie planu znajduj¹
siê w: terenach zieleni urz¹dzonej - C24.ZP, z podstawowym
przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem utrzymania jako przeznaczenia tymczasowego, dotychczasowego u¿ytkowania terenu tj. istniej¹cych ogrodów dzia³kowych "P³aszów" na okres 5 lat od dnia
wejœcia w ¿ycie planu; terenach us³ug komercyjnych - C25.U,
C26.U, C27.U, C28. U z dopuszczeniem jw.
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców - Pracowniczy Ogród Dzia³kowy "P£ASZÓW"
wniós³ uwagê, która dotyczy³a ujêcia w projekcie planu Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jako ogrody dzia³kowe w dotychczasowych granicach.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" obejmuj¹cych dzia³kê nr 44 obr. 16, w projekcie planu zosta³ przeznaczony (docelowo) na:
– w czêœci zachodniej - Tereny zieleni publicznej (ZP),
– w czêœci wschodniej - Tereny us³ug komercyjnych (UC).
Przeznaczenie takie jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹
przepisy Ustawy.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych w projekcie planu zosta³y wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami odrêbnymi.
11. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki nr 1/5, obr. 14, która w projekcie planu znajduje siê w terenach zieleni urz¹dzonej - B1.ZP/B, z podstawowym
przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ parkow¹ p.n. Bulwary Wiœlane z nakazem przeniesienia istniej¹cego portu rzecznego ¿eglugi krakowskiej oraz likwidacji budynków zlokalizowanych w miêdzywalu rzeki Wis³y.
Przedsiêbiorstwo Prywatne ¯egluga Krakowska
wnios³o uwagê, która dotyczy³a uwzglêdnienia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zab³ocie istniej¹cej Bazy Prze³adunkowej PP ¯eglugi Krakowskiej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Zakaz lokalizacji terenu prze³adunku towarów masowych (piasku, wêgla itp) nie oznacza ograniczenia mo¿liwoœci funkcjonowania drogi wodnej na rzece Wiœle i likwidacji portu rzecznego
¯eglugi Krakowskiej - a tylko zmianê jego funkcji na pasa¿ersk¹,
co spowoduje, ¿e droga wodna stanie siê atrakcyjnym elementem w sieci komunikacji miejskiej ustalonej w Studium.
Zgodnie z przyjêtymi ustaleniami w projekcie planu (§ 44 ust. 2
pkt 1 lit. c), prze³adunkowy charakter wykorzystania terenów
przez ¿eglugê krakowsk¹ zosta³ wykluczony i nakazana budowa przystanku tramwaju wodnego, stanowi¹cego element trasy turystyczno - krajoznawczej
Uzasadnieniem dla takiego ustalenia jest zachowanie zgodnoœci z przyjêtymi w Studium - kierunkami polityki przestrzennej
- gdzie obecne miejsce prze³adunku towarów masowych znajduje siê w"kluczowym obszarze aktywizacji o znaczeniu kulturowym - Bulwary Wiœlane" w Œródmieœciu Krakowa. Istniej¹ca droga wodna na Wiœle na odcinku pomiêdzy Tyñcem-Salwatorem i Stopniem wodnym "D¹bie" ma pe³niæ funkcjê komunikacji pasa¿ersko-wycieczkowej z planowanymi przystankami poœrednimi w centrum. Przewóz towarów masowych jest
równie¿ uwzglêdniony w rozwoju systemu transportu wodnego rzeki Wis³y, ale dla miejsca prze³adunku tych towarów konieczna jest inna (zamienna) lokalizacja poza wy¿ej wymienio-
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nym "kluczowym obszarem aktywizacji o znaczeniu kulturowym - Bulwary Wiœlane" w obszarze Œródmieœcia Krakowa.
Wyj¹tkowa atrakcyjnoœæ lokalizacyjna Podgórza i Œródmieœcia
oraz ekspozycja widokowa z urz¹dzonych lewobrze¿nych bulwarów Wis³y - nie pozwala na utrzymanie na prawym brzegu
Wis³y (dok³adnie vis-a-vis ) prze³adunku towarów masowych.
Obszar B1.ZP/B, to projektowane rozwiniêcie prawobrze¿nych
Bulwarów Wiœlanych jako "miejskiego parku rzecznego", którego aktywizacja funkcjonalna (brzegów i samej rzeki) winna
iœæ w kierunku rozwoju funkcji turystycznej.
12. Uwaga Nr 12
dotyczy: obiektu nr 52 w kwartale B8.UP i kwarta³u B8
oraz dopuszczenia dla wszystkich terenów, lokalizacji niezbêdnych elementów urz¹dzeñ technicznych o wys. do 2,0 m ponad ustalon¹ wysokoœæ budynku; pod warunkiem zastosowania odpowiedniej obudowy dachu detalem architektonicznym
(np. attyk¹).
KCI S.A.
wnios³o uwagê, która dotyczy³a:
12.1. uzupe³nienia przeznaczenia podstawowego w kwartale
ozn. B8. o us³ugi komercyjne U,
12.2. w § 9 pkt 6 ppkt 12 - zaproponowane brzmienie mo¿e ograniczyæ lokowanie urz¹dzeñ technicznych koniecznych
dla prawid³owego funkcjonowania w tym obszarze miasta,
12.3. w § 12 pkt 2 ppkt 8 - wnosi o zniesienie zakazu "lokalizacji
w pasach drogowych, okreœlonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, wielkogabarytowych reklam"
w odniesieniu do budynków o charakterze biurowo-komercyjnym w obrêbie B8.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie pkt 12.2, uwzglêdni³ czêœciowo wniesion¹ uwagê w zakresie pkt 12.1.
Uwaga zosta³a uznana za niezasadn¹ w zakresie pkt 12.3
i nie zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga zosta³a uwzglêdniona przez Radê Miasta Krakowa
w zakresie pkt 12.2 i czêœci pkt 12.1, nieuwzglêdnionej
przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 12.3.
