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Uchwa³a Nr CXV/1192/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Pó³noc.
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:

nych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne do szczegó³owego ustalenia na etapie przygotowania
inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3,
b) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§1
§3
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Sidzina-Pó³noc, 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 z dnia16 kwietnia 2003 r.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice stanowi¹: od pó³nocy - autostrada A4, od po³udnia - linia kolejowa Kraków Skawina, od wschodu - granice podjêtego planu OKU Opatkowice-Sidzina, od zachodu - granica administracyjna miasta i ul. Skotnicka.
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ca 194,5 ha.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
b) rysunek infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej
oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicz-

1. Podstawowym celem planu jest uporz¹dkowanie i utrwalenie istniej¹cego podmiejskiego charakteru obszaru Sidzina Pó³noc w powi¹zaniu z uk³adem zewnêtrznym intensywnie
rozwijaj¹cego siê budownictwa mieszkaniowego i terenami
otwartymi.
2. O zgodnoœci realizacji inwestycji i zagospodarowania obszaru objêtego planem decyduj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
1) zachowanie istniej¹cego charakteru zabudowy podmiejskiej o niskiej intensywnoœci a w szczególnoœci wartoœciowych historycznych uk³adów urbanistycznych dawnej wsi
Sidzina;
2) aran¿owanie i tworzenie przestrzeni o atrakcyjnym, otwartym krajobrazie z du¿ym udzia³em terenów zielonych;
3) utrzymanie g³ównej funkcji obszaru zainwestowania
mieszkaniowego i us³ugowego podporz¹dkowanego
ochronie przyrodniczej i krajobrazowej;
4) zapewnienie mieszkañcom w³aœciwych standardów komunikacyjnych, szczególnie w zakresie dojazdów komunikacj¹ zbiorow¹, powi¹zanie lokalnego uk³adu komunikacyjnego z uk³adem zewnêtrznym w sposób zgodny z docelowymi rozwi¹zaniami, ustalonymi w uchwale;
5) racjonalne kszta³towanie sieci ulic lokalnych i dojazdów
do budynków mieszkalnych i us³ugowych;
6) zachowanie terenów otwartych w dolinie i otoczeniu cieków wodnych;
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7) uwzglêdnienie w projekcie inwestycji ograniczeñ wynikaj¹cych z ustalonego zasiêgu ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady (A4) na œrodowisko, okreœlonego
decyzj¹ o lokalizacji autostrady wraz z jej póŸniejszymi
zmianami;
8) dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej w oparciu
o istniej¹c¹ sieæ, umo¿liwiaj¹c¹ obs³ugê nowoprojektowanego zainwestowania;
9) u¿ytkowanie terenów i sposoby ich zagospodarowania
nie mog¹ powodowaæ uci¹¿liwoœci i obni¿enia standardu
s¹siedztwa, szczególnie s¹siedztwa zabudowy us³ugowej
z zabudow¹ mieszkaniow¹.
3. Wszystkie przedsiêwziêcia - zwi¹zane z u¿ytkowaniem obszaru - nie spe³niaj¹ce kryteriów wymienionych w ust. 1 i 2
nale¿y uznaæ za niezgodne z planem.
§4
1. Ustalenia planu, stanowi¹ce treœæ uchwa³y, zostaj¹ wyra¿one równie¿ w czêœci graficznej planu, okreœlonej w § 2 ust. 2
pkt 1, w zakresie okreœlonym w § 6.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w czêœci graficznej obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§5
1. Utrzymuje siê przeznaczenie gruntów 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 IV, w tym: RIVa o powierzchni 5,01 ha i u¿ytki zielone
£IV, PsIV o powierzchni 1,93 ha, na które uzyskano zgodê
Wojewody Ma³opolskiego - decyzj¹ znak: ŒR.VII.SK.77111505-05 z dnia 12 paŸdziernika 2005 r.
3. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klasy bonitacyjnej III o powierzchni 3,99 ha, w tym: RIIIb - 1,49 £III, PsIII 2,50 ha, na które uzyskano zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - decyzjami znak: GZ.tr.057-602-699/05 z dnia 3 listopada 2005 r. oraz decyzj¹ znak:GZ.tr.057-602-249/06
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
§6
1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu wyznaczonymi
na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1, s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami
identyfikacyjnymi:
a) MN.1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN.2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym,
c) MN.3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum wsi Sidzina i jego przed³u¿enia,
d) MNU - Tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej,
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e) UK - Tereny zabudowy sakralnej,
f) UO - Tereny us³ug oœwiaty,
g) UH - Tereny us³ug handlu,
h) US - Tereny us³ug sportu i rekreacji,
i) R - Tereny rolnicze,
j) ZP 1 - Tereny zieleni parkowej w strefach ochrony konserwatorskiej K1 i K2,
k) ZP 2 - Tereny zieleni parkowej,
l) ZI - Tereny zieleni izolacyjnej,
m) ZU - Tereny zieleni urz¹dzonej w strefie od sieci ciep³owniczej,
n) ZNN - Tereny zieleni nieurz¹dzonej,
o) IT -Tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
p) KU - Tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych,
q) KDL, KDD, KDW - tereny tras komunikacyjnych,
r) KA - Teren autostrady,
s) WS - Tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych.
2. Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów, oraz sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy, uzupe³nione s¹ nastêpuj¹cymi elementami ustaleñ na rysunku planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - rozumie siê przez to,
wyznaczone na rysunku planu linie, poza którymi nie mo¿na sytuowaæ budynku w planie zagospodarowania dzia³ki lub terenu;
2) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczone na rysunku planu linie, przy których wymaga siê obowi¹zkowo usytuowanie budynków w planie
zagospodarowania dzia³ki lub terenu;
3) dojazdy niewydzielone - oznaczaj¹ce istniej¹ce i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; przebieg tych dojazdów
mo¿e byæ korygowany na etapie regulacji i podzia³u w³asnoœci;
4) lokalizacje stanowisk archeologicznych - okreœlaj¹ce
tereny stanowisk archeologicznych po³o¿onych w obszarze planu, objêtych ewidencj¹ stanowisk archeologicznych
z terenu Sidzina (numeracja i opis stanowisk zosta³y zamieszczone w §11 oraz na rysunku planu), w których obowi¹zuj¹ wymagania okreœlone w § 11;
5) granice strefy ochrony archeologicznej - oznaczaj¹ce
zasiêg obszarów okreœlonych w Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa jako "strefa nadzoru archeologicznego", w której obowi¹zuj¹ wymagania okreœlone w § 11;
6) obiekty lub zespo³y obiektów wymagaj¹ce ochrony
i opieki konserwatorskiej - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty wpisane do rejestru zabytków, do ewidencji zabytków oraz pomniki przyrody wpisane do rejestru, o których mowa w przepisach odrêbnych;
7) œcie¿ki rowerowe - zasady przebiegu - oznaczaj¹ce trasy wyznaczone wzd³u¿ ci¹gów projektowanych i istniej¹cych dróg, w ramach linii rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji i terenów zieleni, w których obowi¹zuj¹ wymagania okreœlone w Rozdziale II § 15 oraz w Rozdziale III;
8) elementy oznaczone na rysunku planu, dla których
plan ustala szczególne warunki zagospodarowania
i u¿ytkowania terenu, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych:
a) strefa ochrony konserwatorskiej oraz ochrony archeologicznej, o których mowa w § 11,
b) granice centrum obszaru Sidziny - Pó³noc, którego zasiêg pokazany zosta³ na rysunku planu, a ustalenia dotycz¹ce wyznaczonego obszaru zawarte w zapisach § 12,
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c) obszar wystêpowania podtopieñ, którego zasiêg pokazany zosta³ na rysunku planu, a ustalenia dotycz¹ce
wyznaczonego obszaru zawarte w zapisach § 18,
d) strefy i pasy ochronne od sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w Rozdziale II § 17- § 22:
– strefa techniczna od linii WN 110kV (po 15 m od osi
linii do zabudowy),
– strefa ochronna od gazoci¹gu wysokoprê¿nego
(po 15.0 m od osi gazoci¹gu do zabudowy),
– strefa techniczna od magistrali cieplnej (po 8,0 m od osi
ciep³oci¹gu do zabudowy),
– pas ochronny od sieci wodoci¹gowej (3,0 m od zabudowy oraz 1,0 m od zadrzewieñ i ma³ej architektury do zewnêtrznej krawêdzi ruroci¹gu),
– pas ochronny od sieci kanalizacji (5,0 m od zabudowy
oraz 1,0 m od zadrzewieñ - do zewnêtrznej krawêdzi
przewodu),
e) wynikaj¹ce z ustalonego zasiêgu obszaru uci¹¿liwoœci
od autostrady A4, o których mowa w Rozdziale II § 10:
– strefy oddzia³ywañ ekstremalnych (20m od krawêdzi jezdni),
– w strefie zagro¿eñ (50 m od krawêdzi jezdni),
– w strefie uci¹¿liwoœci (150 m od krawêdzi jezdni);
9) punkty i ci¹gi widokowe - stwarzaj¹ce warunki dalekiego widoku, rozci¹gaj¹ce siê z wierzchowiny w kierunku pó³nocnym na szerok¹ panoramê Bramy Krakowskiej z Klasztorem Kamedu³ów na Bielanach oraz Lasem Wolskim
i w kierunku po³udniowym oraz stwarzaj¹ce warunki bliskiego widoku, którego szczególne walory krajobrazowe
prezentuje zespó³ dworsko - parkowy przy ul. M. Wrony 111, w sk³ad którego wchodzi równie¿ park krajobrazowy ze starodrzewem.
§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Pó³noc;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miasta Krakowa, o ile z treœci przepisu nie wynika
inaczej;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y;
4) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
5) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z póŸniejszymi zmianami;
6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie,
na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci
z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w planie;
8) wysokoœci budynku (lub jego czêœci) - nale¿y przez to
rozumieæ okreœlenie maksymalnego pionowego wymiaru budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
9) powierzchni biologicznie czynnej -- nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê zgodnie z przepisami odrêbnymi;
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10) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni terenu, która nie mo¿e byæ zabudowana powierzchniowo lub kubaturowo (tak¿e w g³¹b
gruntu) w ramach powierzchni terenu inwestycji; do procentowego obliczenia udzia³u powierzchni biologicznie
czynnej wlicza siê 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê;
11) wskaŸniku powierzchni zabudowy terenu - nale¿y
przez to rozumieæ nieprzekraczalny parametr wykorzystania terenu inwestycji o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni, która mo¿e byæ wykorzystana pod zabudowê, a liczony wg wzoru:
D=

P
T

x 100(%)

gdzie:
D = wskaŸnik zabudowy terenu,
P = suma powierzchni zabudowy, liczona wg przepisów
odrêbnych,
T = powierzchnia ca³kowita dzia³ki lub terenu inwestycji
- jeœli jest ona w ca³oœci po³o¿ona w terenie przeznaczonym pod zabudowê lub - w pozosta³ych przypadkach w czêœci, która znajduje siê w granicach terenu, dla którego jest liczony wskaŸnik;
12) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y zieleni (w tym równie¿ o charakterze izolacyjnym) obejmuj¹ce: drzewa, krzewy, trawniki i kwietniki, skomponowane pod wzglêdem estetycznym i plastycznym wg projektu zieleni, stanowi¹cego
sk³adnik w projekcie budowlanym; w tym równie¿ oznaczone na rysunku planu - tereny wzd³u¿ pasów drogowych (niezale¿nie od szpalerów drzew lokalizowanych
w pasach drogowych) oraz w poszczególnych terenach pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ zabudowy;
13) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi oraz oznaczony symbolami literowymi i cyfrowymi, o okreœlonym
w planie przeznaczeniu;
14) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwoleniu na budowê i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów
odrêbnych;
15) dostêpie do drogi publicznej - nale¿y przez to rozumieæ
bezpoœredni dostêp do tej drogi poprzez istniej¹cy
lub projektowany wjazd, albo dostêp do niej przez drogê
wewnêtrzn¹ lub przez ustanowienie odpowiedniej s³u¿ebnoœci drogowej (dojazd nie wydzielony);
16) dominancie - nale¿y przez to rozumieæ obiekt budowlany lub budowlê wyró¿niaj¹c¹ siê swoj¹ form¹ architektoniczn¹ w stosunku do otaczaj¹cej przestrzeni;
17) decyzji o lokalizacji autostrady - nale¿y przez to rozumieæ Decyzjê Wojewody Krakowskiego nr 3/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady p³atnej oraz Decyzjê Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast znak:GP-1/A-4/
27/EM-AŒ/99/85;
18) ogrodzenie trwa³e - nale¿y przez to rozumieæ taki rodzaj urz¹dzenia budowlanego, które w sposób trwa³y
zwi¹zane jest z gruntem na ca³ej swojej d³ugoœci poprzez fundament i podmurówkê.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale definiowane s¹
w przepisach odrêbnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 618

— 17552 —

ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§8
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) praw w³aœcicieli i u¿ytkowników terenów s¹siaduj¹cych;
3) warunków technicznych, przepisów sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
4) innych wymagañ, a w szczególnoœci dotycz¹cych: ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej - okreœlonych w niniejszym rozdziale oraz w Rozdziale III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania
terenów zgodnie z planem, o ile zapisy 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.
§9
Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego poprzez:
1) NAKAZY:
a) zachowanie historycznie ukszta³towanego uk³adu urbanistycznego dawnej wsi Sidzina poprzez utrwalenie istniej¹cej zabudowy oraz zespo³u dworsko - parkowego
wraz ze starodrzewem o wysokich wartoœciach kulturowych,
b) kszta³towanie zabudowy w nawi¹zaniu do istniej¹cego
krajobrazu terenów podmiejskich,
c) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,
d) staranne wpisanie realizowanych obiektów wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki
gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz zieleñ) w istniej¹ce ukszta³towanie i po³o¿enie terenu; formowanie
nowych obiektów kubaturowych powinno nawi¹zywaæ
do wartoœciowych elementów miejscowej tradycji budowlanej, w tym: gabarytów obiektów, kszta³tu dachów
oraz faktury u¿ytych materia³ów,
e) ograniczenie wysokoœci i typów zabudowy w celu ochrony widoków na panoramê Bramy Krakowskiej z Klasztorem Kamedu³ów na Bielanach oraz Lasem Wolskim,
f) ochronê zieleni terenów otwartych przed zainwestowaniem,
g) po³¹czenie terenów zabudowy mieszkaniowej i terenów
zabudowy us³ugowej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej
ci¹gami pieszymi (chodnikami), wyznaczonymi w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic oraz jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zieleni, o których mowa w rozdziale III.
2) ZAKAZY:
a) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych,
b) realizacji wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych,
c) lokalizacji obiektów mieszkaniowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych - o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
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§ 10

