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3894
Uchwa³a Nr CXIII/1157/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika Bagry w P³aszowie.
Na podstawie art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45
poz. 319) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika Bagry w P³aszowie, zwany dalej
planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³¹ objêty jest obszar miasta Krakowa, okreœlony granicami na rysunku planu, o powierzchni 47,33 ha, ograniczony:
– od pó³nocy - ulic¹ Batki, ul. Kacz¹, granic¹ terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ulic¹ Kozi¹,
– od wschodu - terenami otwartymi w rejonie ulicy Bagrowej,
– od po³udnia - terenami kolejowymi,
– od zachodu - wschodni¹ granic¹ opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoTrasy Nowop³aszowskiej.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu (czêœæ graficzna planu) - ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,

2) Rysunek infrastruktury technicznej (czêœæ graficzna planu)- (gospodarka wodno-œciekowa), okreœlaj¹cy zasady
rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,
3) Rysunek infrastruktury technicznej (czêœæ graficzna planu) - (elektroenergetyka, ciep³ownictwo, gazownictwo,
teletechnika) okreœlaj¹cy zasady rozbudowy systemów
infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do
uchwa³y,
4) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa w § 1, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y,
5) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y,
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz
okreœlenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, okreœlone s¹ w postaci:
1) Przepisów ogólnych, zawartych w Rozdziale 1 uchwa³y, odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem oraz do charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych wiêksz¹ iloœæ terenów wyznaczonych na rysunku planu,
2) Przepisów szczegó³owych, zawartych w Rozdziale 2
uchwa³y, odnosz¹cych siê do poszczególnych terenów
wyznaczonych na rysunku planu,
3) Rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ okreœlonych w § 4,
4. Ustalenia okreœlone w ust. 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§3
Ilekroæ w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:
1) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
2) Planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i czêœæ graficzn¹ planu,
3) Tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y,
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4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik nr 1
do uchwa³y,
5) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
6) Podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako
przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu i na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
7) Dopuszczalnym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach okreœlonych w ustaleniach tekstu planu,
8) Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze œrodków niepublicznych, s³u¿¹ce bezpoœrednio zaspokojeniu potrzeb ludnoœci, w szczególnoœci
w zakresie takim jak handel, rzemios³o, gastronomia,
œwiadczenie us³ug zdrowotnych, opiekuñczych, œwiadczenie pracy intelektualnej, itp,
9) Dzia³ce budowlanej - nale¿y to pojêcie rozumieæ zgodnie
z definicj¹ okreœlon¹ w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
10) WskaŸniku powierzchni zabudowanej - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na dzia³ce lub terenie, do
powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki
lub terenu,
11) Elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku od strony drogi publicznej, lub innej przestrzeni
publicznej (np. ci¹gu pieszego, placu, publicznych terenów rekreacyjnych itp.),
12) Obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której wymaga siê obowi¹zkowo usytuowania
elewacji frontowej budynku w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
13) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na wyjœæ z zabudow¹ w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
14) Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi wewnêtrzne i s³u¿ebne przejazdy, zarówno istniej¹ce jak i te, które mog¹ powstaæ w przysz³oœci, nie wyznaczone na rysunku planu.
§4
Okreœla siê obowi¹zuj¹c¹ treœæ ustaleñ Rysunku planu:
1) Granice obszaru objêtego planem,
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniem tych terenów numerem i symbolem literowym, w tym:
a) 1 MN i 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 3 M/U - teren zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej (us³ugi sakralne i rehabilitacyjne),
c) 4 U i 5 U - tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji obszaru,
d) 6 U/ZP - teren us³ug z zakresu gastronomii, z zieleni¹
urz¹dzon¹,
e) 7 US(w) i 8 US(w) - tereny przeznaczone pod oœrodki
sportów wodnych,
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f) 9 US - teren sportu i rekreacji,
g) 10 ZP/US i 10a ZP/US - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej z urz¹dzeniami sportowo - rekreacyjnymi,
h) 11 ZP(p) i 12 ZP(p) - tereny przeznaczone do pla¿owania,
i) 13 ZP - 16 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
j) 17 ZI/KS - teren zieleni izolacyjno - krajobrazowej z parkingiem,
k) 18 ZI - teren zieleni izolacyjno - krajobrazowej,
l) 19 ZP(n) i 20 ZP(n) - tereny niepublicznej zieleni urz¹dzonej (ogrody przydomowe),
m) 21 ZO - teren naturalnej zieleni nieurz¹dzonej,
n) 22 WS i 23 WS - tereny wód œródl¹dowych, powierzchniowych (zbiornik Bagry),
o) 24 KD(D)/KS - teren drogi publicznej - dojazdowej, z zatok¹ postojow¹,
p) 25 KD(D), 26 KD(D), 28 KD(D), 29 KD(D) - tereny dróg
publicznych dojazdowych,
q) 26a KD(X), 27 KD(X) - tereny dróg publicznych- pieszojezdnych,
r) 30 KS - teren parkingu,
s) 31 KX/ZP - teren placu pieszego z zieleni¹ urz¹dzon¹,
t) 32 KDP i 33 KDP - tereny g³ównego, publicznego ci¹gu
pieszego.