Ad.12.3. § 12 ust. 2 pkt 8 projektu uchwa³y w brzmieniu: zakaz
lokalizacji w pasach drogowych, okreœlonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, wielkogabarytowych reklam - dotyczy wy³¹cznie terenów w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic, a nie terenu B.8.
13. Uwaga Nr 13
dotyczy ustaleñ projektu planu dla terenów w obszarze B,
a w szczególnoœci: terenu us³ug publicznych B8.UP z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi publiczne: centrum kultury
i sztuki (wystawy sta³e i czasowe, galerie sztuki, sale teatralne
i festiwalowe, sale wyk³adowe), muzeum sztuki i techniki wspó³czesnej, centrum biznesowe; terenu us³ug komercyjnych B8.U
z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne: inkubator przedsiêbiorczoœci, obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia; terenu zieleni urz¹dzonej B8.ZP/KDX (g³ównego
ci¹gu pieszego) z podstawowym przeznaczeniem pod pasa¿;
terenu us³ug komercyjnych B10.U z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne: centrum targowo-konferencyjne,
obiekty biurowe, obiekty hotelowe, gastronomia.
KCI Centrum Zab³ocie
wnios³o uwagê, która dotyczy³a:
13.1. uzupe³nienia przeznaczenia podstawowego w kwartale
oznaczonym B8. o us³ugi komercyjne U,
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13.2. w obszarze B.10 - poszerzenia us³ug komercyjnych o dodatkowe tj.: inkubator przedsiêbiorczoœci, handel detaliczny, us³ugi magazynowe, us³ugi nieuci¹¿liwe,
13.3. zbyt wysokich wspó³czynników miejsc postojowych
przy jednoczesnym zachowaniu proporcji wykorzystania
terenu pod zieleñ,
13.4. przebiegu linii rozgraniczaj¹cych pasa¿u \B8.ZP/KDX
oraz B.KDD naruszaj¹cych w³asnoœæ KCI,
13.5. przewidywania szerszego podstawowego lub dopuszczalnego przeznaczenia terenu z uwagi na jego postindustrialny charakter,
13.6. zbyt du¿ej iloœci wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków obiektów w kwarta³ach B4, B5, B8,
13.7. w § 9 pkt 6 ppkt 12 - zaproponowane brzmienie mo¿e ograniczyæ lokowanie urz¹dzeñ technicznych koniecznych
dla prawid³owego funkcjonowania w tym obszarze miasta,
13.8. zmiany zapisu § 13 ust.2 pkt 5 (nie jest powiedziane
kto mia³by zlecaæ, pokrywaæ koszty i realizowaæ projekt
dla ca³ego kwarta³u),
13.9. w § 12 pkt 2 ppkt 8 - wnosi o zniesienie tego zakazu w odniesieniu do budynków o charakterze biurowo-komercyjnym w obrêbie kwarta³u B8.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie: pkt, pkt 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8
i uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê w zakresie 13.2.
Uwaga zosta³a uznana za niezasadn¹ w zakresie pkt 13.3
i pkt 13.9 i nie zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga zosta³a uwzglêdniona przez Radê Miasta Krakowa
w zakresie pkt, pkt 13.1 13.6, 13.7, 13.8
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie: pkt,
pkt 13.3, 13.4, 13.5, 13.9.
Wyjaœnienie:
Ad.13.3 Przewidziane w projekcie ustaleñ planu wspó³czynniki dotycz¹ce miejsc postojowych stanowi¹ wartoœci
maksymalne; lokalizacja parkingów nie musi ograniczaæ siê do terenu, mo¿na lokalizowaæ parkingi w podziemiach budynków.
Ad.13.4 Przebieg linii rozgraniczaj¹cych pasa¿u B8.ZP/KDX stanowi jeden z elementów koncepcji przyjêtych rozwi¹zañ przestrzennych w tym rejonie Zab³ocia. Utworzenie spacerowo - handlowego pasa¿u w tym rejonie
pozwoli na harmonijne po³¹czenie funkcji mieszkaniowej z us³ugami publicznymi i komercyjnymi. Linie rozgraniczaj¹ce przebiegaj¹ wprawdzie naruszaj¹c w³asnoœæ KCI, ale zgodnie z wczeœniejsz¹ koncepcj¹ programowo-przestrzenn¹ obszaru starego Zab³ocia wykonan¹ na zlecenie KCI S.A. przez Biuro Architektoniczne DDJM w lipcu 2003 r.
Ad.13.5 Obszar objêty planem zosta³ podzielony na trzy czêœci
o bardzo zró¿nicowanym charakterze i dla ka¿dej czêœci zosta³y przyjête inne ustalenia dotycz¹ce rozlokowania funkcji. Dla poprzemys³owego (postindustrialnego) Starego Zab³ocia, którego dotyczy uwaga, przyjêto bardzo zró¿nicowane przeznaczenie podstawowe,
dla ka¿dego wyznaczonego kwarta³u, w³aœnie w celu
umo¿liwienia rewitalizacji, czyli kompleksowego systemu dzia³añ, maj¹cego na celu o¿ywienie spo³eczne
i gospodarcze oraz zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju dawnej dzielnicy. Zatarcie ró¿nic (poprzez maksymalne poszerzenie podstawowego b¹dŸ dopuszczalnego przeznaczenia) w poszczególnych kwarta³ach doprowadzi³by do ujednolicenia przestrzeni i uniemo¿li-
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wienia restrukturyzacji terenów poprzemys³owych,
w sposób pozbawiaj¹cy ich to¿samoœci.
Ad.13.9 § 12 ust. 2 pkt 8 projektu uchwa³y w brzmieniu: zakaz
lokalizacji w pasach drogowych, okreœlonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, wielkogabarytowych reklam - dotyczy terenów w liniach rozgraniczaj¹cych ulic; nie odnosi siê on do terenów B8 i B10.
14. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ki nr 3, obr. 14, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie dróg publicznych - droga lokalna oznaczona symbolem C.KDL
Regionalne Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ch³odniczego
sp. z o.o. IGLOKRAK
wnios³o uwagê, która dotyczy przebiegu projektowanej ulicy
C.KDL przez teren bêd¹cy jego w³asnoœci¹ niezgodnie z ustaw¹
Prawo wodne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 3 obr. 14 zgodnie z ewidencj¹ gruntów stanowi w³asnoœæ Gminy Kraków. Droga bêd¹ca przedmiotem uwagi nie wykracza poza granice dzia³ki nr 3 obr. 14, a jej realizacja nie narusza przepisu art. 85 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
15. Uwaga Nr 19
dotyczy ca³ego obszaru objêtego planem
Rada Dzielnicy XIII
Uchwa³¹ Nr XLIX/505/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. wnios³a
uwagê, która dotyczy³a:
19.1. wadliwego ustalenia granic opracowania,
19.2. usankcjonowania w proj. planu zrealizowanego hotelu
w kwartale A1.U,
19.3. ustalenia wysokoœci budynków w poszczególnych przypadkach na zasadzie "wyrównania" do wy¿szego s¹siada i powi¹zañ widokowych pomiêdzy krzemionkami i Wawelem, Kazimierzem oraz Starym Miastem; brak propozycji ochrony zabytkowych obiektów przemys³owych
wœród zabudowy mieszkaniowej; ustalenia szczegó³owe nie zawieraj¹ ustaleñ z ustaleñ ogólnych,
19.4. ingerencji w podzia³y i zagospodarowanie poszczególnych dzia³ek - tzw. sanacja wnêtrz kwarta³ów wymaga
wyjaœnienia,
19.5. przyjêtej wysokoœci zabudowy w kwartale A5.MU 15m (uwaga jak w pkt. 19.3),
19.6. obciêcia fragmentu (naro¿nika) 200 letniego budynku
sk³adnicy solnej,
19.7. szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Na ZjeŸdzie,
która w projekcie planu jest niezgodna ze Studium i stanowi groŸbê powrotu do pomys³ów "krakowskiej wis³ostrady" lub tunelu pod Gór¹ œw. Benedykta,
19.8. rozpoznania w kwartale A24 obiektów o walorach zabytkowych i objêcia ich ochron¹ -obecne ustalenia pozwalaj¹ rozebraæ prawdopodobnie bardzo cenne obiekty
przemys³owe. Ochrona budynku Wielicka 2 winna obejmowaæ równie¿ jego oficynkê,
19.9. nieuzasadnionego poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Romanowicza oraz podkreœlenia zieleni¹ miejsca dworu
(folwarku) zab³ockiego - zaproponowany uk³ad umniejsza
przestrzenn¹ rolê historycznego miejsca,
19.10. wprowadzenia zabudowy wysokiej w kwarta³ach B o wysokoœci do 25m, która powinna byæ zdecydowanie obni¿ona. Powinna zostaæ wykszta³cona struktura prze-
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strzeni inna ni¿ "osiedla i bloki" lat 60 i 70, co nieuchronnie grozi niebezpieczeñstwami spo³ecznymi i podrzêdn¹ rang¹ miejsca,
19.11. przywrócenia tradycji ogrodów na Zab³ociu (licznych
ogrodów zak³adów przemys³owych i alei drzew),
19.12. pozostawienia ogrodów dzia³kowych miêdzy ul. Portow¹, Nowohuck¹ i Stoczniowców bez zabudowy, z ustaleniami zapewniaj¹cymi ich u¿ytkowanie w myœl ustawy o rodzinnych ogrodach dzia³kowych z dnia 8 lipca
2005 r. - jako zielonej rezerwy dla przysz³ych pokoleñ
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie: pkt, pkt 19.5, 19.9, 19.12.
Uwaga nie podlega rozstrzygniêciu w zakresie pkt 19.1,
pkt 19.2 i nie zosta³a uwzglêdniona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga uznana za niezasadn¹ w zakresie: pkt, pkt 19.3,
19.4, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10, 19.11 i nie zosta³a uwzglêdniona Przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie: pkt, pkt 19.1,
19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12.
Wyjaœnienie:
Ad.19.1 Uwaga nie dotyczy ustaleñ planu. Granice planu zosta³y okreœlone Uchwa³¹ RMK Nr XXXVI/321/04
z dnia 14 stycznia 2004 r.
Ad.19.2 Dla terenu (dz. nr 57/3 i 57/4 obr. 13) zosta³a wydana
prawomocna ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowê Nr 1589/3A/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. dla hotelu QUBUS HOTEL SYSTEM Sp. z o.o. - któr¹ zgodnie
z art. 65 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan powinien uwzglêdniæ.
Ad.19.3 Ustalenia dotycz¹ce wysokoœci budynków, w ka¿dym
kwartale - rozpatrywane oddzielnie - okreœlaj¹ graniczne wielkoœci. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ustalono dopuszczenie lub zakaz nadbudowy
budynków chronionych. W ka¿dym paragrafie zawieraj¹cym ustalenia dla zabudowy w obszarze A - Starego Podgórza zawarty jest "nakaz wkomponowania
nowej zabudowy o wysokiej jakoœci i estetyce architektonicznej w historyczn¹ i zabytkow¹ tkankê miejsk¹,
z zachowaniem architektonicznego charakteru zabudowy historycznej typowej dla Podgórza". W obszarze A - Starego Podgórza, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i póŸniejszymi uzgodnieniami projektu
planu ze s³u¿bami konserwatorskimi - nie ma obiektów przemys³owych wœród zabudowy mieszkaniowej
- wpisanych do ewidencji zabytków. Ustalenia ogólne, a w tym przypadku § 9 ust. 5 i § 11 projektu ustaleñ
planu dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego nie mog¹ byæ naruszone przy zagospodarowywaniu terenów i dzia³aj¹ ³¹cznie z ustaleniami szczegó³owymi, do czego jest odniesienie w ka¿dym paragrafie ustaleñ szczegó³owych.