Ustala siê zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:
1) NAKAZY:
a) racjonalne wykorzystanie gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania z zachowaniem w³aœciwych
proporcji pomiêdzy wskaŸnikami powierzchni zabudowy
oraz powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonych
dla poszczególnych terenów,
b) ochrona i kszta³towanie istniej¹cych terenów zielonych
poprzez nadanie im w³aœciwych funkcji nie powoduj¹cych
ich degradacji,
c) kompleksowe rozwi¹zanie zasad infrastruktury technicznej w szczególnoœci gospodarki wodno-œciekowej oraz
systemów grzewczych opartych o paliwa ekologicznie
czyste (paliwo gazowe, lekki olej opa³owy) oraz energiê
elektryczn¹,
d) utrzymania wód polegaj¹cy na zapewnieniu w³aœciwych
warunków korzystania z wody oraz ich dobrego stanu ekologicznego,
e) prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w ramach programu us³ugowego, tak aby zwi¹zane z ni¹ uci¹¿liwoœci
zamyka³y siê w granicach dzia³ki (dzia³ek), do których prowadz¹cy instalacje ma tytu³ prawny, a emisje nie przekracza³y obwi¹zuj¹cych standardów jakoœci œrodowiska;
2) ZAKAZY:
a) lokalizacji inwestycji - przedsiêwziêæ, mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których zgodnie z przepisami odrêbnymi - wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko; z wyj¹tkiem
inwestycji komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,
b) lokalizacji wolnostoj¹cych masztów antenowych;
3) OGRANICZENIA:
wynikaj¹ce z ustalonego zasiêgu ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady (A4) na œrodowisko okreœlonego decyzj¹
o lokalizacji autostrady wraz z jej póŸniejszymi zmianami;
a) dla strefy oddzia³ywañ ekstremalnych (20 m od krawêdzi
jezdni) mo¿liwa jest wy³¹cznie lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej autostrady oraz urz¹dzeñ ochrony
œrodowiska,
b) w strefie zagro¿eñ (50 m od krawêdzi jezdni) niedopuszczalna jest lokalizacja obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi oraz prowadzenia gospodarki rolnej z wyj¹tkiem produkcji roœlin
nasiennych, przemys³owych i gospodarki leœnej,
c) w strefie uci¹¿liwoœci (150 m od krawêdzi jezdni): nale¿y
zapewniæ skuteczn¹ ochronê istniej¹cych obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi przed szkodliwym wp³ywem autostrady przez dotrzymanie obowi¹zuj¹cych normatywów oraz zastosowanie rozwi¹zañ, œrodków i urz¹dzeñ technicznych pozwalaj¹cych na maksymaln¹ ochronê œrodowiska i zdrowia tj. ekranów ochronnych, zieleni
ochronnej lub zieleni os³onowej za ekranami.
§ 11
Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) na terenie opracowania znajduje siê Zespó³ Dworsko-Parkowy przy ul. M. Wrony 111, wpisany do rejestru zabytków
pod nr A-602; w sk³ad zespo³u wchodzi:
a) dwór z I po³owy XIX w., przebudowany w XX w.,
b) budynek gospodarczy - spichlerz z XVIII/XIX w.,
c) park krajobrazowy ze starodrzewem i stawami;
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2) w sk³ad starodrzewu objêtego ochrona konserwatorsk¹, znajduj¹cego siê w rejestrze zabytków przyrody wchodz¹:
a) d¹b - obwód 314 cm, nr rej. 14/II/46,
b) d¹b - obwód 299 cm, nr rej. 14/II/47,
c) lipa - obwód 265, 210 cm, nr rej. 14/II/48,
d) jesion - obwód 374 cm, nr rej. 14/II/49;
3) na terenie opracowania znajduj¹ siê nastêpuj¹ce budynki
zawarte w ewidencji gminnej obiektów zabytkowych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie:
a) kapliczka murowana z prze³omu XIX/XX wieku stoj¹ca
obok domu przy ul. M. Wrony 101,
b) budynek mieszkalny (ok. 1900 r.) - ul. Wrony 78,
c) budynek mieszkalny (ok. 1910 r.) - ul. Wrony 72,
d) budynek mieszkalny (pocz¹tek XX w.) - ul. Wrony 73,
e) budynek mieszkalny (1920 r.) - ul. Wrony 77,
f) budynek mieszkalny (1925 r.) - ul. Wrony 78,
g) budynek mieszkalny (ok. 1920 r.) - ul. Wrony 154,
h) budynek mieszkalny (ok. 1938 r.) - ul. Wrony 168,
i) budynek mieszkalny (1920 r.) - ul. Wrony 170,
j) budynek mieszkalny (1914 r.) - ul. Hollendra 23,
k) budynek mieszkalny (ok. 1910 r.) - ul. Hollendra 27,
l) budynek mieszkalny (1930 r.) - ul. Wapowskiego 10,
m) budynek mieszkalny (ok. 1900 r.) - ul. Wapowskiego 24-26;
4) w celu zachowania historycznych uk³adów urbanistycznych, g³ównie ulicowego uk³adu wsi z dominantami w postaci zespo³u dworsko-parkowego ustala siê koniecznoœæ
podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu przeciwdzia³anie rozproszeniu zabudowy na zasadzie uzupe³nieñ i kontynuacji;
5) w celu ochrony, uzupe³nienia i odtworzenia wysokich, wartoœci kulturowych istniej¹cych w obszarze opracowania planu ustala siê strefy A i K ochrony i rewaloryzacji wysokich wartoœci kulturowych, których zasiêg okreœlono na rysunku planu na podstawie przepisów odrêbnych:
a) w obszarze strefy K - ochrony konserwatorskiej wydzielono:
– K1 - strefê œcis³ej ochrony konserwatorskiej, na któr¹
sk³ada siê zespó³ dworsko - parkowy w Sidzinie z³o¿ony z budynku dworu, spichlerza i otaczaj¹cego ich za³o¿enia parkowego,
– K2 - strefê poœredniej ochrony konserwatorskiej w najbli¿szym otoczeniu zespo³u (po stronie wschodniej
od wewnêtrznej drogi gospodarczej nr 25/4 oraz po stronie pó³nocnej w pasie szerokoœci 150 m. od wyznaczonej powy¿ej granicy parku),
– K3 - strefê w obrêbie historycznego uk³adu centrum
dawnej wsi Sidzina i jego przed³u¿enia; strefa obejmuje
ci¹g nastêpuj¹cych ulic: M. Wrony, Warcha³owskiego,
Zagumnie i Na Kliñcu wraz z zachowanym starodrzewem, charakterem zabudowy i widokami; ponadto
ul. B. Warcha³owskiego, przebiegaj¹c grzbietem wzniesienia, stanowi eksponowany ci¹g widokowy w kierunkach pó³nocnym i po³udniowym,
b) w zakresie strefy K1 ustala siê:
– w ramach zespo³u zabytkowego obowi¹zuje nadrzêdnoœci zagadnieñ ochrony konserwatorskiej nad innymi
zagadnieniami wystêpuj¹cymi w tym obszarze,
– wprowadza siê nakaz (w zale¿noœci od stanu zachowania) utrzymania stanu, konserwacji wzglêdnie rewaloryzacji za³o¿eñ lub ich elementów, a tak¿e zakaz inwestycji kubaturowych, nie dotyczy to urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
c) w zakresie strefy K2 ustala siê:
– nakaz zachowania historycznej substancji, uk³adu ulic
i placów oraz obiektów i zespo³ów,
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– dostosowanie ewentualnych nowych elementów do historycznej kompozycji urbanistycznej, do skali, gabarytów, formy, podzia³ów architektonicznych, wzajemnych
proporcji powierzchni murów, otworów i dachów obiektów; stosowane materia³y budowlane winny nawi¹zywaæ swoim charakterem (wygl¹dem) do materia³ów
tradycyjnych,
– przebudowê obiektów dysharmonijnych,
– restauracjê i przebudowê obiektów o lokalnej wartoœci
kulturowej po uzyskaniu opinii, w³aœciwych organów
stosownie do przepisów odrêbnych,
– porz¹dkowanie w³asnoœciowe zespo³ów historycznych
i krajobrazowych w celu stworzenia warunków jednolitej odpowiedzialnoœci za stan utrzymania i nale¿ytego
zagospodarowania gwarantuj¹cego zachowanie ich
wartoœci,
– realizacjê infrastruktury technicznej niezbêdnej dla poprawy standardów w tym zakresie,
d) w zakresie strefy K3 ustala siê:
– dostosowanie nowych elementów do historycznej kompozycji urbanistycznej, do skali, gabarytów, formy, podzia³ów architektonicznych, wzajemnych proporcji powierzchni murów, otworów i dachów obiektów,
– stosowane materia³y budowlane winny nawi¹zywaæ
swoim charakterem (wygl¹dem) do materia³ów tradycyjnych,
– utrzymanie, konserwacjê, wzglêdnie rekompozycjê elementów krajobrazowych;
6) obszar strefy A - ochrony archeologicznej obejmuje ca³oœæ obszaru opracowania, znajduj¹cego siê w strefie nadzoru archeologicznego z uwagi na wystêpowanie na objêtym planem obszarze licznych, tworz¹cych zwarty kompleks
stanowisk archeologicznych; do stanowisk wpisanych do ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie nale¿¹:
Nr 1
osada - kultura ³u¿ycka, neolit, - kultura przeworska; wczesne œredniowiecze (XI-XIV wiek)
Nr 2
osada - wczesne œredniowiecze, (XI-XIII wiek) póŸne œredniowiecze
Nr 3
osada - wczesne œredniowiecze, (XI-XIII wiek) póŸne œredniowiecze
Nr 4
osada - kultura przeworska, okres rzymski (XIXIII wiek) - wczesne œredniowiecze, - póŸne œredniowiecze,
Nr 5
osada - kultura przeworska, okres rzymski - wczesne œredniowiecze (XI-XIII wiek)
Nr 6
osada - okres rzymski - wczesne œredniowiecze,
(XI-XIII wiek)
Nr 7
osada - kultura przeworska, okres rzymski, - wczesne œredniowiecze, (XI- III wiek) - póŸne œredniowiecze
Nr 8
œlad osadnictwa - prahistoryczny
Nr 9
znalezisko luŸne - okres rzymski
Nr 10
osada - wczesne œredniowiecze (XI-XIII wiek) póŸne œredniowiecze (XIII - XVI wiek)
Nr 11
osada - wczesne œredniowiecze (XII - XIII wiek) póŸne œredniowiecze (XIV - XV wiek)
Nr 12
osada - wczesne œredniowiecze (XI-XIII wiek) póŸne œredniowiecze (XIV - XVI wiek)
Nr 13
osada - wczesne œredniowiecze (XI-XIII wiek) póŸne œredniowiecze - œlady osadnictwa - nowo¿ytnoœæ
Nr 14
œlady osadnictwa - okres rzymski, nowo¿ytny
Nr 15
œlady osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek) - póŸne œredniowiecze
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Nr 16

œlady osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek), epoka kamienia
Nr 17
œlady osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek), okres rzymski
Nr 22
œlady osadnictwa - okres wp³ywów rzymskich
Nr 23
œlady osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XII XIV wiek)
Nr 24
œlady osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek)
Nr 25
œlady osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek)
Nr 26
osada - œredniowiecze (XII - XIV wiek)
Nr 30
œlad osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek)
Nr 31
œlad osadnictwa - póŸne œredniowiecze
Nr 32
œlad osadnictwa - kultura przeworska, okres wp³ywów rzymskich, - epoka kamienia, - wczesne œredniowiecze (XI-XIII wiek)
Nr 33
œlad osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek)
Nr 34
œlad osadnictwa - wczesne œredniowiecze (XIXIII wiek) - póŸne œredniowiecze (XIII - XV wiek)
- epoka nowo¿ytna (XVI - XVII wiek),
– wymienione numery s¹ równie¿ numerami na rysunku
planu i odnosz¹ siê do spisu stanowisk archeologicznych
wg Mapy Archeologicznego Zdjêcia Polski Sidzina - Kraków Nr obszaru 104 - 55 i 104 -56;
7) wszystkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie dzia³ek, na których
znajduj¹ siê obiekty, o których mowa w pkt. 1-3 oraz tereny stanowisk archeologicznych wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹, tj. uzyskania
pozytywnej opinii w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich.
§ 12
Zasady wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych
Przestrzeñ publiczn¹ w obszarze kszta³tuj¹ elementy zagospodarowania obszaru zabytkowego zespo³u dworsko-parkowego, tereny us³ug, obszary zieleni parkowej i urz¹dzonej
oraz ci¹gi komunikacyjne.
1) NAKAZY:
a) urz¹dzania trwa³ych ci¹gów spacerowych wyposa¿onych
w oœwietlenie, ³awki i elementy ma³ej architektury,
b) wprowadzenie zieleni i elementów s³u¿¹cych rekreacji,
c) wprowadzenie wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych pasm zadrzewieñ wg opracowanych projektów zieleni,
d) kszta³towanie pieszej dostêpnoœci terenu ze szczególn¹
dba³oœci¹ o osoby niepe³nosprawne;
2) ZAKAZY:
a) sytuowania ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicznych nie bli¿ej
ni¿ na wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczaj¹cych pasy drogowe,
b) realizacji ogrodzeñ lub innych elementów uniemo¿liwiaj¹cych dostêpnoœæ przestrzeni publicznych,
c) lokalizacji obiektów tymczasowych,
d) lokalizacji w pasach drogowych okreœlonych na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi, wolnostoj¹cych wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych;
3) wprowadza siê granicê centrum obszaru Sidzina-Pó³noc,
której zakres przedstawia rysunek planu; do terenów w obszarze centrum nale¿¹:

Poz. 3821

a) ZP1- tereny zieleni parkowej z historycznym uk³adem
dworu wraz ze starodrzewem, w strefie œcis³ej strefie
ochrony konserwatorskiej,
b) ZP2 - tereny zieleni parkowej rekreacyjnej,
c) US - tereny us³ug sportu i rekreacji,
d) UK - tereny us³ug sakralnych,
e) UO - tereny us³ug oœwiaty;
4) w ramach obszaru wprowadza siê wymóg uwzglêdniania
we wszelkich dzia³aniach inwestycyjnych prac maj¹cych
na celu:
a) zapewnienie ekspozycji zabytkowych budynków i zespo³ów,
b) podniesienie walorów architektonicznych, technicznych
oraz funkcjonalnych przestrzeni publicznej przez prowadzenie systematycznych prac regulacyjnych w zakresie
istniej¹cych podzia³ów w³asnoœciowych, obiektów budowlanych, pierzei ulic i placów, w tym obiektów ma³ej architektury i zieleni urz¹dzonej;
5) dla istniej¹cego historycznego zespo³u dworsko-parkowego obowi¹zuj¹ zapisy ujête w § 11.
§ 13
Dla potrzeb ochrony przed ha³asem - zgodnie z przepisami
odrêbnymi, przyjmuje siê dla:
1) terenów zabudowy mieszkaniowej (MN.1, MN.2 i MN.3) dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku, jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹;
2) terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (MNU) - dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku jak dla terenów
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-us³ugowe;
3) dla zabudowy UO - jak dla terenów przeznaczonych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y;
4) dla pozosta³ych terenów nie okreœla siê w planie - zgodnie
z przepisami odrêbnymi - dopuszczalnego poziomu ha³asu
w œrodowisku.
§ 14
Ustalenia dotycz¹ce zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci:
1) w przypadku podzia³u geodezyjnego - w celu ustalenia innego ni¿ istniej¹cy uk³ad dzia³ek - podzia³ ten musi zapewniaæ dostêp do drogi publicznej; dostêp ten mo¿e byæ realizowany za pomoc¹ uk³adu wydzielonych dróg wewnêtrznych lub istniej¹cych s³u¿ebnoœci - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) nie ustala siê terenów, których zainwestowanie jest uwarunkowane wczeœniejszym dokonaniem scalenia i podzia³u
nieruchomoœci;
3) ustala siê minimalne wielkoœci dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej okreœlone w rozdziale III;
4) nie ustala siê wielkoœci dzia³ek dla zabudowy us³ugowej, wielkoœci te powinny byæ dostosowane do rodzaju inwestycji
i mo¿liwoœci obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury.
§ 15
Ustalenia dotycz¹ce zasad, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) w zakresie komunikacji indywidualnej sieæ uliczn¹ stanowiæ bêd¹:
a) podstawowy uk³ad ulic klasy L (lokalnych): zmodernizowana ul. M. Wrony, nowy ci¹g ulic pó³noc - po³udnie przebiegaj¹cy w rejonie ul. Pra¿mowskiego i ul. Dzia³owskie-
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go wraz z przekroczeniem linii kolejowej i autostrady
nowymi wiaduktami oraz zmodernizowana ul. B. Warcha³owskiego,
b) uk³ad uzupe³niaj¹cy stanowiæ bêdzie pozosta³a sieæ uliczna, utworzona z ulic klas L i D (odpowiednio lokalnych
i dojazdowych) oraz dróg wewnêtrznych;
2) w zakresie komunikacji zbiorowej obszar objêty planem
obs³ugiwany bêdzie (jak obecnie) komunikacj¹ autobusow¹
i kolejow¹:
a) komunikacja autobusowa prowadzona bêdzie ulicami:
M.Wrony i Pra¿mowskiego, we wschodniej czêœci obszaru utrzymana zosta³a lokalizacja pêtli autobusowej w terenie KU,
b) dostêpnoœæ komunikacji kolejowej zapewniona zostaje
poprzez przystanek Sidzina (zlokalizowany przy wschodniej granicy obszaru opracowania);
3) powi¹zania uk³adu drogowego z uk³adem zewnêtrznym:
a) istniej¹ca ulica klasy L (ul. M. Wrony) w³¹czona
do ul. Skotnickiej w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania,
b) istniej¹ca ulica klasy L (ul. B. Warcha³owskiego) w³¹czona do ul. Skotnickiej w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania (poza obszarem planu),
c) projektowany ci¹g drogowy pó³noc - po³udnie wzd³u¿
wschodniej granicy planu (ul. Pra¿mowskiego) do projektowanej ul. Dzia³owskiego i do istniej¹cej ul. Petra¿yckiego;
4) dla uk³adu uzupe³niaj¹cego przewiduje siê utrzymanie istniej¹cych przebiegów ulic, uzupe³nienie nowymi odcinkami lub nowe przebiegi na terenach przewidzianych do zainwestowania; ulice te powinny mieæ zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostêpnoœæ - zgodne z przepisami odrêbnymi;
5) wewnêtrzna obs³uga komunikacyjna zapewniaj¹ca dojazd i dostêp do drogi publicznej nieruchomoœci powinna
byæ zapewniona poprzez drogi dojazdowe wewnêtrzne,
których zasadê i przebieg okreœlono na rysunku planu:
drogi te nie stanowi¹ dróg publicznych w rozumieniu
przepisów odrêbnych i nie wymagaj¹ przejêcia
przez Gminê;
6) wewnêtrzna obs³uga komunikacyjna zapewniaj¹ca dojazd
i dostêp do drogi publicznej i drogi wewnêtrznej zapewni¹
równie¿ inne nie wyznaczone w planie konieczne dojazdy
do dzia³ek; drogi te nale¿y zaprojektowaæ jako drogi dojazdowe lub ci¹gi pieszo-jezdne o wymaganych parametrach,
wytyczone w drodze umów zawieranych pomiêdzy w³aœcicielami gruntów, w oparciu o projekty podzia³ów gruntów; zakres przestrzenny projektu podzia³u powinien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem ich dostêpu do drogi wyznaczonej w planie, zgodnego z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi, przy uwzglêdnieniu mo¿liwoœci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego;
7) ustala siê odleg³oœci budynków od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni dla poszczególnych klas ulic:
– od KDL - 8 m (dla ul. M. Wrony i ul. B. Warcha³owskiego),
– dla KDL - 6 m (dla pozosta³ych),
– dla KDD - 6 m,
– dla KDW - 4 m;
8) dla obszaru objêtego planem ustala siê wskaŸniki parkingowe:
a) 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych / 1 dom,
b) dla u¿ytkowników us³ug i zatrudnionych nie mniej
ni¿ 35 miejsc postojowych / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ugi nie mniej ni¿ 35 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych;
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9) miejsca parkingowe s³u¿¹ce obs³udze obszaru ustala siê jako:
a) wydzielone parkingi zlokalizowane na terenach us³ug i terenach zabudowy mieszkaniowej, w obrêbie dzia³ek,
b) miejsca postojowe, lokalizowane w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic;
10) wyznacza siê przebieg œcie¿ki rowerowej o przebiegu pó³noc - po³udnie w projektowanej ulicy klasy L (rejon ul. Pra¿mowskiego i ul. Dzia³owskiego).
§ 16
Ustalenia dotycz¹ce zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru oraz spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê zasady
obs³ugi obszaru objêtego planem, w tym zasady przebudowy, 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:
a) utrzymanie istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów uzbrojenia zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i przebudowy,
b) 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,
c) 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,
d) 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,
e) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci realizacji zabudowy na obszarze objêtym planem;
3) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej okreœlono w § 17-23 uchwa³y
oraz na rysunku zasad uzbrojenia terenu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§ 17
Ustala siê zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków:
1) przeprowadzenie œcieków sanitarnych nast¹pi do lokalnej
oczyszczalni dla osiedla Sidzina, która znajduje siê poza obszarem objêtym zagospodarowaniem po jego pó³nocno-zachodniej stronie, pomiêdzy granic¹ miasta Krakowa, ul. Podgórki Tynieckie i Skotnick¹;
2) odprowadzenie œcieków sanitarnych z istniej¹cej zabudowy
nastêpuje w oparciu o istniej¹ce kana³y sanitarne Φ 400 300 w ulicach M.Wrony, Sapalskiego, Kochmañskiego, Pra¿mowskiego, B. Warcha³owskiego, Wapowskiego, T. Hollendra, Skotnickiej oraz nast¹pi w oparciu o zaprojektowane
ju¿ kana³y sanitarne w ul. Tretówka i Na Kliñcu;
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3) na przedmiotowym obszarze obowi¹zuje "Program kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków dla os. Sidzina" opracowany w 1995 r.; wymaga on aktualizacji w zakresie uk³adu sieci kanalizacyjnej i sprawdzenia przepustowoœci oczyszczalni ze wzglêdu na planowan¹ obecnie zabudowê;
4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obszaru Sidzina-Pó³noc przewidywana jest wzd³u¿ projektowanej zabudowy w jezdniach istniej¹cych i planowanych dróg miejskich i osiedlowych w kierunku oczyszczalni œcieków
dla os. Sidzina;
5) kana³y miejskie nale¿y lokalizowaæ w odleg³oœci 5,0 m od zabudowy oraz nale¿y zachowaæ pas ochronny o szerokoœci
min. po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi przewodu wolny
od zadrzewienia;
6) odprowadzenie œcieków sanitarnych z poszczególnych budynków winno odbywaæ siê poprzez budowê przy³¹czy kana³owych od budynków do w/w istniej¹cej i projektowanej
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
7) przewidywana iloœæ œcieków sanitarnych z projektowanej
i istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i us³ug wynosi:18 l/s.
§ 18
Ustala siê zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód deszczowych:
1) kanalizacja deszczowa oparta jest na odprowadzeniu wód
do zlewni potoku Sidzinka oraz dop³ywu Rzepnika;
2) kana³y odwadniaj¹ce o œrednicy Φ 300-500 prowadzone
bêd¹ w pasach projektowanych ci¹gów komunikacyjnych,
z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
3) tereny MN1, MN2, MN3, MNU, zlokalizowane na obszarach
sta³ych lub okresowych podtopieñ (zakres obszaru wskazany na rysunku planu) wymagaj¹ bezwzglêdnie odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji opadowej lub w wypadku jej braku odprowadzenia do istniej¹cych cieków wodnych poprzez system rowów otwartych; posadowienie budynków na tym terenie winno byæ poprzedzone badaniami
hydrologiczno - geologicznymi gruntu z uwagi na wysoki
poziom wód gruntowych;
4) w zwi¹zku z planowanym zwiêkszeniem zlewni zredukowanej na obszarze objêtym miejscowym planem, dotychczasowy system odwodnienia (rowy, cieki naturalne) winien
byæ przebudowany do parametrów umo¿liwiaj¹cych przejêcie dodatkowych wód deszczowych i dlatego nale¿y przewidzieæ w dalszych opracowaniach zwiêkszenie terenu zajêtego przez ww. odbiorniki wód powierzchniowych;
5) dla utwardzonych parkingów o pow. powy¿ej 0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposa¿onej
w osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji ropopochodnych;
6) dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do odbiorników lub do gruntu, przy uwzglêdnieniu
przepisów odrêbnych, pod warunkiem nienaruszania stosunków wodnych terenu lub uzyskania w tym zakresie
wymaganych przepisami odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych;
7) obowi¹zuje zakaz likwidacji rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku planu, dla których okreœla siê strefy techniczne, w których obowi¹zuje pozostawienie pasa terenu
nie ogrodzonego i nie zabudowanego o szerokoœci min. 1,5 m
od krawêdzi skarpy, po obu jego stronach.
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§ 19

Ustala siê zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) zasilanie w wodê nast¹pi z podstawowej strefy ciœnieñ
wodoci¹gu miejskiego, dla której rzêdna obowi¹zuj¹cej linii ciœnieñ wynosi 260 m n. p. m., ciœnienia w komorach
redukcji, znajduj¹cych siê w ulicach:
a) Skotnickiej (w rejonie ul. Starzyñskiego),
b) Wrony-Pra¿mowskiego (w rejonie przejazdu kolejowego);
2) istniej¹ce ruroci¹gi zasilaj¹ce w wodê:
a) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa φ 150 mm, przebiegaj¹ca
w ul. Skotnickiej,
b) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa φ 150 mm, przebiegaj¹ca
w ul. Pra¿mowskiego;
3) do w/w komór redukcji woda dop³ywa ze strefy zbiornika
Kosocice poprzez magistrale i nastêpnie sieci rozbiorcze,
znajduj¹ce siê poza obszarem, objêtym zagospodarowaniem;
4) projektowana zabudowa mo¿e byæ zasilana w wodê w oparciu o istniej¹ce sieci rozbiorcze w ul. Pra¿mowskiego, Wrony, B. Warcha³owskiego, Wapowskiego, T. Hollendra, Skotnickiej, Sk¹pskiego, Zagumnie, Tretówka, Na Kliñcu i B³otniska o œrednicach φ 80 do 150 mm;
5) zapotrzebowanie wody dla istniej¹cej i projektowanej zabudowy obszaru Sidzina Pó³noc oraz istniej¹ce us³ugi
(w maksymalnej godzinie rozbioru - Q maxh) wynosi 20 l/s;
6) zapotrzebowanie wody na cele ochrony po¿arowej wynosi 20 l/s;
7) rozbudowa rozbiorczej sieci wodoci¹gowej mo¿e nast¹piæ
poprzez budowê wodoci¹gów wzd³u¿ projektowanej i istniej¹cej zabudowy w chodnikach lub poboczach istniej¹cych (na brakuj¹cych odcinkach) i planowanych dróg miejskich i osiedlowych w uk³adzie pierœcieniowym, w niewielkim zakresie w uk³adzie promienistym;
8) zaopatrzenie w wodê poszczególnych budynków winno odbywaæ siê poprzez budowê przy³¹czy wodoci¹gowych
do tych budynków od w/w istniej¹cej i projektowanej miejskiej sieci wodoci¹gowej;
9) dla projektowanych i istniej¹cych wodoci¹gów obowi¹zuje pas ochronny o szerokoœci po 3,0 m od skraju ruroci¹gów wolny od zabudowy i po 1,0 m wolny od elementów
ma³ej architektury i zadrzewienia;
10) przy doborze œrednic projektowanej sieci wodoci¹gowej
nale¿y uwzglêdniæ sprzeda¿ wody do Gminy Skawina poprzez wodoci¹g w ul. B. Warcha³owskiego.
§ 20
Ustala siê zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
1) obszar zasilany jest w gaz z sieci gazowej œredniego ciœnienia; istniej¹cy uk³ad sieci gazowej na tym terenie zaopatruje w gaz praktycznie ca³¹ zabudowê na terenie objêtym planem; w miarê postêpuj¹cego na tym terenie procesu inwestycyjnego modernizowany i poszerzany bêdzie istniej¹cy
uk³ad sieci gazowej œredniego ciœnienia zgodnie z warunkami technicznymi okreœlonymi przez Zak³ad Gazowniczy
w Krakowie. Czêœæ istniej¹cych sieci wymieniona zostanie
na wiêksze œrednice;
2) przyrost zapotrzebowania na gaz przewidywany jest maksymalnie w iloœci oko³o 260 Nm3/h, przy czym przewiduje
siê wykorzystanie gazu dla celów grzewczych i przygotowania ciep³ej wody jak równie¿ czêœciowo dla przygotowania
posi³ków;
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3) projektowana zabudowa zasilana bêdzie bezpoœrednio z sieci œredniego ciœnienia; w przypadku obiektów, dla których zapotrzebowanie gazu bêdzie wy¿sze od 60 Nm3/h, przewiduje
siê budowê punktów redukcyjnych gazu II° wraz z pomiarem
iloœci gazu, które zlokalizowane bêd¹ na dzia³kach tych obiektów w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem oraz odleg³oœci bezpiecznych do obiektów - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia, przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci
podstawowe - zgodnie z przepisami odrêbnymi (w tym
dla gazoci¹gów wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r.
oraz gazoci¹gów wybudowanych po 11 grudnia 2001 r.);
5) dla planowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy ochronne, w których nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ
¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu;
szerokoœæ stref ochronnych, których linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu - dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia - powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
6) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmniejszenia strefy pod warunkiem uzyskania ka¿dorazowo zgody dysponenta sieci;
7) przebiegaj¹cy przez teren objêty planem gazoci¹g wysokoprê¿ny Dn 250mm; 6,3 Mpa pozostaje bez zmian w eksploatacji i z zachowaniem odleg³oœci 15m od osi gazoci¹gu wy³¹czonej z zabudowy.
§ 21
Ustala siê zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar opracowania znajduje siê w zasiêgu obs³ugi istniej¹cej na tym terenie sieci ciep³owniczej Dn 2 x 1000 mm (magistrala skawiñska); sieæ ciep³ownicza pozostaje bez zmian
z zachowaniem wymaganych stref eksploatacyjnych wy³¹czonych z zabudowy, tj. 8m od osi ciep³oci¹gu;
2) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów
i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
3) dla zasilania w ciep³o ustala siê budowê lokalnych kot³owni
(lokalnych Ÿróde³ energii cieplnej), opalanych paliwem czystym ekologicznie (paliwo gazowe, lekki olej opa³owy)
oraz energi¹ elektryczn¹;
4) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego wyklucza siê stosowanie w lokalnych Ÿród³ach energii cieplnej paliw o wysokich wskaŸnikach emisyjnych (paliwa sta³e, ciê¿ki olej opa³owy);
5) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmniejszenia strefy pod warunkiem uzyskania ka¿dorazowo zgody dysponenta sieci.
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kresie zaopatrzenia w energie elektryczn¹ czêœci projektowanej zabudowy;
3) zmianie ulegnie sposób zasilania istniej¹cej stacji transformatorowej przy szkole podstawowej gdzie do skablowania przewidziano ca³y odcinek linii zasilaj¹cej tê stacjê
z w³¹czeniem do niej nowoprojektowanej stacji transformatorowej; ponadto do czêœciowego skablowania przewidziano odcinek linii napowietrznej 15 kV, koliduj¹cy z projektowan¹ zabudow¹, przebiegaj¹cy na po³udnie od obszaru objêtego planem; zasilanie w energiê elektryczn¹
poszczególnych budynków przewiduje siê przy wykorzystaniu linii kablowych niskiego napiêcia zlokalizowanych
w projektowanych ci¹gach uk³adu komunikacyjnego;
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,
c) projektowane stacje transformatorowe powinny posiadaæ parametry techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ dostawy energii elektrycznej równie¿ dla celów grzewczych;
5) 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;
6) na terenach objêtych planem now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego napiêcia nale¿y wykonywaæ
wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹;
7) w ramach prowadzonej przebudowy istniej¹ce napowietrzne linie niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ
na linie kablowe doziemne;
8) linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego
istniej¹cych i projektowanych dróg; z uzasadnionych przyczyn technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii kablowych;
9) w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie
wolnostoj¹cych urz¹dzeñ (szaf z urz¹dzeniami) aparatury
i osprzêtu infrastruktury elektroenergetyki;
10) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ
strefy ograniczonego u¿ytkowania, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznych 110 kV 30 m licz¹c po 15 m
od osi linii,
b) dla linii kablowych SN i NN 1 m od skrajnego przewodu,
podane odleg³oœci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹ brak
przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego w³aœciwymi przepisami
odrêbnymi; inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ bêdzie wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola
elektromagnetycznego.