4) Uzupe³niaj¹ce ci¹gi podstawowego uk³adu komunikacji
pieszej,
5) Fragment œcie¿ki rowerowej z ci¹giem pieszym,
6) Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
8) Strefa ochronna terenu zamkniêtego,
§5
1. Okreœla siê nastêpuj¹ce, zasadnicze elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego na obszarze objêtym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych
wymagañ dla tych elementów oraz wymagania w zakresie
kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) Przestrzeñ g³ównego publicznego ci¹gu pieszego, wyznaczonego na rysunku planu pod symbolami 32 KDP
i 33 KDP, oraz placu pieszego z zieleni¹ urz¹dzon¹, wyznaczonego na rysunku planu pod symbolem 31KX/ZP
w rejonie koncentracji us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji obszaru - wymaga ukszta³towania, jako
g³ówna oœ kompozycyjna obszaru, spinaj¹ca poszczególne elementy jego struktury funkcjonalno - przestrzennej
oraz jako wa¿ny element przestrzeni publicznej obszaru,
2) Przestrzeñ strefy przybrze¿nej po pó³nocnej i wschodniej stronie zbiornika Bagry, zawarta pomiêdzy powierzchni¹ akwenu a ci¹giem pieszym, o którym mowa
w pkt 1, poszerzona o tereny wyznaczone na rysunku
planu pod symbolami 10 ZP/US i 10aZP/US - wymaga
ukszta³towania jako uporz¹dkowana, otwarta i ogólnodostêpna przestrzeñ rekreacyjna. Warunek ogólnej dostêpnoœci nie dotyczy oœrodków sportów wodnych wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 7 US(w)
i 8 US(w),
3) Przestrzeñ terenów zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji obszaru, wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 4U i 5U - wymaga ukszta³towania jako kluczowe miejsce koncentracji us³ugowej
przestrzeni publicznej obszaru,
4) Przestrzeñ terenów otwartych, wyznaczonych na rysunku planu pod symbolem 21 ZO w po³udniowo-zachodniej czêœci rejonu zbiornika Bagry - wymaga ochrony
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i utrzymania jako naturalna zieleñ nieurz¹dzona i siedlisko ptaków wodnych.
2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Nakazy:
a) utrzymania jednorodnego charakteru poszczególnych
elementów kszta³towania przestrzeni, o której mowa
w ust.1 pkt 1 i 2, takich jak: obiekty ma³ej architektury,
oœwietlenie, rodzaj nawierzchni, itp.
b) zagospodarowania przestrzeni, o której mowa w ust. 1
pkt 3, w formie harmonijnego zespo³u zabudowy, na
wysokim poziomie rozwi¹zañ przestrzennych i architektonicznych, z wykszta³ceniem nowej pierzei od strony ulicy Koziej, zgodnie z przebiegiem wyznaczonej
na rysunku planu obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
c) kszta³towania linii ogrodzeñ wzd³u¿ ulic i innych przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem,
w harmonii poszczególnych elementów tworz¹cych te
linie
d) zagospodarowania strefy przybrze¿nej zbiornika Bagry, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jako terenów zieleni
urz¹dzonej, z wyj¹tkiem terenów udostêpnionych pod
pla¿e piaszczyste, terenowe urz¹dzenia sportowo - rekreacyjne i obiekty obs³ugi k¹pieliska,
e) kszta³towania ci¹g³ego, zwartego systemu zieleni
wokó³ zbiornika Bagry na obszarze objêtym planem,
w szczególnoœci w przestrzeni o której mowa w ust. 1
pkt 2, z w³¹czeniem w ten system wartoœciowej zieleni
istniej¹cej i zachowania jej jako chronionych enklaw
zieleni naturalnej w obrêbie struktury terenów zieleni
urz¹dzonej
2) Zakazy:
a) grodzenia nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie
przestrzeni, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, z wyj¹tkiem oœrodków sportów wodnych wyznaczonych
pod symbolami 7US(w) i 8US(w) oraz dzia³ek istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej utrzymanej w terenach 4 U i 5 U
b) stosowania ogrodzeñ, z zastrze¿eniem lit.a, rozwi¹zanych jako mur pe³ny, lub jako inny rodzaj ogrodzenia
nieprzejrzystego, z dopuszczeniem nieprzejrzystego
¿ywop³otu,
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych
w przestrzeni, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
d) obs³ugi komunikacyjnej (w zakresie komunikacji samochodowej) terenów zabudowy us³ugowej, wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 4 U, 5 U, 6
U/ZP, poprzez tereny nale¿¹ce do przestrzeni, o której
mowa w ust. 1, pkt 2, w szczególnoœci terenu 4 U poprzez teren 10a ZP/US.