Ad.19.4 Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w podzia³ dzia³ek, a sanacja wnêtrz kwarta³ów to zgodnie z § 6 ust. 1
pkt 22, "oczyszczenie wnêtrz kwarta³ów zabudowy
poprzez stopniowe wyburzenia prowizorycznej zabudowy i dobudówek o charakterze gospodarczym
na rzecz zakomponowania zieleni urz¹dzonej z elementami ma³ej architektury o walorach estetycznych
i u¿ytkowych". Te dzia³ania nie maj¹ na celu niszczenia "substancji mieszkaniowej i zabytkowej" a wrêcz
odwrotnie podniesienie jej estetyki i wartoœci.
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Ad.19.5 W kwartale A5.MU wyznaczono teren zabudowy
mieszkaniowo - us³ugowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
z us³ugami w parterze. Kwarta³ ten tworzy pó³nocn¹
pierzejê Placu Bohaterów Getta, która zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi powinna byæ odtworzona w celu domkniêcia przestrzeni wnêtrza Placu. Parametry przyjête w tym kwartale, jak i na ca³ym obszarze objêtym planem s¹ zgodne ze Studium (wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - min. 1,2) i uzyska³y
pozytywne uzgodnienie s³u¿b konserwatorskich.
Ustalona w kwartale A5.MU graniczna wysokoœæ
zabudowy - 15,0m, jest spójna z istniej¹c¹ zabudow¹
przy placu Bohaterów Getta.
Ad.19.6 ¯aden naro¿nik budynku sk³adu solnego nie zosta³
"uciêty". Budynek sk³adu solnego zgodnie z ustaleniami planu podlega ochronie wzglêdnej (T) § 27 ust. 4
i wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów
i obiektów oznaczonych symbolem (T) wymagaj¹ uzyskania pozytywnej opinii w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich (§ 11 ust. 1 pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 9). Wszystkie budynki wskazane w projekcie planu do ochrony
zosta³y zidentyfikowane na podstawie wytycznych
konserwatorskich, a ustalenia planu uzyska³y pozytywne uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i miejskich s³u¿b konserwatorskich.
Ad.19.7 Ustalenia projektu planu nie zmieniaj¹ istniej¹cego
przebiegu ani parametrów ul. Na ZjeŸdzie. Studium
nie okreœla dok³adnie klasy ulicy Na ZjeŸdzie, poniewa¿ pokazuje tylko "wybrane drogi zbiorcze". Porównanie do ulic Karmelickiej i Zwierzynieckiej nie wydaje siê trafne ze wzglêdu na po³o¿enie tych ulic w obrêbie drugiej obwodnicy Krakowa. Ulica Na ZjeŸdzie
spe³nia rolê drogi ³¹cz¹cej dzielnice, a w takim wypadku zazwyczaj wymagana jest ulica klasy zbiorczej,
co nie oznacza, ¿e nie mog¹ byæ zastosowane ograniczenia w ruchu w celu jego uspokojenia, (ale nie jest
to przedmiotem ustaleñ planu). Ustalenia planu
nie obejmuj¹ koncepcji "krakowskiej wis³ostrady",
a Studium te¿ nie zawiera takiej informacji.
Ad.19.8 Budynek przy ulicy Wielickiej 2 (dawny szpital) jest
objêty prawn¹ ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹
wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków A - 115 jest
oznaczony w planie symbolem (R) i podlega przepisom odrêbnym. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c
oraz ust. 2 pkt 6 ustaleñ projektu planu, wszystkie
dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów i obiektów (R) wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê
do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ i opiek¹
konserwatorsk¹. Ustalenia planu w zakresie ochrony zabytków uzyska³y pozytywne uzgodnienie ze s³u¿bami konserwatorskimi.
Ad.19.9 Poszerzenie linii rozgraniczaj¹cych ulicy Romanowicza nie jest jednoznaczne z poszerzeniem jezdni
i zmian¹ jej klasy. Jednym z za³o¿eñ kompozycji przestrzennej obszaru Starego Zab³ocia jest utworzenie
reprezentacyjnej alei o charakterze spacerowo - komercyjnym. Ulica Romanowicza doskonale spe³nia
to za³o¿enie ³¹cz¹c po³udniow¹ czêœæ Zab³ocia i Starego Podgórza, z Krakowsk¹ Szko³¹ Wy¿sz¹ poprzez planowan¹ k³adkê piesz¹ nad ul. Herlinga Grudziñskiego i dalej do Bulwarów Wiœlanych. Podkreœla
te¿ jedn¹ z czterech podstawowych osi widokowych na po³udnie (po³udniowy-zachód z widokiem na ko-
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piec Krakusa). W zwi¹zku z ustalonymi w projekcie
planu wy¿szymi dopuszczalnymi wysokoœciami zabudowy w s¹siednich kwarta³ach, poszerzenie w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Romanowicza jest niezbêdne w celu odsuniêcia zabudowy i ochrony widoku. Uwaga dotycz¹ca podkreœlenia zieleni¹ miejsca
"dworu (folwarku) zab³ockiego" nie jest mo¿liwa
do uwzglêdnienia z powodu niemo¿liwoœci identyfikacji jego lokalizacji. W wytycznych konserwatorskich
taki obiekt nie wystêpuje, a w innych dostêpnych opracowaniach i dokumentach, w trakcie analiz do planu
na taki obiekt lub œlad po nim nie natrafiono.
Ad.19.10 Podstawowym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zab³ocie jest
wprowadzenie ustaleñ dotycz¹cych regulacji, bêd¹cych dyspozycjami programowo przestrzennymi
i funkcjonalnymi dla realizacji wielorakich programów
inwestycyjnych, § 8 - Podstawowe cele planu. Studium wyznaczy³o obszar Zab³ocia jako "kluczowy obszar rozwoju gospodarczego" do kompleksowych dzia³añ restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych:
– restrukturyzacja - przekszta³cenia zmierzaj¹ce
do nowego wspó³czesnego wykorzystania terenów poprzemys³owych w celach pozaprodukcyjnych (§ 6 ust. 1 pkt 21 ustaleñ projektu planu),
– rewitalizacja - kompleksowy system dzia³añ, maj¹cy na celu o¿ywienie spo³eczne i gospodarcze
(przywracanie do ¿ycia) oraz zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju dawnych dzielnic, (§ 6 ust. 1
pkt 18 ustaleñ projektu planu).