§ 22
§ 23
Ustala siê zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) przebiegaj¹ce na tym terenie linie napowietrzne 110 kV
relacji Skawina- Bie¿anów - Lubocza jako linia dwutorowa
i Skawina - Bonarka - Bie¿anów jako linia jednotorowa pozostaj¹ bez zmian w eksploatacji z zachowaniem niezbêdnych stref ochronnych wy³¹czonych z zabudowy; dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmniejszenia strefy pod warunkiem uzyskania ka¿dorazowo zgody dysponenta sieci;
2) obszar le¿y w zasiêgu obs³ugi linii œredniego napiêcia zlokalizowanych na tym terenie; znajduj¹ce siê tu stacje transformatorowe mog¹ byæ wykorzystane dla obs³ugi w za-

Ustala siê zasady przebudowy, 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; sieæ
telekomunikacyjn¹ nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu
kolejnoœci zabudowy terenu objêtego planem;
2) nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ wy³¹cznie w kanalizacji kablowej i uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic; z uzasadnionych
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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;
3) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci przewodowej;
4) 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;
5) w przypadku koniecznoœci budowy wiêkszych kontenerowych obiektów telekomunikacji, nale¿y je otaczaæ zieleni¹
(wysokimi, gêstymi krzewami), eliminuj¹c¹ niekorzystny
wp³ywu tych obiektów na walory estetyczne otoczenia;
6) na obszarze objêtym planem istniej¹c¹ napowietrzn¹ sieæ
telekomunikacyjn¹ nale¿y przebudowaæ na sieæ kablow¹ doziemn¹; dopuszcza siê sukcesywn¹ jej przebudowê, w miarê postêpuj¹cego zainwestowania terenów.
§ 24
Gospodarka odpadami:
1) ustala zasady odbioru odpadów komunalnych w systemie
zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów u Ÿród³a ich powstania;
2) gromadzenie, segregacja oraz usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku dzia³alnoœci us³ugowej - zgodnie z zasadami okreœlonymi wed³ug obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
przepisów odrêbnych.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów
oraz warunki ich zagospodarowania
§ 25
1. Okreœlone w Rozdziale III - Ustalenia szczegó³owe - przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt 6;
2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt 7;
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
2. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okreœlony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu
podstawowym, wzglêdnie - przy dochowaniu warunków
przewidzianych ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi na cele przeznaczenia dopuszczalnego, w ustalonych proporcjach, okreœlonych w zapisach niniejszego rozdzia³u.
4. Wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy obowi¹zuj¹
w odniesieniu do budynków i obiektów kubaturowych.
§ 26
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (MN.1).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca i bliŸniacza.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) lokalizacjê zabudowy us³ugowej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) lokalizacjê us³ug wbudowanych w budynki mieszkalne;
3) zieleñ urz¹dzon¹ ogrodów przydomowych;
4) obiekty ma³ej architektury, urz¹dzenia i budowle bezpoœrednio zwi¹zane z urz¹dzeniem ogrodów przydomowych,
dojœcia i dojazdy;
5) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Okreœla siê nastêpuj¹cy dopuszczalny zakres us³ug, o których
mowa w ust. 3: handel detaliczny, rzemios³o, gastronomia,
rzemios³o, kultura, ochrona zdrowia, us³ugi niematerialne
(konsulting, prawne, biurowe, reklamowe, projektowe, itp.).
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu MN.1:
1) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym;
2) obowi¹zuj¹ ustalenia dla obszaru uci¹¿liwoœci od autostrady A4, o których mowa w § 10;
3) posadowienie budynków w "obszarze wystêpowania
podtopieñ" wskazanym na rysunku planu, winno byæ poprzedzone badaniami hydrologiczno-geologicznymi
gruntu z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych;
4) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania z zachowaniem warunków okreœlonych w pozosta³ych ustaleniach planu;
5) na dzia³kach zabudowanych dopuszcza siê lokalizacjê
wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu MN.1;
6) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, którym
mowa w ust. 3 pkt 1, jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia lokali us³ugowych nie przekroczy³a 30%
powierzchni ogólnej budynku mieszkalnego;
7) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 600 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych
w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 500 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych
w uk³adzie bliŸniaczym;
8) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 30%;
9) na dzia³kach zabudowanych, na których ustalony w pkt 7
parametr jest przekroczony w stanie istniej¹cym, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
10) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70% powierzchni terenu inwestycji dla terenów MN 1;
11) wysokoœæ nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ 11m; w przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ przekracza 11m, ich przebudowa lub rozbudowa nie mo¿e
powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
12) wysokoœæ budynków pozosta³ych nie mo¿e przekraczaæ
wysokoœci 6 m;
13) stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci
dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym
40° z tolerancj¹ do 5°, z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków oraz z dopuszczeniem dachów p³askich
w ma³ych budynkach gospodarczych o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2;
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14) do pokrycia dachów spadzistych nale¿y stosowaæ dachówkê ceramiczn¹ lub jej imitacje w kolorze czerwonym, czerwono - br¹zowym i br¹zowym.
§ 27
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (MN.2) o charakterze willowym.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca i bliŸniacza.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne;
2) zieleñ urz¹dzon¹ ogrodów przydomowych;
3) obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia bezpoœrednio zwi¹zane z urz¹dzeniem ogrodów przydomowych, dojœcia i dojazdy;
4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Okreœla siê nastêpuj¹cy dopuszczalny zakres us³ug nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem, o których mowa
w ust. 3 pkt 1, tj. us³ugi takie jak: konsulting, prawne, biurowe, reklamowe, projektowe, itp.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu MN.2:
1) obowi¹zuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej
w uk³adzie szeregowym oraz zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej;
2) posadowienie budynków w "obszarze wystêpowania
podtopieñ" wskazanym na rysunku planu, winno byæ poprzedzone badaniami hydrologiczno-geologicznymi
gruntu z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych;
3) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania z zachowaniem warunków okreœlonych w pozosta³ych ustaleniach planu;
4) nowe obiekty mieszkalne mog¹ byæ realizowane jako budynki jednorodzinne w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym;
5) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i budynków gara¿owych,
z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ dla terenu MN.2;
6) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia u¿ytkowa lokali us³ugowych nie przekroczy³a 30% powierzchni ogólnej budynku mieszkalnego;
7) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 800 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych
w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 700 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych
w uk³adzie bliŸniaczym;
8) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 30%;
9) na dzia³kach zabudowanych, na których ustalony w pkt 7
parametr jest przekroczony w stanie istniej¹cym, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
10) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 70% powierzchni terenu inwestycji;
11) wysokoœæ nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych i mieszkalno-us³ugowych nie mo¿e
przekraczaæ 11m; w przypadku budynków istniej¹cych,
których wysokoœæ przekracza 11m, ich przebudowa
lub rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
12) wysokoœæ pozosta³ych budynków nie mo¿e przekraczaæ 6 m;
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13) stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci
dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym
40° z tolerancj¹ do 5°, z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków oraz z dopuszczeniem dachów p³askich
w ma³ych budynkach gospodarczych o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2;
14) do pokrycia dachów spadzistych nale¿y stosowaæ dachówkê ceramiczn¹ lub jej imitacje w kolorze czerwonym, czerwono - br¹zowym i br¹zowym.
§ 28
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (MN.3) w obszarze historycznego uk³adu
centrum wsi Sidzina i jego przed³u¿enia.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca i bliŸniacza, na terenie, której obowi¹zuj¹ zapisy dla strefy ochrony konserwatorskiej K3.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) lokalizacjê zabudowy us³ugowej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu;
2) us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne;
3) zieleñ urz¹dzon¹ ogrodów przydomowych;
4) obiekty ma³ej architektury, urz¹dzenia i budowle bezpoœrednio zwi¹zane z urz¹dzeniem ogrodów przydomowych,
dojœcia i dojazdy;
5) nie wyznaczone na rysunku planu dojœcia i podjazdy do budynków;
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Okreœla siê nastêpuj¹cy dopuszczalny zakres us³ug, o których mowa w ust. 3: handel detaliczny, rzemios³o, gastronomia, kultura, ochrona zdrowia oraz us³ugi takie jak: konsulting, prawne, biurowe, reklamowe, projektowe, itp.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu MN.3:
1) obowi¹zuj¹ ustalenia dla strefy, o których mowa w § 11;
2) posadowienie budynków w "obszarze wystêpowania
podtopieñ" wskazanym na rysunku planu, winno byæ poprzedzone badaniami hydrologiczno-geologicznymi
gruntu z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych;
3) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym;
4) obowi¹zuj¹ ustalenia dla obszaru uci¹¿liwoœci od autostrady A4, o których mowa w § 10;
5) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania z zachowaniem warunków okreœlonych w pozosta³ych ustaleniach planu;
6) na dzia³kach zabudowanych dopuszcza siê lokalizacjê
wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu MN.3;
7) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia lokali u¿ytkowych nie przekroczy³a 50%
powierzchni ogólnej budynku mieszkalnego;
8) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 600 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych
w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 500 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych
w uk³adzie bliŸniaczym;
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9) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 30%;
10) na dzia³kach zabudowanych, na których ustalony w pkt 8
parametr jest przekroczone w stanie istniej¹cym, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
11) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70% powierzchni terenu inwestycji dla terenów MN.3;
12) wysokoœæ nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ 11m; w przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ przekracza 11 m, ich przebudowa lub rozbudowa nie mo¿e
powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
13) wysokoœæ budynków pozosta³ych nie mo¿e przekraczaæ
wysokoœci 6 m;
14) stosowanie dachów dwu - lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci
dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym
40º z tolerancj¹ do 5º, z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków oraz z dopuszczeniem dachów p³askich
w ma³ych budynkach gospodarczych o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 25 m2;
15) do pokrycia dachów spadzistych nale¿y stosowaæ dachówkê ceramiczn¹ lub jej imitacje w kolorze czerwonym, czerwono - br¹zowym i br¹zowym.
§ 29
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKALNO - US£UGOWEJ (MNU).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno-us³ugowa i us³ugowa.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) zieleñ urz¹dzon¹ ogrodów towarzysz¹cych zabudowie;
2) obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia bezpoœrednio zwi¹zane z urz¹dzeniem terenów;
3) niezbêdne dla obs³ugi budynków miejsca parkingowe, dojœcia i dojazdy;
4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug realizowanych w ramach przeznaczenia podstawowego, wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostoj¹ce: handel detaliczny, gastronomia, hotelarstwo, kultura, ochrona zdrowia, rzemios³o, nauka i edukacja, sport i rekreacja oraz us³ugi takie jak:
konsulting, prawne, biurowe, reklamowe, projektowe, itp.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu MNU:
1) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania z zachowaniem warunków okreœlonych w pozosta³ych ustaleniach planu;
2) posadowienie budynków w "obszarze wystêpowania podtopieñ" wskazanym na rysunku planu, winno byæ poprzedzone badaniami hydrologiczno -geologicznymi gruntu
z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych;
3) na dzia³kach budowlanych dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿owych, z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ dla terenu MNU;
4) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 600 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 500 m2 dla realizacji budynków jednorodzinnych w uk³adzie bliŸniaczym,
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c) nie okreœla siê minimalnej powierzchni dzia³ek dla budynków mieszkalno-us³ugowych oraz samodzielnych
budynków us³ugowych; wielkoœæ powierzchni tych dzia³ek powinna spe³niaæ wymogi przepisów odrêbnych,
z uwzglêdnieniem pozosta³ych ustaleñ planu;
5) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu inwestycji wynosi 30%;
6) parametr, o którym mowa w pkt 5 obowi¹zuje w przypadku realizacji nowej zabudowy i rozbudowy zabudowy istniej¹cej; pozosta³¹ czêœæ dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ
jako teren zieleni (zieleñ urz¹dzona lub u¿ytkowa) lub teren rekreacyjny oraz niezbêdny teren zainwestowania,
w tym dla lokalizacji miejsc parkingowych, z zastrze¿eniem pkt 3;
7) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 70% powierzchni terenu inwestycji;
8) wysokoœæ nowo realizowanej, przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 13 m;
9) stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹
na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o nachyleniu od 35-45º, o pokryciach nawi¹zuj¹cych
do pokryæ ceramicznych.
§ 30
1. Wyznacza siê TEREN ZABUDOWY SAKRALNEJ (UK).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa zwi¹zana z us³ugami sakralnymi.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) obiekty towarzysz¹ce mieszkaniowe i us³ugowe - zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
2) zieleñ urz¹dzon¹;
3) obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia bezpoœrednio
zwi¹zane z urz¹dzeniem terenu;
4) niezbêdne dla obs³ugi miejsca parkingowe wg zapisów
w § 15;
5) nie wyznaczone na rysunku planu dojœcia i podjazdy do budynków;
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug towarzysz¹cych, w ramach przeznaczenia dopuszczalnego: edukacja, ochrona zdrowia, opieka spo³eczna, hotelarstwo i kultura.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu UK:
1) dla koœcio³a i jego wie¿y nie ustala siê dopuszczalnej wysokoœci - z zachowaniem przepisów odrêbnych; wysokoœæ
i forma powinna stanowiæ lokaln¹ dominantê krajobrazow¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem ekspozycji oraz powi¹zañ kompozycyjnych z terenami s¹siednimi;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 70% powierzchni terenu inwestycji.
§ 31
1. Wyznacza siê TERENY US£UG OŒWIATY (UO).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa z zakresu oœwiaty i kultury.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) us³ugi z zakresu: ochrony zdrowia (z wy³¹czeniem szpitali
i domów pomocy spo³ecznej), sportu i rekreacji, us³ug
biurowych i administracji oraz zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia bezpoœrednio zwi¹zane z urz¹dzeniem terenu;
3) niezbêdne dla obs³ugi miejsca parkingowe wg zapisów
w § 15;
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4) nie wyznaczone na rysunku planu dojœcia i podjazdy do budynków;
5) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu UO:
1) istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoœci¹, przebudowy i rozbudowy, z uwzglêdnieniem pozosta³ych ustaleñ planu;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 30%;
3) lokalizacja dopuszczalnej powierzchni miejsc parkingowych, dróg dojazdowych i dróg wewnêtrznych przy zachowaniu zapisów niniejszego paragrafu;
4) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 70% powierzchni terenu inwestycji;
5) wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 13 m.
§ 32
1. Wyznacza siê TERENY US£UG HANDLU (UH).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ us³ug handlu.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) us³ugi z zakresu: gastronomii, rzemios³a, hotelarstwa,
kultury, ochrony zdrowia (z wy³¹czeniem szpitali i domów opieki spo³ecznej), sportu i rekreacji, us³ug biurowych i administracji, instytucji finansowych oraz zieleñ
urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia bezpoœrednio zwi¹zane z urz¹dzeniem terenu;
3) niezbêdne dla obs³ugi miejsca parkingowe wg zapisów
w § 15;
4) nie wyznaczone na rysunku planu dojœcia i podjazdy do budynków;
5) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu UH:
1) istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoœci¹ przebudowy i rozbudowy, z uwzglêdnieniem pozosta³ych ustaleñ planu;
2) wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych z lokalami
handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2;
3) obowi¹zuj¹ ustalenia dla obszaru uci¹¿liwoœci od autostrady A4, o których mowa w § 10;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 30%;
5) lokalizacja dopuszczalnej powierzchni miejsc parkingowych, dróg dojazdowych i dróg wewnêtrznych przy zachowaniu zapisów niniejszego paragrafu;
6) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 70% powierzchni terenu inwestycji;
7) wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 13 m.
§ 33
1. Wyznacza siê TERENY US£UG SPORTU I REKREACJI (US).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ urz¹dzenia us³ug
sportu i rekreacji, w tym boisk do gier, urz¹dzeñ dla sportu
wraz z obiektami s³u¿¹cymi prawid³owemu ich funkcjonowaniu.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) elementy ma³ej architektury i oœwietlenia;
2) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) zieleñ urz¹dzona.
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4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu US:
1) utrzymanie i zachowanie istniej¹cej zieleni urz¹dzonej;
2) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 20% wyznaczonego terenu US;
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 80% powierzchni terenu inwestycji.
§ 34
1. Wyznacza siê TERENY ROLNICZE (R).
2. Podstawowym przeznaczeniem jest u¿ytkowanie rolnicze m.in.: uprawy, ogrody, sady, ³¹ki oraz zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, w tym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV - okreœlon¹ w § 22, w której obowi¹zuj¹
ograniczenia okreœlone w przepisach odrêbnych;
2) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych poprzedzonych wykonaniem audytu;
3) lokalizacjê ci¹gów spacerowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu R:
1) istniej¹ce obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i us³ugowe przeznacza siê do utrzymania bez mo¿liwoœci nadbudowy i rozbudowy, dopuszcza siê mo¿liwoœæ przeprowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, maj¹cych
na celu poprawê warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeñstwa u¿ytkowania i poprawê standardów wyposa¿enia obiektów;
2) zakaz lokalizacji parkingów oraz zabudowy kubaturowej
w tym równie¿ gospodarczej, rolniczej i ogrodniczej;
3) zakaz lokalizacji ogrodów dzia³kowych;
4) zakaz realizacji trwa³ych ogrodzeñ.
§ 35
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI PARKOWEJ w strefach
ochrony konserwatorskiej K1 i K2 (ZP1).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest ogólnie dostêpna zieleñ urz¹dzona.
3. W wyznaczonym terenie obowi¹zuj¹ zapisy okreœlone
w § 11, dotycz¹ce ustanowienia stref œcis³ej i poœredniej
ochrony konserwatorskiej w obrêbie Zespo³u dworsko-parkowego.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym
oraz wjazdy na tereny nieruchomoœci;
2) tereny i urz¹dzenia sportu i rekreacji;
3) elementy ma³ej architektury i oœwietlenia;
4) œcie¿ki rowerowe lokalizowane wy³¹cznie poza stref¹ œcis³ej ochrony konserwatorskiej K1, okreœlonej w § 11, poprzedzone wykonaniem audytu.
5. Przeznaczenie dopuszczalne nie dotyczy obszaru lasu (klasou¿ytek Ls) w obrêbie zespo³u dworsko-parkowego.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu ZP1:
1) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania z zachowaniem warunków okreœlonych w § 11;
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
§ 36
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI PARKOWEJ (ZP 2).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest ogólnie dostêpna zieleñ urz¹dzona.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym
oraz wjazdy na tereny nieruchomoœci;
2) tereny i urz¹dzenia sportu i rekreacji;
3) elementy ma³ej architektury i oœwietlenia;
4) niezbêdne dla obs³ugi miejsca parkingowe wg zapisów
w § 15;
5) ci¹gi piesze;
6) œcie¿ki rowerowe poprzedzone wykonaniem audytu.
4. Warunkiem zagospodarowania terenu ZP2 jest zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
§ 37
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ (ZI).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleñ spe³niaj¹ca
funkcje izolacyjne, w formie zwartego lasu, chroni¹cego mieszkañców przed uci¹¿liwoœciami komunikacyjnymi, jak te¿ przeciwdzia³aj¹ca powstawaniu zasp œnie¿nych na autostradzie.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ zwi¹zanych bezpoœrednio
z ochron¹ terenów s¹siednich przed uci¹¿liwym oddzia³ywaniem uk³adu komunikacyjnego;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym oraz wjazdów na tereny przyleg³ych nieruchomoœci;
3) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych poprzedzonych wykonaniem audytu;
4) lokalizacjê ci¹gów spacerowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu ZI:
1) obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z ustalonego zasiêgu
ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady (A4)
na œrodowisko, okreœlonego decyzj¹ o lokalizacji autostrady (wraz z póŸniejszymi zmianami), o których mowa w § 10;
2) istniej¹ce obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i us³ugowe
przeznacza siê do utrzymania bez mo¿liwoœci nadbudowy
i rozbudowy; dopuszcza siê mo¿liwoœæ przeprowadzenia
prac remontowych i adaptacyjnych, maj¹cych na celu poprawê warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeñstwa
u¿ytkowania i poprawê standardów wyposa¿enia obiektów, przy zachowaniu ograniczeñ wynikaj¹cych z wprowadzenia obszaru uci¹¿liwoœci od autostrady;
3) wprowadza siê zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
4) obowi¹zek urz¹dzenia zespo³ów zieleni niskiej, œredniowysokiej i wysokiej zapewniaj¹cej ochronê przed ha³asem i zanieczyszczeniami od terenów komunikacji.
§ 38
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ w strefie
od sieci ciep³owniczej (ZU).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleñ urz¹dzona w strefie eksploatacyjnej sieci ciep³owniczej.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
2) dojazdów, zatok postojowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) istniej¹ce obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i us³ugowe przeznacza siê do utrzymania bez mo¿liwoœci nadbudowy i rozbudowy; dopuszcza siê mo¿liwoœæ przeprowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, maj¹cych
na celu poprawê warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeñstwa u¿ytkowania i poprawê standardów wyposa¿enia obiektów;
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
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§ 39