Ustalenia planu zawarte w Rozdziale I i na rysunku
planu - maj¹ miêdzy innymi na celu ochronê g³ównych osi widokowych oraz panoramy Zab³ocia
od strony Bulwarów Wiœlanych i z Kopca Krakusa.
Wysokoœæ Mostu Kotlarskiego gwarantuje zachowanie widoku na Krzemionki pomimo podniesienia wysokoœci zabudowy. Ustalenia projektu planu maj¹
za zadanie poprawiæ standardy w obszarze objêtym
planem i podnieœæ jego nisk¹ obecnie rangê w skali
Krakowa. Uchwalenie planu pozwoli na kompleksowy rozwój Zab³ocia zgodnie, z góry ustanowionymi
zasadami, a nie kontynuowanie chaotycznej, prowizorycznej i dysharmonijnej zabudowy. Przyjête zasady ochrony i ³adu przestrzennego w obszarze Starego Zab³ocia (§ 9 ust. 6, a w szczególnoœci pkt 3) dotycz¹ tworzenia zwartych kwarta³ów zabudowy o typowo miejskim uk³adzie charakteryzuj¹cych siê: wielofunkcyjnoœci¹ struktury, - wysok¹ atrakcyjnoœci¹
urbanistyczn¹ i jakoœci¹ architektury, - programem
kszta³tuj¹cym "miejskoœæ" i podkreœlaj¹cym metropolitaln¹ i regionaln¹ rangê miasta, - realizacj¹ atrakcyjnych programów inwestycyjnych, - intensyfikacj¹
zainwestowania przy równoczesnym zachowaniu
i ochronie istniej¹cych zespo³ów zieleni publicznej
i ci¹gów zieleni.
Ad.19.11 Ustalenia dotycz¹ce poszczególnych kategorii terenów oraz warunki ich zagospodarowania zawarte
w Rozdzia³ach 2, 3 i 4, szczegó³owo okreœlaj¹ wielkoœæ
powierzchni zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) dla ka¿dego wyznaczonego terenu. Daje to w³aœcicielom lub w³adaj¹cym terenu, mo¿liwoœæ zagospodarowania swojej dzia³ki z uwzglêdnieniem zieleni
(§ 10 ust. 2). Zapisy o sanacji wnêtrz kwarta³ów maj¹
na celu miêdzy innymi odtworzenie tradycji ogrodów
nie tylko przydomowych, ale i przyzak³adowych.
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Ad.19.12 Teren POD P³aszów, le¿¹cy w granicach obszaru objêtego planem zosta³ przeznaczony pod teren zieleni
urz¹dzonej, oznaczony symbolem C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne. Przeznaczenie
to jest zgodne z ustaleniami Studium, czego wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do projektu planu zosta³a
wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego) na cele
nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty
potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia
2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu
wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
16. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ek nr 163/3,163/4 obr. 14, le¿¹cych w terenie us³ug
komercyjnych B12.U z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne i w terenie dróg publicznych - o kategorii ulicy
dojazdowej, oznaczony symbolem B.KDD oraz przebiegu linii
rozgraniczaj¹cej od strony wschodniej ul. Romanowicza.
[...]*
wniós³ uwagê, w której zwróci³ uwagê, ¿e ustalenia projektu
planu w zakresie linii rozgraniczaj¹cych ul. Romanowicza, uniemo¿liwiaj¹ realizacjê inwestycji, dla których zosta³y wydane
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
na dzia³kach nr 163/3, 163/4 obr. 14.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo: uwaga zosta³a uwzglêdniona w zakresie przesuniêcia linii rozgraniczaj¹cych terenu B12.U, a nieuwzglêdni³ w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Ulica Romanowicza spe³nia jedno z za³o¿eñ dyspozycji przestrzennej obszaru Starego Zab³ocia, to jest utworzenie reprezentacyjnej alei o charakterze spacerowo - komercyjnym, ³¹cz¹cej po³udniow¹ czêœæ Zab³ocia i Starego Podgórza, z Krakowsk¹
Szko³¹ Wy¿sz¹ poprzez planowan¹ k³adkê piesz¹ nad ul. Herlinga Grudziñskiego i dalej do Bulwarów Wiœlanych. Utrzymanie
ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie B12.U jest
niezbêdne w celu odsuniêcia zabudowy od osi jezdni ul. Romanowicza i ochrony widoku - jednego z czterech podstawowych
w obszarze objêtym planem - na kopiec Krakusa.
Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: nr AU-2/7331/852/2003 z dnia 19.11.2003 r. i nr AU2/7331/706/05 z dnia 9 03 2005 r. wygasaj¹ je¿eli dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia s¹
inne ni¿ w wydanej decyzji (art.65 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
17. Uwaga Nr 22
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
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pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
18. Uwaga Nr 23
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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19. Uwaga Nr 24
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
20. Uwaga Nr 25
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
21. Uwaga Nr 26
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
22. Uwaga Nr 27
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
23. Uwaga Nr 28
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
24. Uwaga Nr 29
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
25. Uwaga Nr 30
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹
parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych: C25.U,
C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
26. Uwaga Nr 31
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
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pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
27. Uwaga Nr 32
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹
parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych: C25.U,
C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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28. Uwaga Nr 33
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
29. Uwaga Nr 34
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
30. Uwaga Nr 35
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
31. Uwaga Nr 36
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
32. Uwaga Nr 37
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
33. Uwaga Nr 38
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
34. Uwaga Nr 39
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
35. Uwaga Nr 40
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
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C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
36. Uwaga Nr 41
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³y uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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37. Uwaga Nr 42
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
38. Uwaga Nr 43
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
39. Uwaga Nr 44
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
40. Uwaga Nr 45
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
41. Uwaga Nr 46
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
42. Uwaga Nr 47
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
43. Uwaga Nr 48
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
44. Uwaga Nr 49
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...] *
wnios³y uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
45. Uwaga Nr 50
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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46. Uwaga Nr 51
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
47. Uwaga Nr 52
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
48. Uwaga Nr 53
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
49. Uwaga Nr 54
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
50. Uwaga Nr 55
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
51. Uwaga Nr 56
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
52. Uwaga Nr 57
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
53. Uwaga Nr 58
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
54. Uwaga Nr 59
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.