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI NIEURZ¥DZONEJ (ZNN).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest naturalna zieleñ
nieurz¹dzona wzd³u¿ cieków wodnych, stanowi¹ca obudowê biologiczn¹ cieków obejmuj¹ca u¿ytki rolne oraz zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne - towarzysz¹ce ciekom
wodnym.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, w tym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV - okreœlon¹ w § 22, w której obowi¹zuj¹
ograniczenia okreœlone w przepisach odrêbnych;
2) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych poprzedzonych wykonaniem audytu;
3) lokalizacjê ci¹gów spacerowych i dojazdów niewydzielonych do gruntów rolnych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu ZNN:
1) istniej¹ce obiekty mieszkaniowe, gospodarcze i us³ugowe przeznacza siê do utrzymania bez mo¿liwoœci nadbudowy i rozbudowy; dopuszcza siê mo¿liwoœæ przeprowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych, maj¹cych
na celu poprawê warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeñstwa u¿ytkowania i poprawê standardów wyposa¿enia obiektów;
2) obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z ustalonego zasiêgu
ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady (A4)
na œrodowisko, okreœlonego decyzj¹ o lokalizacji autostrady (wraz z póŸniejszymi zmianami), o których mowa w § 10;
3) zakaz lokalizacji parkingów oraz zabudowy kubaturowej
w tym równie¿ gospodarczej, rolniczej i ogrodniczej;
4) zakaz realizacji trwa³ych ogrodzeñ.
§ 40
1. Wyznacza siê TEREN OBIEKTÓW I URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (IT).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja urz¹dzeñ i obiektów bezpoœrednio zwi¹zanych z infrastruktur¹
techniczn¹ (napowietrzna sieæ energetyczna).
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu IT:
1) wzd³u¿ granic terenu nale¿y urz¹dziæ pas zieleni o charakterze izolacyjnym, wynikaj¹cy z zachowania niezbêdnych
stref technicznych;
2) niezabudowana czêœæ dzia³ki wymaga urz¹dzenia, jako teren zieleni urz¹dzonej;
3) uci¹¿liwoœæ, zwi¹zana z lokalizacj¹ urz¹dzeñ i obiektów
nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu IT, do którego
prowadz¹cy instalacje ma tytu³ prawny, a emisje nie mog¹
przekraczaæ obowi¹zuj¹cych standardów jakoœci œrodowiska.
§ 41
1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH (KU).
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest lokalizacja pêtli autobusowej wraz urz¹dzeniami obs³ugi pasa¿erów i nadzoru ruchu.
3. W granicach terenów KU obowi¹zuje utrzymanie zieleni urz¹dzonej.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów handlu, zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu, o ³¹cznej powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 10% powierzchni terenu KU;
warunkiem dopuszczenia jest uprzednie, lub równoczesne
zrealizowanie przeznaczenia podstawowego.
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§ 42
1. Wyznacza siê TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH (KDL,
KDD i KDW) obejmuj¹ce uk³ad drogowy obszaru.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ulic, z wyposa¿eniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia ulicy w obszarze (jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze, przejazdy rowerowe,
zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (odwodnienie - w tym rowy
odwadniaj¹ce - jako kana³y zamkniête lub rowy otwarte,
oœwietlenie, urz¹dzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej).
3. Jako obowi¹zuj¹ce ustala siê szerokoœci ulic w liniach rozgraniczaj¹cych - okreœlone na rysunku planu - dla poszczególnych klas dróg i ulic:
1) ulice klasy L (lokalna) -12 m i 20 m (dla ul. M. Wrony
i ul. B. Warcha³owskiego);
2) ulice klasy D (dojazdowa) - 10 m;
3) drogi (ulice) klasy DW (dojazdowe wewnêtrzne) 6 m.
4. W przypadkach, uzasadnionych istniej¹cym zainwestowaniem dopuszcza siê miejscowe (odcinkowe) zmniejszenie szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg (ulic) w zakresie
szczegó³owo przedstawionym na rysunku planu.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji miejsc postojowych
dla samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL, KDD i KDW;
2) w formie parkowania przykrawê¿nikowego w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL, KDD i KDW.
6. Wyznacza siê przebieg trasy œcie¿ki rowerowej, wyznaczonej na rysunku planu.
7. Dopuszcza siê lokalizacjê w terenach tras komunikacyjnych,
przy spe³nieniu ustaleñ planu i przepisów odrêbnych:
1) ci¹gów pieszych;
2) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej (nie zwi¹zanej
funkcjonalnie z drogami);
3) rowów odwadniaj¹cych jako rowów otwartych lub kana³ów zamkniêtych;
4) elementów ma³ej architektury;
5) prowadzenia wydzielonych œcie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszo-rowerowych;
6) oznakowanych tras rowerowych, prowadzonych w obrêbie jezdni ulic klasy KDD.
§ 43
Wyznacza siê TEREN AUTOSTRADY (KA) przeznaczony
na obiekty i urz¹dzenia autostrady (A4), w którym obowi¹zuj¹ ustalenia decyzji o lokalizacji autostrady (z póŸniejszymi
zmianami).
§ 44
1. Wyznacza siê TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŒRÓDL¥DOWYCH (WS).
2. Na terenie objêtym planem zagospodarowania znajduj¹ siê
rowy melioracyjne oraz stawy, które stanowi¹ urz¹dzenia
wodne. Ponadto przep³ywaj¹ cieki naturalne: Sidzinka i dop³yw Rzepnika, stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa i bêd¹ce w zarz¹dzie Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego.
Uprawnienia w³aœcicielskie Skarbu Pañstwa w stosunku
do wód stoj¹cych oraz wody w rowach, znajduj¹cych siê
na terenie nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañ-
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stwa, wykonuj¹ podmioty reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa
w stosunku do tych nieruchomoœci, na podstawie odrêbnych
przepisów.
3. Ustala siê zabezpieczenie trwa³oœci istnienia stawów i oczek
wodnych miêdzy innymi w zabytkowym zespole dworsko parkowym przy ul. M. Wrony oraz oczka wodnego przy ul. Tretówka.
4. Wody stoj¹ce oraz wody w rowach znajduj¹ce siê w granicach nieruchomoœci gruntowej stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciciela tej nieruchomoœci.
5. Obowi¹zkiem w³aœciciela urz¹dzeñ wodnych jest ich utrzymywanie polegaj¹ce na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.
6. Zabrania siê niszczenia lub uszkadzania urz¹dzeñ wodnych.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 45
Wysokoœæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, wynosi:
1) dla terenów U i UH - 30%;
2) dla terenów MN.1, MN.2, MN.3, MNU - 30%;
3) dla terenów pozosta³ych - 0%.
§ 46
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 47
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SIDZINA - PÓ£NOC Za³¹cznik Nr 1
PRZEZNACZENIE I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNEK PLANU
do uchwa³y Nr CXV/1192/06
SKALA 1 : 2000
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

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

SCHEMAT PODZIA£U SEKCJI
1

2

3

ZNN

tereny zieleni nieurz¹dzonej

WS

tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych

TERENY TRAS KOMUNIKACYJNYCH

KA
4

7

5

8

6

9

teren autostrady

KDL

drogi klasy lokalnej - KDL

KDD

drogi klasy dojazdowej - KDD

KDW

drogi klasy dojazdowej wewnêtrzne - KDW

KU

tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych

TERENY I G£ÓWNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

LEGENDA:
OZNACZENIA FORMALNE

IT

tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

granica administracyjna miasta Krakowa

linia WN 110 kV

granica obszaru objêtego planem miejscowym

gazoci¹g wysokoprê¿ny

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

magistrala cieplna
OZNACZENIA WYNIKAJ¥CE Z WYMOGÓW PRZEPISÓW ODRÊBNYCH

linie zabudowy nieprzekraczalne
strefa techniczna linii WN 110 kV
linie zabudowy obowi¹zuj¹ce
strefa ochronna gazoci¹gu wysokoprê¿nego
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
strefa techniczna magistrali cieplnej

MN.1

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN.2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym

MN.3

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum wsi Sidzina i jego przed³u¿enia

strefa uci¹¿liwoœci od autostrady

tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej

strefa oddzia³ywañ ekstremalnych od autostrady

MNU

strefa K1 - œcis³ej ochrony konserwatorskiej

TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ

UK

tereny zabudowy sakralnej

UO

tereny us³ug oœwiaty

UH

tereny us³ug handlu

US

tereny us³ug sportu i rekreacji

strefa K2 - poœredniej ochrony konserwatorskiej

strefa zagro¿eñ od autostrady

strefa uci¹¿liwoœci od kolei
INFORMACYJNA CZÊŒÆ RYSUNKU PLANU
strefa K3 - strefa w obrêbie historycznego uk³adu centrum dawnej wsi Sidzina i jego przed³u¿enia
strefa A - ochrony archeologicznej
obiekty wpisane do rejestru zabytków

TERENY ZIELENI I WÓD
obiekty wpisane do ewidencji zabytków

R

tereny rolnicze
pomniki przyrody (nr wg rejestru)

ZP.1

tereny zieleni parkowej w strefach ochrony konserwatorskiej K1 i K2

punkty widokowe i ci¹gi widokowe

ZP.2

tereny zieleni parkowej

granica centrum obszaru Sidzina-Pó³noc

ZI

tereny zieleni izolacyjnej

œcie¿ki rowerowe

ZU

tereny zieleni urz¹dzonej w strefie od sieci ciep³owniczej
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SIDZINA - PÓ£NOC Za³¹cznik Nr 2
ZASADY UZBROJENIA TERENU - RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
do uchwa³y Nr CXV/1192/06
SKALA 1 : 2000
Rady Miasta Krakowa
TERENY TRAS
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
KOMUNIKACYJNYCH