Poz. 3534

55. Uwaga Nr 60
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
56. Uwaga Nr 61
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
57. Uwaga Nr 62
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
58. Uwaga Nr 63
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
59. Uwaga Nr 64
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
60. Uwaga Nr 65
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
61. Uwaga Nr 66
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
62. Uwaga Nr 67
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
63. Uwaga Nr 68
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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64. Uwaga Nr 69
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
65. Uwaga Nr 70
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
66. Uwaga Nr 71
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
67. Uwaga Nr 72
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
68. Uwaga Nr 73
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
69. Uwaga Nr 74
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
70. Uwaga Nr 75
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
71. Uwaga Nr 76
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
72. Uwaga Nr 77
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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73. Uwaga Nr 78
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
74. Uwaga Nr 79
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
75. Uwaga Nr 80
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
76. Uwaga Nr 81
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
77. Uwaga Nr 82
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
78. Uwaga Nr 83
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 559

— 15964 —

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
79. Uwaga Nr 84
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
80. Uwaga Nr 85
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
81. Uwaga Nr 86
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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82. Uwaga Nr 87
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
83. Uwaga Nr 88
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
84. Uwaga Nr 89
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
85. Uwaga Nr 90
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
86. Uwaga Nr 91
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
87. Uwaga Nr 92
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ i Tereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
88. Uwaga Nr 93
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
89. Uwaga Nr 94
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
90. Uwaga Nr 95
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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91. Uwaga Nr 96
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³/a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
92. Uwaga Nr 97
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
93. Uwaga Nr 98
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
94. Uwaga Nr 99
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
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zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
95. Uwaga Nr 100
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
96. Uwaga Nr 101
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 559

— 15969 —

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
97. Uwaga Nr 102
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
98. Uwaga Nr 103
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
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C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
99. Uwaga Nr 104
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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100. Uwaga Nr 105
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³/a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
101. Uwaga Nr 106
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
102. Uwaga Nr 107
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
103. Uwaga Nr 108
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹
parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych: C25.U,
C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod
us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
104. Uwaga Nr 109
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
105. Uwaga Nr 110
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
106. Uwaga Nr 111
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
107. Uwaga Nr 112
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
108. Uwaga Nr 113
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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109. Uwaga Nr 114
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
110. Uwaga Nr 115
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
111. Uwaga Nr 116
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
112. Uwaga Nr 117
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
113. Uwaga Nr 118
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
114. Uwaga Nr 119
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
115. Uwaga Nr 120
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
116. Uwaga Nr 121
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
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C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
117. Uwaga Nr 122
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnieœli uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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118. Uwaga Nr 123
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
119. Uwaga Nr 124
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
120. Uwaga Nr 125
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
121. Uwaga Nr 126
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹
parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych: C25.U,
C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod
us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
122. Uwaga Nr 127
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
123. Uwaga Nr 128
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
124. Uwaga Nr 129
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
125. Uwaga Nr 130
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
126. Uwaga Nr 131
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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127. Uwaga Nr 132
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
128. Uwaga Nr 133
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
129. Uwaga Nr 134
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
130. Uwaga Nr 135
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
131. Uwaga Nr 136
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
132. Uwaga Nr 137
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
133. Uwaga Nr 138
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
134. Uwaga Nr 139
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...] *
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
135. Uwaga Nr 140
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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136. Uwaga Nr 141
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
137. Uwaga Nr 142
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
138. Uwaga Nr 143
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
139. Uwaga Nr 144
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
140. Uwaga Nr 145
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
141. Uwaga Nr 146
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
142. Uwaga Nr 147
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
143. Uwaga Nr 148
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
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[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
144. Uwaga Nr 149
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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145. Uwaga Nr 150
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
146. Uwaga Nr 151
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 559

— 15983 —

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
147. Uwaga Nr 152
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
148. Uwaga Nr 153
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wy-
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magaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
149. Uwaga Nr 154
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
150. Uwaga Nr 155
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
151. Uwaga Nr 156
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
152. Uwaga Nr 157
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
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C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
153. Uwaga Nr 158
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów
Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
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154. Uwaga Nr 159
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
Nazwisko i adres nieczytelne
wniesiono uwagê, która zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ
projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów" w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów
ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
155. Uwaga Nr 160
dotyczy ogrodu dzia³kowego "P³aszów", który jest przeznaczony w projekcie planu na teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostêpn¹ parkow¹ zieleñ urz¹dzon¹ iTereny us³ug komercyjnych:
C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne: obiekty biurowe, handel detaliczny,
gastronomia, produkcja nieuci¹¿liwa.
Nazwisko i adres nieczytelne
wniesiona uwaga, zawiera³a odwo³anie siê od ustaleñ projektu planu i postulat utrzymania ogrodu dzia³kowego "P³aszów"
w kontekœcie art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie dzia³ki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Dzia³kowych "P³aszów" jest zgodne z ustaleniami Studium;
zapewnienia takiej zgodnoœci projektu planu ze studium wymagaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Do projektu planu zosta³a wydana wymagana przepisami "Zgoda" na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu dzia³kowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzaj¹ ekonomiczn¹ celowoœæ intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów ogrodów.
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W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie (z dniem 21 wrzeœnia 2005 r.)
Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³kowych zosta³y w projekcie planu wprowadzone zmiany zapisów dotycz¹cych przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalaj¹ dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania) terenów ogrodów dzia³kowych zgodnie z ww. ustaw¹ i przepisami odrêbnymi.
CZÊŒÆ II
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zab³ocie w Krakowie zosta³ ponownie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w zakresie wprowadzonych zmian
wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu, okresie od 10 kwietnia
2006 r. do 12 maja 2006 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 26 maja
2006 r., wp³ynê³y 3 uwagi.
Prezydent Miasta Krakowa rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu, ponownie wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
w zakresie wprowadzonych zmian.
W zakresie uwag objêtych czêœci¹ II Za³¹cznika, a nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
156. Uwaga Nr 1
dotyczy ca³ego obszaru objêtego planem oraz obiektów zabytkowych w terenach: B5.MW/U, B6.MW/U, B8.U i B9.U.
Rada i Zarz¹d Dzielnicy XIII
w uchwale NR LX/614/2006 z dnia 9 maja 2006 r. wnios³a uwagi, które w zakresie odnosz¹cym siê do zmian projektu planu podlegaj¹cych ponowieniu czynnoœci okreœlonych w art. 17
Ustawy, dotyczy³y:
1. ograniczenia mo¿liwoœci wprowadzania obiektów i urz¹dzeñ
na dachy i elewacje budynków a tak¿e zabezpieczenia ich
estetyki;
2. negatywnej opinii do wszystkich poprawek dotycz¹cych
zmian zasad ochrony konserwatorskiej, tj. zmiany kategorii
z Z na E i zmiany kategorii T na brak zasad ochrony;
3. zabezpieczenia uporz¹dkowania i estetyki ma³ej architektury, napisów, znaków i tablic reklamowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwagi nie mog¹ byæ uwzglêdnione, poniewa¿ zapisy projektu
planu, których one dotycz¹, zosta³y skreœlone przez Radê Miasta Krakowa w wyniku przeg³osowanych poprawek do druku
nr 1151 i w ten sposób zagadnienia wyszczególnione w uwadze
zosta³y rozstrzygniête wczeœniej przez Radê Miasta Krakowa.
157. Uwaga Nr 2
dotyczy obiektów zabytkowych w czêœci B obszaru objêtego
planem
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddzia³ Kraków
w piœmie z dnia 25 maja 2006 r. - zawar³o uwagê o treœci:
"Nie neguj¹c mo¿liwoœci wprowadzenia funkcji mieszkaniowej
w dotychczasowych zespo³ach przemys³owych (czêœæ B) ochronê obiektów poprzemys³owych uwa¿amy za dalece niewystarczaj¹c¹".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ zapisy projektu
planu, dot. proponowanego wpisu do rejestru zabytków obiektów poprzemys³owych, zosta³y skreœlone (z wyj¹tkiem obiektu Fabryki Schindlera ul. Lipowa 4) przez Radê Miasta Krakowa w wyniku przeg³osowanej poprawki nr 4 do druku nr 1151
i w ten sposób zagadnienia dotycz¹ce ochrony zabytków i ich
kategorii ochrony zosta³y rozstrzygniête przez Radê Miasta
Krakowa.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr CXIII/1156/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZAB£OCIE
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru Zab³ocie zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale w sprawie uchwalenia
planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹
czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹ca:
1) Uk³ad drogowy podstawowy:
a) droga g³ówna - ul. Powstañców Wielkopolskich - ul. Nowohucka ( KDG),
b) trzy drogi zbiorcze (KDZ i KDZ+T), po³¹czone wêz³ami
i skrzy¿owaniami z drog¹ g³ówn¹: ul. Na ZjeŸdzie - ul. Limanowskiego - ul. Wielicka, ul. Herlinga - Grudziñskiego - ul. Klimeckiego, ul. Stoczniowców,
c) przebudowa skrzy¿owania ul. Powstañców Wielkopolskich / ul. Klimeckiego (Trasa P³aszowska) w wêze³ drogowy.
2) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar objêty planem jako sieæ dróg lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD):
a) w OBSZARZE A powi¹zany g³ównie z wêz³em ulic
Na ZjeŸdzie / Zab³ocie oraz skrzy¿owaniem ulic Limanowskiego / Lwowska;
b) w OBSZARZE B powi¹zany g³ównie z wêz³em ulic Herlinga-Grudziñskiego / Zab³ocie i z ul. Dekerta;
c) w OBSZARZE C powi¹zany g³ównie ze skrzy¿owaniem
ulic Klimeckiego / Dekerta, ul. Dekerta i ul. Portow¹.
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3) Œcie¿ki rowerowe i ci¹gi piesze:
a) w terenach dróg i ulic (w pasach drogowych),
b) wzd³u¿ Bulwarów Wiœlanych ( w terenach: A11.ZP/B,
B1.ZP/B, C23.ZP/B),
c) w terenie zieleni urz¹dzonej (B8.ZP/KDX, C24.ZP),
4) K³adki piesze:
a) przez Wis³ê (w osi ulicy Przemys³owej),
b) przez ulicê Herlinga - Grudziñskiego (w osi ulicy Romanowicza),
5) Parkingi powierzchniowe lub kubaturowe na wydzielonych terenach (KS).
6) Transport zbiorowy:
a) istniej¹ce miejskie linie magistralne (tramwajowe
w ul. Na ZjeŸdzie i autobusowe w ul. Powstañców Wielkopolskich - ul. Nowohuckiej, ul. Herlinga - Grudziñskiego - ul. Klimeckiego i w ul. Stoczniowców),
b) planowana linia tramwaju szybkiego w ul. HerlingaGrudziñskiego - ul. Klimeckiego - Trasa P³aszowska,
c) terminal autobusowy (A25.KT)
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in. przystanki i inne urz¹dzenia
transportu zbiorowego oraz - w infrastrukturze drogowej:
chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem oraz urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi".