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

SCHEMAT PODZIA£U SEKCJI
1

4

2

5

3

6

KA

teren autostrady

KU

tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych

KDL

drogi klasy lokalnej - KDL

KDD

drogi klasy dojazdowej - KDD

KDW

drogi klasy dojazdowej wewnêtrzne - KDW

TERENY INNE

IT
7

8

9

tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

ENERGETYKA
istniej¹ca linia WN 110 kV ze stref¹ ochronn¹

LEGENDA:

istniej¹ca linia napowietrzna 15 kV

OZNACZENIA FORMALNE

istniej¹ca linia napowietrzna 15 kV do likwidacji

granica administracyjna miasta Krakowa

projektowana linia napowietrzna 15 kV

granica obszaru objêtego planem miejscowym

projektowana linia kablowa 15 kV

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

istniej¹ca stacja transformatorowa

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

MN.1

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN.2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym

MN.3

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum wsi Sidzina i jego przed³u¿enia

MNU

tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej

TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ

projektowana stacja transformatorowa
GAZ
12345678
12345678
12345678
g
12345678
12345678

istniej¹ca sieæ gazowa wysokoprê¿na ze stref¹ ochronn¹

g

istniej¹ca sieæ gazowa œrednioprê¿na

g

projektowana sieæ gazowa œrednioprê¿na

WODOCI¥GI
istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
projektowana sieæ wodoci¹gowa
KANALIZACJA

UK

tereny zabudowy sakralnej

UO

tereny us³ug oœwiaty

istniej¹ca sieæ kanalizacyjna sanitarna

UH

tereny us³ug handlu

zaprojektowana sieæ kanalizacyjna sanitarna

US

tereny us³ug sportu i rekreacji

projektowana sieæ kanalizacyjna sanitarna

TERENY ZIELENI I WÓD

R

tereny rolnicze

ZP.1

tereny zieleni parkowej w strefach ochrony konserwatorskiej K1 i K2

ZP.2

tereny zieleni parkowej

ZI

tereny zieleni izolacyjnej

ZU

tereny zieleni urz¹dzonej w strefie od sieci ciep³owniczej

ZNN

tereny zieleni nieurz¹dzonej

WS

tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych
(rowy melioracyjne oraz stawy)

projektowana sieæ kanalizacyjna deszczowa
CIEP£OWNICTWO
istniej¹ca magistrala cieplna ze stref¹ eksploatacyjn¹
TELEKOMUNIKACJA
istniej¹ca kanalizacja teletechniczna
istniej¹ca sieæ teletechniczna napowietrzna
projektowana kanalizacja teletechniczna
OZNACZENIA INNE
obszar wystêpowania podtopieñ
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CXV/1192/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU SIDZINA - PÓ£NOC W KRAKOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Sidzina - Pó³noc zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 5 grudnia 2005 roku do 6 stycznia
2006 roku. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 20 stycznia 2006 roku wp³ynê³y 44 uwagi.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu jest mowa o:
– "planie", nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Sidzina - Pó³noc,
– "ustawie", nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami),
– "Studium", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przyjête Uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 kwietnia 2003 roku.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 234/2006 z dnia
08.02.2006 roku rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu
i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce ze sposobu
uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych czêœciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa w w/w Zarz¹dzeniu,
Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 1
Dotyczy dzia³ek nr: 178/12, 179/2, 180/2, 181/2 w obr. 82
Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie zieleni izolacyjnej - ZI
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z zieleni izolacyjnej (ZI)
na us³ugi handlu (UH) z uwagi na bezpoœrednie s¹siedztwo
istniej¹cej ju¿ firmy, której teren jest przeznaczony w ca³oœci
pod us³ugi handlu oraz z uwagi na zniesiony zakaz budowy
nowych obiektów kubaturowych w strefie 150 m od krawêdzi
jezdni decyzj¹ Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Nr GP-1/A-4/EM-AŒ/99/85.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo: uwaga zosta³a uwzglêdniona w zakresie czêœci
dzia³ek nr 181/2 i 180/2 przylegaj¹cych do terenu UH,
a nie uwzglêdni³ w zakresie dzia³ek 178/12 i 179/2
oraz w zakresie pó³nocnej czêœci dzia³ek nr 181/2 i 180/2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
________
* 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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Wyjaœnienie:
Dzia³ki objête wniesion¹ uwag¹ po³o¿one s¹ w terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem ZI (zieleñ izolacyjna),
a w obowi¹zuj¹cym Studium jako ZO (tereny otwarte).
Z uwagi na dopuszczenie przez Studium korekt pomiêdzy
terenami otwartymi a terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania (pod warunkiem, ¿e korekty te nie
narusz¹ najcenniejszych elementów systemu przyrodniczego ani innych zasad zrównowa¿onego rozwoju i kszta³towania ³adu przestrzennego, o których mowa w Studium)
uwzglêdniono uwagê w takim zakresie, który pozwala dotrzymaæ zgodnoœæ pomiêdzy ustaleniami projektu planu
a Studium.
Dzia³ki nr 178/12 i 179/2 oraz pó³nocna czêœæ dzia³ek 181/2
i 180/2 nie mog¹ zostaæ w³¹czone do terenów zainwestowanych ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci z ustaleniami Studium (czyli pozostawienia tego terenu jako niezainwestowanego ZI). W œwietle powy¿szego nie ma mo¿liwoœci
uwzglêdnienia uwagi w pe³nym zakresie.
Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem
wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9 ust. 4 stanowi, ¿e:
"Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium
w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.).
Przywo³ywanie przez wnosz¹cego uwagê okolicznoœci,
¿e w bezpoœrednim s¹siedztwie zlokalizowane s¹ us³ugi handlu nie stanowi podstawy do uwzglêdnienia uwagi w odniesieniu do wszystkich dzia³ek. Po³o¿enie terenu dzia³ek objêtych uwag¹ ró¿ni siê od terenu s¹siedniej firmy tym, ¿e teren
tej firmy w ca³oœci po³o¿ony jest w obszarze okreœlonym
w Studium jako "tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania". Zniesiony decyzj¹ Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych w strefie 150 m od krawêdzi jezdni ma znaczenie wy³¹cznie dla terenów, które w Studium przeznaczone s¹ jako tereny zabudowane i zainwestowane oraz tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania, nie dotyczy zatem
terenów zieleni otwartej. Wed³ug ustaleñ Studium, istnieje
wiêc zasadnicza ró¿nica pomiêdzy statusem ww. terenów,
co mia³o bezpoœredni wp³yw na rozwi¹zania przyjête w projekcie planu. Czêœciowe nieuwzglêdnienie uwagi nie narusza, w œwietle przedstawionych okolicznoœci, konstytucyjnej
zasady równoœci wobec prawa.
2. Uwaga Nr 2
Dotyczy dzia³ek nr 82 i 96 obr.81 Podgórze rejon ulicy B. Wapowskiego, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie
okreœlonym jako tereny rolnicze - R, jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1 oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDL
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
ustanowienia formalnych dróg dojazdowych do dzia³ek rolnych,
lub przekszta³cenie tego terenu z rolnego na budowlany z now¹
ulic¹ biegn¹c¹ równolegle do projektowanej ulicy.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 82 po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 618

— 17585 —

w czêœci pó³nocnej tereny czêœciowo pod ulicê klasy KDL
oraz czêœciowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, w pozosta³ej czêœci znajduje siê w terenach rolniczych R. Dzia³ka nr 96 w ca³oœci po³o¿ona jest w terenach rolniczych R.
Projekt planu zapewnia obs³ugê komunikacyjn¹ terenów budowlanych natomiast nie jest obowi¹zkiem planu miejscowego wyznaczenie dróg dojazdowych do dzia³ek rolnych. Dojazd
do dzia³ek rolnych mo¿e byæ zapewniony m.in. poprzez ustanowienie s³u¿ebnoœci (dojazdów niewydzielonych) do dzia³ek
lub w sposób dotychczasowy. Nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnia
postulatu zawartego w treœci uwagi, aby tereny rolne przekszta³ciæ na tereny budowlane gdy¿ by³oby to niezgodne z ustaleniami Studium, zak³adaj¹cymi ochronê tego terenu w formie terenów otwartych (ZO), które to ustalenia s¹ wi¹¿¹ce
przy sporz¹dzaniu planu miejscowego (art. 9 ust. 4 oraz art. 17
pkt 4 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W zwi¹zku z brakiem mo¿liwoœci przeznaczenia dzia³ek objêtych ustaleniem R na tereny budowlane
nie ma podstaw do wyznaczenia proponowanej przez sk³adaj¹cego uwagê drogi biegn¹cej równolegle do projektowanej
ulicy (KDL).
3. Uwaga Nr 3
Dotyczy dzia³ki nr 72 obr. 81 Podgórze ul. E. Warcha³owskiego, która w projekcie planu znajduje siê na terenie okreœlonym
jako tereny rolnicze - R, oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum wsi Sidzina i jego przed³u¿enia - MN3
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
rozszerzenia wnioskowanego pasa budowlanego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka objêta wniesion¹ uwag¹ po³o¿ona jest w terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem R (tereny rolnicze)
oraz w po³udniowej czêœci w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum
wsi Sidzina i jego przed³u¿enia (MN3).
Pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 72 wykracza poza tereny budowlane wyznaczone w Studium i w zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia uwagi (w³¹czenia pozosta³ej czêœci dzia³ki
do terenów budowlanych). Zmiana przeznaczenia terenu
w kierunku oczekiwanym przez sk³adaj¹cego uwagê doprowadzi³aby do niezgodnoœci pomiêdzy projektem planu a ustaleniami Studium. Zgodnoœæ miêdzy ww. dokumentami jest
warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17
pkt 4 Ustawy jw.).
4. Uwaga Nr 4
Dotyczy dzia³ek nr 82 i 96 obr. 81 Podgórze rejon ulicy B. Wapowskiego, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie
okreœlonym w projekcie planu jako tereny rolnicze - R, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDL
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) ustanowienia formalnych dróg dojazdowych do dzia³ek rolnych, lub przekszta³cenie tego terenu z rolnego na budowlany z now¹ ulic¹ biegn¹c¹ równolegle do projektowanej
ulicy;
2) ró¿nicy pomiêdzy rysunkiem projektu planu udostêpnionym
w internecie a projektem planu wy³o¿onym do publicznego
wgl¹du w Urzêdzie Miasta Krakowa (dotyczy symboli R i ZO).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
1) Projekt planu zapewnia obs³ugê komunikacyjn¹ terenów
budowlanych natomiast nie jest obowi¹zkiem planu miejscowego wyznaczenie dróg dojazdowych do dzia³ek rolnych.
Dojazd do dzia³ek rolnych wyznaczony jest poprzez ustanowienie s³u¿ebnoœci (dojazdów niewydzielonych) do dzia³ek
lub w sposób dotychczasowy. Nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnia postulatu zawartego w treœci uwagi, aby tereny rolne
przekszta³ciæ na tereny budowlane gdy¿ by³oby to niezgodne z ustaleniami Studium, zak³adaj¹cymi ochronê tego terenu w formie terenów otwartych (ZO), które to ustalenia s¹
wi¹¿¹ce przy sporz¹dzaniu planu miejscowego (art. 9 ust. 4
oraz art. 17 pkt 4 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym). W zwi¹zku z brakiem
mo¿liwoœci przeznaczenia dzia³ek objêtych ustaleniem R
na tereny budowlane nie ma podstaw do wyznaczenia proponowanej przez sk³adaj¹cego uwagê drogi biegn¹cej równolegle do projektowanej ulicy (KDL).
2) Uwaga niezasadna. W wyniku porównania opublikowanego w internecie projektu planu z projektem planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du w Urzêdzie Miasta Krakowa stwierdzono, ¿e nie istnieje rozbie¿noœæ pomiêdzy ww. dokumentami (w obydwu projektach jest to teren R).
5. Uwaga Nr 5
Dotyczy dzia³ki nr 256/1 obr. 81 Podgórze, która w projekcie
planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny rolnicze
- R oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o charakterze willowym - MN2
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zakwalifikowania dzia³ki do terenów budowlanych z mo¿liwoœci¹ zabudowy mieszkaniowej (w chwili obecnej dzia³ka stanowi nieu¿ytek gruntowy).
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo: uwaga zosta³a uwzglêdniona w zakresie czêœci
dzia³ki przylegaj¹cej bezpoœrednio do projektowanej drogi KDL, a nie uwzglêdni³ w zakresie po³udniowej czêœci
dzia³ki.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Po³udniowa czêœæ dzia³ki nr 256/1 nie mo¿e zostaæ przeznaczona na cele budowlane z uwagi na niezgodnoœæ z ustaleniami
Studium (po³o¿enie dzia³ki w terenach chronionych w Studium
przed zainwestowaniem, oznaczonych jako tereny ZO). Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸn. zmianami), która w art. 9 ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia
studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu pla-
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nów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu
miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.).

Poz. 3821

Ponadto ustalenia projektu planu w zakresie pasa zieleni izolacyjnej chronionego przed zainwestowaniem wynikaj¹ z uwzglêdnienia wniosku Urzêdu Miasta Krakowa Wydzia³u Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska z dnia 14.10.2004 r.

6. Uwaga Nr 6
8. Uwaga Nr 9
Dotyczy dzia³ki nr 256/2 obr. 81 Podgórze, która w projekcie
planu znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny rolnicze - R.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
zakwalifikowania dzia³ki do terenów budowlanych z mo¿liwoœci¹ zabudowy mieszkaniowej (w chwili obecnej dzia³ka stanowi nieu¿ytek gruntowy).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przedmiotowa dzia³ka w ca³oœci po³o¿ona jest w terenach
okreœlonych w projekcie planu jako tereny rolnicze (R). Przyjête w projekcie planu rozwi¹zania dla terenów R zapewniaj¹
dotrzymanie zgodnoœci z ustaleniami Studium, które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach otwartych obowi¹zuje ca³kowite
wykluczenie prawa zabudowy. Zmiana przeznaczenia terenu
w kierunku oczekiwanym przez sk³adaj¹cego uwagê doprowadzi³aby do niezgodnoœci pomiêdzy projektem planu a ustaleniami Studium. Zgodnoœæ miêdzy ww. dokumentami jest
warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17
pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie mo¿e
zostaæ uwzglêdniona.
7. Uwaga Nr 7
Dotyczy dzia³ki nr 11/4 w Podgórzu, która w projekcie planu
znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny zieleni izolacyjnej - ZI.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki lub jej czêœci z zieleni izolacyjnej (ZI) na dzia³kê budowlan¹ czêœciowo przemys³ow¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka objêta wniesion¹ uwag¹ w ca³oœci po³o¿ona jest w terenach zieleni izolacyjnej (ZI). Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia ca³kowit¹ zgodnoœæ projektu planu
z ustaleniami Studium, które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach
otwartych (ZO) chronionych przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym
wprost z Ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸn. zmianami), która w art. 9 ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia
studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu
miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.).