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) Utrzymanie zasilania w wodê obszaru objêtego planem z podstawowej strefy ciœnieñ wodoci¹gu komunalnego miasta Krakowa (rzêdns linii ciœnieñ
245,00 m n.p.m.) poprzez istniej¹ce g³ówne sieci wodoci¹gowe podstawowego uk³adu zasilania:
– magistrala φ 800 mm "Krzeminki - Rondo Mogilskie",
– magistrala φ 600 mm w ulicach Rêkawka - Limanowskiego - Wielicka,
– magistrala φ 300 mm od Mostu Powstañców Œl¹skich
- ul. Na ZjeŸdzie - ul. Krakusa - do po³¹czenia z φ 600
mm w ul. Rêkawka,
– magistrala φ 300 mm w ulicach Kingi - Romanowicza
(φ 500 mm),
– ruroci¹g f 250 mm w ul. Zab³ocie.
b) Rozbudowa sieci wodoci¹gowej rozdzielczej oparta na
istniej¹cym uk³adzie zasilania poprzez planowany uk³ad
pierœcieniowy:
– w obrêbie OBSZARU A - przed³u¿enie ruroci¹gu Ø 100
mm od ruroci¹gu w ul. Traugutta do spiêcia z ruroci¹giem w ul. D¹browskiego (wzd³u¿ nowoprojektowanej ulicy wokó³ "kwarta³u" A16),
– w obrêbie OBSZARU B - realizacja ruroci¹gu spinaj¹cego koñcówkê sieci w ul. Przemys³owej z ruroci¹giem w ul. Lipowej wraz z przed³u¿eniem ruroci¹gu
w kierunku pó³nocnym, wzd³u¿ nowoprojektowanej
ul. Fabrycznej, do spiêcia z ruroci¹giem Ø 250 mm
w ul. Zab³ocie,
– w obrêbie OBSZARU C - realizacja ruroci¹gu w nowoprojektowanej ulicy równoleg³ej do ul. Klimeckiego, spinaj¹cego wodoci¹g Ø 160 mm w ul. Nowohuckiej z ruroci¹giem w ul. Dekerta oraz budowê sieci rozdzielczej
w oparciu o ruroci¹g Ø 150 mm w ul. Portowej.
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych:
a) Utrzymanie systemu kanalizacji ogólnosp³awnej centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa (do centralnej oczyszczalni œcieków w P³aszowie), poprzez istniej¹ce g³ówne kana³y ogólnosp³awne:
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– kolektory sprowadzaj¹ce œcieki w kierunku pó³nocnym do prawobrze¿nego kolektora rzeki Wis³y "PWS":
– kolektor w ulicach Lwowskiej - Targowej - Nadwiœlañskiej o przekroju 1000 x 1500 mm do 1200 x 1800 mm,
– kolektor wzd³u¿ torów kolejowych, ul. Romanowicza
o przekroju 1400 x 2100 mm,
– kolektor w ul. Dekerta o przekroju 600 x 900 mm,
– kolektor w ul. Nowohuckiej o przekroju 700x1050 mm,
sprowadzaj¹cy œcieki w kierunku wschodnim do g³ównego kana³u "P³aszowskiego" o przekroju 4000 x
4500 mm prowadz¹cego œcieki do oczyszczalni.
b) Rozbudowa sieci kanalizacji ogólnosp³awnej w obszarze planu poprzez:
– w obrêbie OBSZARU A - realizacja kana³u w projektowanej ulicy wokó³ "kwarta³u" A16, ze sprowadzeniem
œcieków do kana³u w ul. K¹cik oraz realizacja kanalizacji w ulicach w rejonie "kwarta³ów" A19 i A18, ze sprowadzeniem œcieków do kana³u w ul. D¹browskiego,
– w obrêbie OBSZARU B - realizacja sieci kanalizacji
ogólnosp³awnej w nowoprojektowanych ulicach
ze sprowadzeniem œcieków do najbli¿szego kana³u,
– w obrêbie OBSZARU C - realizacja kana³u ogólnosp³awnego w nowoprojektowanej ulicy pomiêdzy
"kwarta³ami" C19, C15, C14 a C24, sprowadzaj¹cego
œcieki do kolektora w ul. Nowohuckiej oraz sieci kanalizacji ogólnosp³awnej w projektowanych ulicach, pomiêdzy "kwarta³ami" C24 - C29, sprowadzaj¹cej œcieki
do kolektora w ul. Portowej.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
Finansowanie inwestycji mo¿e odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Finansowanie i wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach, m.in.:
a) finansowania i wspó³finansowania inwestycji drogowych
(modernizacji i przebudowy uk³adu drogowego podstawowego, wêz³ów i skrzy¿owañ) - w zakresie dróg wojewódzkich,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji unijnych,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych œrodków zewnêtrznych,
g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym (lub w formie "partnerstwa
publiczno-prywatnego" - "PPP", jeœli zostanie ona unormowana i wdro¿ona).
Objêcie obszaru Zab³ocia przygotowywanym programem
rewitalizacji, umo¿liwi uruchomienie w/w Ÿróde³ finansowania, a tak¿e ich rozszerzenie.
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gê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna
Zarz¹d Gospodarki Komunalnej (we wspó³pracy z Zarz¹dem
Województwa Ma³opolskiego).
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci kanalizacji ogólnosp³awnej ze œrodków MPWiK S.A.
Przyjmuje siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A. - zgodnie z przyjêtym programem "Woda dla wszystkich".
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane
"programy sektorowe" okreœlone 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,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
W programowaniu realizacji i finansowania inwestycji
o znaczeniu ponadlokalnym mog¹ byæ wykorzystane programy zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego, a tak¿e w sporz¹dzanym Planie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym
etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania
inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków - nie wymagaj¹ wprowadzania
zmian do niniejszego Rozstrzygniêcia.

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji, Zarz¹d Gospodarki Komunalnej. W zakresie inwestycji zwi¹zanych z ich ponadlokaln¹ funkcj¹, Jednostki te wspó³pracuj¹ odpowiednio
z GDDKiA i Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³u-
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