Dotyczy dzia³ki nr 19 obr. 82 Podgórze, która w projekcie planu znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny zieleni izolacyjnej - ZI.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki z zieleni izolacyjnej (ZI)
na teren zabudowy zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej - mo¿liwoœci budowy sk³adów, magazynów itp.
(obiektów nie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka objêta wniesion¹ uwag¹ w ca³oœci po³o¿ona jest w terenach zieleni izolacyjnej (ZI).Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia wymagan¹ zgodnoœæ projektu planu
z ustaleniami Studium, które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach
otwartych (ZO) chronionych przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym
wprost z Ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸn. zmianami), która w art. 9 ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia
studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu
miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.).
Ponadto ustalenia projektu planu w zakresie pasa zieleni izolacyjnej chronionego przed zainwestowaniem wynikaj¹ z uwzglêdnienia wniosku Urzêdu Miasta Krakowa Wydzia³u Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska z dnia 14.10.2004 r.
9. Uwaga Nr 12
Dotyczy dzia³ek nr: 112/5, 112/6, 112/7, 112/8 oraz 112/2,
112/9 obr. 81 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê
na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - MN1 oraz jako tereny rolnicze - R
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia dzia³ek z rolniczego (R) na zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Pó³nocna i œrodkowa czêœæ dzia³ki nr 112/2 po³o¿ona jest w terenach oznaczonych w projekcie planu jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 natomiast pozosta³e dzia³ki objête uwag¹ w ca³oœci po³o¿one s¹ w terenach rolniczych R.
Nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnia postulatu zawartego w treœci
uwagi, aby tereny rolne przekszta³ciæ na tereny budowlane,
gdy¿ by³oby to niezgodne z ustaleniami Studium, zak³adaj¹cymi ochronê tego terenu w formie terenów otwartych (ZO), które
to ustalenia s¹ wi¹¿¹ce przy sporz¹dzaniu planu miejscowego
(art. 9 ust. 4 oraz art. 17 pkt 4 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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10. Uwaga Nr 16
Dotyczy dzia³ek nr 34/1, 34/2 obr. 81 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1 oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDL
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1) zmiany szerokoœci drogi lokalnej przebiegaj¹cej przez po³udniow¹ czêœæ dzia³ek, tak aby nie znajdowa³a siê na wnioskowanych dzia³kach,
2) sugestii mo¿liwoœci poprowadzenia tej drogi w rejonie linii
wysokiego napiêcia.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo: uwaga zosta³a uwzglêdniona w zakresie rezygnacji z zajêcia terenu dzia³ek nr 34/1 i 34/2 pod drogê
(pkt 1), a nie uwzglêdni³ w zakresie mo¿liwoœci poprowadzenia ww drogi w rejonie wysokiego napiêcia (pkt 2).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona w zakresie mo¿liwoœci poprowadzenia drogi lokalnej przebiegaj¹cej przez po³udniow¹
czêœæ dzia³ek w rejonie linii wysokiego napiêcia. Nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia poprowadzenia drogi KDL na po³udnie
od obecnego projektowanego przebiegu (w rejonie linii wysokiego napiêcia), poniewa¿ taka droga nie obs³u¿y³aby obustronnie terenów zabudowy mieszkaniowej.
11. Uwaga Nr 17
Dotyczy dzia³ek nr 259/6, 259/7, 259/8 obr.82 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny rolnicze - R
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane o przeznaczeniu pod zabudowê mieszkaniow¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki objête wniesion¹ uwag¹ po³o¿one s¹ w terenach rolniczych (R). Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia wymagan¹ zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium,
które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów
Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
12. Uwaga Nr 19
Dotyczy dzia³ek nr 259/4, 259/5 obr. 82 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny
rolnicze - R oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDL

Poz. 3821

[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane o przeznaczeniu pod zabudowê mieszkaniow¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki objête wniesion¹ uwag¹ po³o¿one s¹ w terenach rolniczych (R). Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia
ca³kowit¹ zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, które
przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9 ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu
planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
13. Uwaga Nr 21
Dotyczy dzia³ek nr 259/9, 259/10, 259/11 obr. 82 Podgórze,
które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym
jako tereny rolnicze - R.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane o przeznaczeniu pod zabudowê mieszkaniow¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki objête wniesion¹ uwag¹ po³o¿one s¹ w terenach rolniczych (R). Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia ca³kowit¹ zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium,
które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów
gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
14. Uwaga Nr 23
Dotyczy dzia³ek nr 274/2, 274/3 obr. 81 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny
rolnicze - R.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Dzia³ki objête wniesion¹ uwag¹ po³o¿one s¹ w terenach rolniczych (R). Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia
wymagan¹ zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie
z ustaleniami Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych
przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest
warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia 27.03.2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9 ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu
planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
15. Uwaga Nr 24
Dotyczy dzia³ki nr 265/7 obr. 81 Podgórze, która w projekcie
planu znajduje siê na terenie okreœlonym w projekcie planu
jako tereny rolnicze - R.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki z rolniczego (R) na dzia³kê
budowlan¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenach rolniczych (R).
Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia wymagan¹ zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, które
przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie
z ustaleniami Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych
przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie
prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów
gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
16. Uwaga Nr 25
Dotyczy dzia³ki nr 228 w Pogórzu, która w projekcie planu znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum dawnej wsi Sidzina i jego przed³u¿enia - MN3 oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym (MN2) poniewa¿ dzia³ka le¿y ni¿ej ni¿ teren przyleg³y, gdzie planowana jest
zabudowa willowa oraz z obawy o zacienienie terenu przez wysok¹ zabudowê. Dotyczy³a równie¿ umo¿liwienia budowy zabudowy willowej na przedmiotowej dzia³ce.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Poz. 3821

Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona ze wzglêdu na istniej¹ce
zainwestowanie po pó³nocnej stronie ulicy B³otniska uzasadniaj¹ce wyznaczenie w tym rejonie terenów MN1. Wnioskowana zmiana nie ma uzasadnienia, gdy¿ na terenach
MN1 nie ma ograniczenia wykluczaj¹cego realizacjê zabudowy o charakterze "willowym"; mo¿liwoœæ taka jest wy³¹cznie zale¿na od wielkoœci dzia³ki, której to wielkoœci ustalenia planu dla MN1 nie ograniczaj¹. W zakresie "zacienienia" uwaga nie znajduje uzasadnienia, poniewa¿ zarówno
dla zabudowy MN1 i MN2 wysokoœæ budynków jest jednakowa i wynosi 11m.
17. Uwaga Nr 26
Dotyczy dzia³ek nr 269, 270 obr.81 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1, jako tereny rolnicze - R oraz jako tereny tras komunikacyjnych - droga wewnêtrzna KDW.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane oraz likwidacji drogi wewnêtrznej KDW przecinaj¹cej dzia³kê.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo: uwaga zosta³a uwzglêdniona w zakresie likwidacji drogi wewnêtrznej, a nie uwzglêdni³ w zakresie w³¹czenia pozosta³ej czêœci dzia³ek w teren budowlany.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Po³udniowe czêœci dzia³ek po³o¿one s¹ w terenach rolniczych
(R). Takie rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia wymagan¹ zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, które
przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie
z ustaleniami Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych
przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie
prawa zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów
gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.).
18. Uwaga Nr 31
Dotyczy dzia³ki nr 97/1 obr. 81 Podgórze, która w projekcie
planu znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego
uk³adu centrum dawnej wsi Sidzina i jego przed³u¿enia - MN3,
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1
oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDD
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane (zabudowa mieszkaniowa i inna); dzia³ka Zainteresowanej rozciêta wczeœniej drog¹ ma znacznie zmniejszone
mo¿liwoœci budowlane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Przedmiotowa dzia³ka w ca³oœci po³o¿ona jest w terenach
okreœlonych w projekcie planu jako tereny rolnicze (R). Przyjête w projekcie planu rozwi¹zania dla terenów R zapewniaj¹
dotrzymanie zgodnoœci z ustaleniami Studium, które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach otwartych obowi¹zuje ca³kowite
wykluczenie prawa zabudowy. Zmiana przeznaczenia terenu
w kierunku oczekiwanym przez sk³adaj¹cego uwagê doprowadzi³aby do niezgodnoœci pomiêdzy projektem planu a ustaleniami Studium. Zgodnoœæ miêdzy ww. dokumentami jest
warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych" oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17
pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie mo¿e
zostaæ uwzglêdniona.
19. Uwaga Nr 33
Dotyczy dz. nr 170 obr. 81 Podgórze, która w projekcie planu
znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny rolnicze - R
oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDL
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
lub pod us³ugi agroturystyczne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 170 po³o¿ona jest w terenach rolniczych (R). Takie
rozwi¹zanie przyjête w projekcie planu zapewnia ca³kowit¹
zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium, które przewiduje na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych
przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie
zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest
warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która w art. 9
ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych"
oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan
do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.). Z powy¿szych wzglêdów
uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenach rolniczych (R),
terenach zieleni nieurz¹dzonej (ZNN) oraz w terenach wód
powierzchniowych œródl¹dowych (WS). Takie rozwi¹zanie
przyjête w projekcie planu zapewnia ca³kowit¹ zgodnoœæ
projektu planu z ustaleniami Studium, które przewiduje
na tym obszarze tereny otwarte (ZO). Zgodnie z ustaleniami
Studium w terenach otwartych (ZO) chronionych przed zainwestowaniem obowi¹zuje ca³kowite wykluczenie prawa
zabudowy. Zgodnoœæ miêdzy projektem planu a Studium jest
warunkiem wynikaj¹cym wprost z Ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami), która
w art. 9 ust. 4 stanowi, ¿e: "Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce
dla organów Gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych"
oraz zobowi¹zuje wprost organ sporz¹dzaj¹cy plan
do uwzglêdnienia ustaleñ Studium w projekcie planu miejscowego (art. 17 pkt 4 Ustawy jw.).
Ponadto ustalenia projektu planu w zakresie pozostawienia
terenu obejmuj¹cego miêdzy innymi przedmiotowe dzia³ki
bez zabudowy zosta³y przyjête w wyniku uwzglêdnienia wniosku Urzêdu Miasta Krakowa Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska z dnia 14.10.2004 r. (który wnosi³
o ochronê tych terenów przed zainwestowaniem uzasadniaj¹c to wystêpuj¹cymi cennymi zespo³ami roœlinnymi i ³êgowymi wymagaj¹cymi wprowadzenia ich ochrony).
Z powy¿szych wzglêdów uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
21. Uwaga Nr 38
Dotyczy dz. nr 184/1 obr. 81 Podgórze, która w projekcie
planu znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum wsi Sidzina i jego przed³u¿enia - MN3,
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym - MN2 oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDD
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) likwidacja projektowanej drogi dojazdowej KDD przebiegaj¹cej przez teren dzia³ki,
2) rozszerzenia przeznaczenia terenu MN.3 tak, aby mo¿liwe
by³o prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie projektowania
i produkcji urz¹dzeñ elektronicznych. Wnioskowana dzia³alnoœæ nie wp³ywa negatywnie na otoczenie i nie powoduje
uci¹¿liwoœci.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo: uwaga zosta³a uwzglêdniona w zakresie likwidacji odcinka drogi KDD (pkt 1), a nie uwzglêdni³ w zakresie dopuszczenia produkcji (pkt 2).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

20. Uwaga Nr 36
Dotyczy dz. nr 41/3, 42/1, 42/2, 42/3 obr. 82 Podgórze, które
w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny rolnicze - R, jako tereny zieleni nieurz¹dzonej - ZNN oraz jako tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych - WS
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek z rolniczego (R) na dzia³ki
budowlane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyjaœnienie:
Projekt planu dopuszcza w terenie MN.3 prowadzenie dzia³alnoœci us³ugowej, w tym projektowej, nie dopuszcza natomiast
produkcji. Nie widzi siê mo¿liwoœci dopuszczenia w terenach
MN.3 dzia³alnoœci produkcyjnej (w tym "produkcji urz¹dzeñ
elektronicznych", o której mowa we wniesionej uwadze)
ze wzglêdu na przyjêt¹ w koncepcji planu i rozwiniêt¹ w projekcie zasad¹ aby w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego centrum wsi Sidzina
funkcjê dopuszczaln¹ stanowi³a zabudowa us³ugowa (nie koliduj¹ca z podstawowym przeznaczeniem terenu) oraz us³ugi
wbudowane w budynki mieszkalne.
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22. Uwaga Nr 39
Dotyczy terenów w rejonie ul. Tretówka i ul. M. Wrony
oraz dzia³ek nr 268/1, 268/2 obr.81 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1, jako tereny tras
komunikacyjnych - KDW oraz jako tereny rolnicze - R
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) zastrze¿enia do uk³adu komunikacyjnego w rejonie ul. Tretówka ze wzglêdu na ma³¹ funkcjonalnoœæ i problemy z eksploatacj¹ dróg oraz utrudnieniami w zakresie rozbudowy
infrastruktury technicznej,
2) zastrze¿enia do lokalizacji zabudowy MN1 i MN3 pomiêdzy
ul. Tretówka i ul. Wrony (teren inwersyjny),
3) przeznaczenia terenów po po³udniowej stronie wzniesienia
(na po³udnie od ul.Tretówka) pod zabudowê mieszkaniow¹,
4) likwidacji odcinka drogi wewnêtrznej KDW z terenu dzia³ki
oraz w³¹czenie pozosta³ej jej czêœci do zabudowy mieszkaniowej.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
(pkt 4) w zakresie likwidacji drogi wewnêtrznej KDW,
a nie uwzglêdni³ w zakresie pkt 1-3 oraz pkt 4 w zakresie
w³¹czenia po³udniowej czêœci dzia³ki 268/1 do terenów zabudowy.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
1) projektowany uk³ad dróg wewnêtrznych w rejonie ul. Tretówka jest niezbêdny do zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej wyznaczonych w projekcie planu terenów przeznaczonych pod zabudowê. Funkcjonalnoœæ tych dróg jest zapewniona poprzez planowane miejsca do zawracania,
2) obszar zabudowy wyznaczono w terenach przylegaj¹cych
do ul. Tretówka i ul. Wrony pozostawiaj¹c miêdzy tymi terenami pas zieleni nieurz¹dzonej, co zgodne jest ze wskazaniami uzyskanymi w toku opracowania. Zasiêg terenów
budowlanych w tym rejonie zosta³ wyznaczony na podstawie sporz¹dzonego na potrzeby planu opracowania ekofizjograficznego. Z zainwestowania wy³¹czono tereny niekorzystne pod wzglêdem ekofizjograficznym. Projekt planu
zosta³ pozytywnie zaopiniowany w zakresie ochrony œrodowiska,
3) nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia uwagi w zakresie wyznaczenia terenów budowlanych w rejonie wskazanym w treœci uwagi, ze wzglêdu na niezgodnoœci z ustaleniami Studium, które przewidzia³o tam tereny otwarte (ZO) - bez mo¿liwoœci wprowadzania zabudowy,
4) pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 268/1 objêtej uwag¹ jest wg projektu planu po³o¿ona w terenie MN1. Odnoœnie w³¹czenia
po³udniowej czêœci nieruchomoœci objêtej uwag¹ do terenów budowlanych uwaga nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona,
poniewa¿ jest ona po³o¿ona w terenach rolniczych (R) zgodnie z ustaleniami Studium, które ustala tam tereny otwarte (ZO).
23. Uwaga Nr 40
Dotyczy terenów w rejonie ul. Tretówka i ul. M. Wrony
oraz dzia³ek nr 268/1, 268/2 obr.81 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym w projekcie planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1,
jako tereny tras komunikacyjnych - KDW oraz jako tereny rolnicze - R
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) zastrze¿enia do uk³adu komunikacyjnego w rejonie ul. Tretówka ze wzglêdu na ma³¹ funkcjonalnoœæ i problemy z eksploatacj¹ dróg oraz utrudnieniami w zakresie rozbudowy
infrastruktury technicznej,
2) zastrze¿enia do lokalizacji zabudowy MN1 i MN3 pomiêdzy
ul. Tretówka i ul. Wrony (teren inwersyjny),
3) przeznaczenia terenów po po³udniowej stronie wzniesienia
(na po³udnie od ul.Tretówka) pod zabudowê mieszkaniow¹,
4) likwidacji odcinka drogi wewnêtrznej KDW z terenu dzia³ki
oraz w³¹czenie pozosta³ej jej czêœci do zabudowy mieszkaniowej.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
(pkt 4) w zakresie likwidacji drogi wewnêtrznej KDW,
a nie uwzglêdni³ w zakresie pkt 1-3 oraz pkt 4 w zakresie
w³¹czenia po³udniowej czêœci dzia³ki 268/1 do terenów zabudowy.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
1) projektowany uk³ad dróg wewnêtrznych w rejonie ul. Tretówka jest niezbêdny do zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej wyznaczonych w projekcie planu terenów przeznaczonych pod zabudowê. Funkcjonalnoœæ tych dróg jest zapewniona poprzez planowane miejsca do zawracania,
2) obszar zabudowy wyznaczono w terenach przylegaj¹cych
do ul. Tretówka i ul. Wrony pozostawiaj¹c miêdzy tymi terenami pas zieleni nieurz¹dzonej, co zgodne jest ze wskazaniami uzyskanymi w toku opracowania. Zasiêg terenów budowlanych w tym rejonie zosta³ wyznaczony na podstawie
sporz¹dzonego na potrzeby planu opracowania ekofizjograficznego. Z zainwestowania wy³¹czono tereny niekorzystne
pod wzglêdem ekofizjograficznym. Projekt planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany w zakresie ochrony œrodowiska,
3) nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia uwagi w zakresie wyznaczenia terenów budowlanych w rejonie wskazanym w treœci uwagi, ze wzglêdu na niezgodnoœci z ustaleniami Studium, które przewidzia³o tam tereny otwarte (ZO) - bez mo¿liwoœci wprowadzania zabudowy,
4) pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 268/1 objêtej uwag¹ jest wg projektu planu po³o¿ona w terenie MN1. Odnoœnie w³¹czenia po³udniowej czêœci nieruchomoœci objêtej uwag¹ do terenów budowlanych uwaga nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona, poniewa¿
jest ona po³o¿ona w terenach rolniczych (R) zgodnie z ustaleniami Studium, które ustala tam tereny otwarte (ZO).
24. Uwaga Nr 41
Dotyczy terenów w rejonie ul. Tretówka i ul. M. Wrony
oraz dzia³ek nr 268/1, 268/2 obr.81 Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1, jako tereny tras
komunikacyjnych - KDW oraz jako tereny rolnicze - R
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) zastrze¿enia do uk³adu komunikacyjnego w rejonie ul. Tretówka ze wzglêdu na ma³¹ funkcjonalnoœæ i problemy z eksploatacj¹ dróg oraz utrudnieniami w zakresie rozbudowy
infrastruktury technicznej,
2) zastrze¿enia do lokalizacji zabudowy MN1 i MN3 pomiêdzy
ul. Tretówka i ul. Wrony (teren inwersyjny),
3) przeznaczenia terenów po po³udniowej stronie wzniesienia
(na po³udnie od ul.Tretówka) pod zabudowê mieszkaniow¹,
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4) likwidacji odcinka drogi wewnêtrznej KDW z terenu dzia³ki
oraz w³¹czenie pozosta³ej jej czêœci do zabudowy mieszkaniowej.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
(pkt 4) w zakresie likwidacji drogi wewnêtrznej KDW,
a nie uwzglêdni³ w zakresie pkt 1-3 oraz pkt 4 w zakresie
w³¹czenia po³udniowej czêœci dzia³ki 268/1 do terenów zabudowy.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
1) projektowany uk³ad dróg wewnêtrznych w rejonie ul. Tretówka jest niezbêdny do zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej wyznaczonych w projekcie planu terenów przeznaczonych pod zabudowê. Funkcjonalnoœæ tych dróg jest zapewniona poprzez planowane miejsca do zawracania,
2) obszar zabudowy wyznaczono w terenach przylegaj¹cych
do ul. Tretówka i ul. Wrony pozostawiaj¹c miêdzy tymi terenami pas zieleni nieurz¹dzonej, co zgodne jest ze wskazaniami uzyskanymi w toku opracowania. Zasiêg terenów budowlanych w tym rejonie zosta³ wyznaczony na podstawie
sporz¹dzonego na potrzeby planu opracowania ekofizjograficznego. Z zainwestowania wy³¹czono tereny niekorzystne
pod wzglêdem ekofizjograficznym. Projekt planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany w zakresie ochrony œrodowiska,
3) nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia uwagi w zakresie wyznaczenia terenów budowlanych w rejonie wskazanym w treœci uwagi, ze wzglêdu na niezgodnoœci z ustaleniami Studium, które przewidzia³o tam tereny otwarte (ZO) - bez mo¿liwoœci wprowadzania zabudowy,
4) pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 268/1 objêtej uwag¹ jest wg projektu planu po³o¿ona w terenie MN1. Odnoœnie w³¹czenia
po³udniowej czêœci nieruchomoœci objêtej uwag¹ do terenów budowlanych uwaga nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona,
poniewa¿ jest ona po³o¿ona w terenach rolniczych (R) zgodnie z ustaleniami Studium, które ustala tam tereny otwarte (ZO).
25. Uwaga Nr 42
Dotyczy dz. nr 144/9, 144/2, 144/5 obr. 81 Podgórze, które
w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie okreœlonym w projekcie planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego uk³adu centrum dawnej wsi
Sidzina i jego przed³u¿enia - MN3 oraz jako tereny tras komunikacyjnych - KDL
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
likwidacji projektowanej drogi lokalnej granicz¹cej od strony
wschodniej z dzia³kami.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona, poniewa¿ projektowana droga KDL
jest niezbêdna do obs³ugi komunikacyjnej po³udniowo-zachodniej czêœci osiedla. Zaznacza siê, ¿e linie rozgraniczaj¹ce projektowanej drogi nie wchodz¹ w obszar przedmiotowych dzia³ek.
26. Uwaga Nr 43
Dotyczy terenów okreœlonych w projekcie planu jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1, jako tereny
tras komunikacyjnych - KDW oraz jako tereny rolnicze - R
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[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) zastrze¿enia do uk³adu komunikacyjnego w rejonie ul. Tretówka ze wzglêdu na ma³¹ funkcjonalnoœæ i problemy z eksploatacj¹ dróg oraz utrudnieniami w zakresie rozbudowy
infrastruktury technicznej,
2) zastrze¿enia do lokalizacji zabudowy MN1 i MN3 pomiêdzy
ul. Tretówka i ul. Wrony (teren inwersyjny),
3) przeznaczenia terenów po po³udniowej stronie wzniesienia
(na po³udnie od ul.Tretówka) pod zabudowê mieszkaniow¹,
4) likwidacji odcinka drogi wewnêtrznej KDW z terenu dzia³ki
oraz w³¹czenie pozosta³ej jej czêœci do zabudowy mieszkaniowej.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
(pkt 4) w zakresie likwidacji drogi wewnêtrznej KDW,
a nie uwzglêdni³ w zakresie pkt 1-3 oraz pkt 4 w zakresie
w³¹czenia po³udniowej czêœci dzia³ki 268/1 do terenów zabudowy.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
1) projektowany uk³ad dróg wewnêtrznych w rejonie ul. Tretówka jest niezbêdny do zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej wyznaczonych w projekcie planu terenów przeznaczonych pod zabudowê. Funkcjonalnoœæ tych dróg jest zapewniona poprzez planowane miejsca do zawracania,
2) obszar zabudowy wyznaczono w terenach przylegaj¹cych
do ul. Tretówka i ul. Wrony pozostawiaj¹c miêdzy tymi terenami pas zieleni nieurz¹dzonej, co zgodne jest ze wskazaniami uzyskanymi w toku opracowania. Zasiêg terenów budowlanych w tym rejonie zosta³ wyznaczony na podstawie
sporz¹dzonego na potrzeby planu opracowania ekofizjograficznego. Z zainwestowania wy³¹czono tereny niekorzystne
pod wzglêdem ekofizjograficznym. Projekt planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany w zakresie ochrony œrodowiska,
3) nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia uwagi w zakresie wyznaczenia terenów budowlanych w rejonie wskazanym w treœci uwagi, ze wzglêdu na niezgodnoœci z ustaleniami Studium, które przewidzia³o tam tereny otwarte (ZO) - bez mo¿liwoœci wprowadzania zabudowy,
4) pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 268/1 objêtej uwag¹ jest wg projektu planu po³o¿ona w terenie MN1. Odnoœnie w³¹czenia po³udniowej czêœci nieruchomoœci objêtej uwag¹ do terenów budowlanych uwaga nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona, poniewa¿
jest ona po³o¿ona w terenach rolniczych (R) zgodnie z ustaleniami Studium, które ustala tam tereny otwarte (ZO).
27. Uwaga Nr 44
Dotyczy dz. nr 268/1 obr. 81 Podgórze, która w projekcie planu
znajduje siê na terenie okreœlonym jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1, jako tereny tras komunikacyjnych - KDW oraz jako tereny rolnicze - R
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
w³¹czenia dzia³ki do terenu zabudowy mieszkaniowej oraz likwidacji projektowanej drogi wewnêtrznej KDW.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo: uwaga zosta³a uwzglêdniona w zakresie likwidacji drogi wewnêtrznej KDW, a nie uwzglêdni³ w zakresie
w³¹czenia po³udniowej czêœci dzia³ki 268/1 do terenów zabudowy.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.
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Wyjaœnienie:
Pó³nocna czêœæ nieruchomoœci objêtej uwag¹ jest wg projektu
planu po³o¿ona w terenie MN1. W czêœci dotycz¹cej w³¹czenia
po³udniowej czêœci dzia³ki do terenów zabudowy mieszkaniowej uwaga nie mo¿e zostaæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci ustaleñ projektu planu ze Studium, które ustala tam tereny otwarte (ZO). W zakresie likwidacji drogi wewnêtrznej KDW przebiegaj¹cej przez teren dzia³ki
uwaga mo¿e byæ uwzglêdniona bez szkody dla rozwi¹zañ zawartych w projekcie planu.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CXV/1192/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 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 SIDZINA PÓ£NOC
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru Sidzina-Pó³noc zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu oraz w czêœci graficznej
planu stanowi¹cej jej integraln¹ czêœæ.
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie nastêpuj¹ce inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego obejmuj¹ca:
1) Uk³ad drogowy podstawowy - powi¹zania uk³adu drogowego z uk³adem zewnêtrznym:
a) istniej¹ca ulica klasy L (ul. Wrony) w³¹czona do ul. Skotnickiej w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania,
b) istniej¹ca ulica klasy L (ul. Warcha³owskiego) w³¹czona do ul. Skotnickiej w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania,
c) projektowany ci¹g drogowy pó³noc-po³udnie wzd³u¿
wschodniej granicy planu (ul. Pra¿mowskiego) do projektowanej ul. Dzia³owskiego i do istniej¹cej ul. Petra¿yckiego.
2) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy:
a) budowa projektowanych odcinków jako uzupe³nienie
istniej¹cych przebiegów ulic lub budowa projektowanych nowych przebiegów na terenach przewidzianych
do zainwestowania.
3) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu:
a) ulice lokalne KDL,
b) ulice dojazdowe KDD,
c) œcie¿ki rowerowe o przebiegu pó³noc-po³udnie w projektowanej ulicy klasy L (rejon ul. Pra¿mowskiego
i ul. Dzia³owskiego).
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Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: urz¹dzenia ochrony terenów
przyleg³ych przed tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi", urz¹dzenia infrastruktury technicznej i spo³ecznej, przystanków transportu zbiorowego, chodniki, zieleñ, miejsca parkowania w pasach drogowych, oœwietlenie, sygnalizacjê
i urz¹dzenie sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa poszczególnych systemów infrastruktury technicznej obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) zasilanie w wodê obszaru objêtego planem z:
– z podstawowej strefy ciœnieñ wodoci¹gu miejskiego,
dla której rzêdna obowi¹zuj¹cej linii ciœnieñ wynosi
260 m n.p.m., ciœnienia w komorach redukcji, znajduj¹cych siê w ulicach:
– Skotnickiej (w rejonie ul. Starzyñskiego),
– Wrony-Pra¿mowskiego (w rejonie przejazdu kolejowego),
b) Rozbudowa rozbiorczej sieci wodoci¹gowej poprzez:
– budowê wodoci¹gów wzd³u¿ projektowanej i istniej¹cej zabudowy w chodnikach lub poboczach istniej¹cych (na brakuj¹cych odcinkach) i planowanych
dróg miejskich i osiedlowych w uk³adzie pierœcieniowym, w niewielkim zakresie w uk³adzie promienistym;
2) Odprowadzenie œcieków:
a) Œcieki sanitarne odprowadzane bêd¹ do lokalnej
oczyszczalni dla osiedla Sidzina, która znajduje siê poza obszarem objêtym zagospodarowaniem po jego pó³nocno-zachodniej stronie, pomiêdzy granic¹ miasta
Krakowa, ul. Podgórki Tynieckie i Skotnick¹,
b) Odprowadzenie œcieków sanitarnych z istniej¹cej zabudowy nast¹pi w oparciu o projektowane kana³y sanitarne w ul. Tretówka i Na Kliñcu,
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obszaru
Sidzina-Pó³noc przewidywana jest wzd³u¿ projektowanej zabudowy w jezdniach istniej¹cych i planowanych
dróg miejskich i osiedlowych w kierunku oczyszczalni
œcieków dla osiedla Sidzina,
d) Na przedmiotowym obszarze obowi¹zuje "Program kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków dla osiedla
Sidzina" opracowany w 1995 r. Wymaga on aktualizacji w zakresie uk³adu sieci kanalizacyjnej i sprawdzenia
przepustowoœci oczyszczalni ze wzglêdu na planowan¹
obecnie zabudowê;
3) Odprowadzenie wód opadowych:
a) Kana³y odwadniaj¹ce o œrednicy Φ 300-500 prowadzone bêd¹ w pasach projektowanych ci¹gów komunikacyjnych, z zachowaniem wymaganych odleg³oœci
od elementów zagospodarowania:
– 5,0 m od zabudowy,
– 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
b) W zwi¹zku z planowanym zwiêkszeniem zlewni zredukowanej na obszarze objêtym miejscowym planem, dotychczasowy system odwodnienia (rowy, cieki
naturalne) zostanie przebudowany do parametrów
umo¿liwiaj¹cych przejêcie dodatkowych wód deszczowych,
c) Dla utwardzonych parkingów o pow. powy¿ej 0,1ha
obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji ropopochodnych,
d) Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do odbiorników lub do gruntu.
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II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywaæ siê bêdzie 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
- w zakresie dróg pozostaj¹cych w zarz¹dzie GDDKiA
oraz w zarz¹dzie Województwa Ma³opolskiego,
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).
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 oraz Zarz¹d Gospodarki Komunalnej. W zakresie inwestycji o ponadlokalnym znaczeniu, jednostki te wspó³pracuj¹ odpowiednio
z GDDKiA i Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego,
– Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê
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 wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A., zgodnie z przyjêtym programem "Woda dla wszystkich".
W realizacji inwestycji, ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju
Miasta" z zakresu:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
(MPWiK S.A.) wraz z programem "Woda dla wszystkich",
c) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
d) programu ochrony œrodowiska,
e) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
f) organizacji, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych,
g) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnienie "programów sektorowych" oraz corocznych
bud¿etów miasta, okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym tak¿e
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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.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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