§6
1. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu ustala siê:
1) Nakazy:
a) stosowania rozwi¹zañ przestrzennych i technicznych,
gwarantuj¹cych zachowanie standardów w zakresie
czystoœci wody zbiornika Bagry, odpowiadaj¹cych
okreœlonym na podstawie przepisów odrêbnych, wymaganiom dotycz¹cym k¹pielisk otwartych
b) kompleksowego rozwi¹zywania problemów zabudowy i infrastruktury technicznej, w szczególnoœci w zakresie dotycz¹cym odprowadzenia œcieków sanitarnych i wód opadowych
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c) kszta³towania strefy przybrze¿nej zbiornika Bagry,
zw³aszcza w pasie pomiêdzy powierzchni¹ akwenu
a ci¹giem pieszym wyznaczonym na rysunku planu
pod symbolami 32 KDP, 33 KDP i 31 KX/ZP, jako obudowy biologicznej tego zbiornika, z wyj¹tkiem terenów udostêpnionych pod pla¿e piaszczyste, urz¹dzenia sportowo - rekreacyjne i obiekty obs³ugi k¹pieliska
d) zachowania i ochrony istniej¹cych zasobów œrodowiska przyrodniczego, wykszta³conych z formie zieleni
naturalnej, w tym szuwarowej, po po³udniowo - zachodniej stronie zbiornika Bagry, jako rejon ostoi ptactwa i tarliska ryb
e) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenów i objêcia ochron¹ przy lokalizacji inwestycji budowlanych, istniej¹cych drzew i wartoœciowych zakrzewieñ
f) zaspokojenia potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru
objêtego planem, poprzez zastosowanie paliw ekologicznie czystych (paliwo gazowe, lekki olej opa³owy
itp.), oraz energii elektrycznej, lub przez przy³¹czenie
do miejskiego systemu ciep³owniczego
g) rozwi¹zania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi, w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym
na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów u Ÿród³a
ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych w tym
zakresie przepisów odrêbnych
h) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy, z zachowaniem w sposobie
zagospodarowania dzia³ki lub terenu odpowiednich
proporcji pomiêdzy czêœci¹ zabudowan¹ a niezabudowan¹, okreœlonych wskaŸnikami powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 pkt 10 oraz powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ustalonymi dla wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y
2) Zakazy:
a) Grodzenia nieruchomoœci, z zastrze¿eniem § 5 ust. 2
pkt 2 lit. a i b, w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od linii
brzegowej zbiornika Bagry,
b) lokalizacji obiektów budowlanych bez przy³¹czenia do
miejskiego systemu kanalizacji, z wyj¹tkiem obiektów,
które takiego przy³¹czenia nie wymagaj¹ ze wzglêdu
na brak urz¹dzeñ sanitarnych w swoim programie,
c) lokalizacji na ca³ym obszarze objêtym planem, inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko na podstawie przepisów odrêbnych (o ochronie œrodowiska),
d) lokalizacji na wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej, inwestycji us³ugowych z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, stanowi¹cych przedsiêwziêcia
mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których mo¿e byæ wymagane, sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, na podstawie przepisów
odrêbnych (o ochronie œrodowiska) oraz inwestycji
których oddzia³ywanie, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny ustalony na podstawie przepisów odrêbnych,
mog³oby siêgaæ poza granice terenu do którego inwestor ma tytu³ prawny,
e) lokalizacji inwestycji z zakresu dzia³alnoœci us³ugowej
w terenach 4 U, 5 U i 6) U/ZP, których oddzia³ywanie
na œrodowisko mog³oby siêgaæ poza zewnêtrzne granice tych terenów, powoduj¹c obni¿enie, wymaganych
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na podstawie przepisów odrêbnych, dopuszczalnych
standardów œrodowiskowych na terenach dzia³ek s¹siednich, a tak¿e mog³oby przekraczaæ dopuszczalne
poziomy standardów œrodowiskowych w odniesieniu
do istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej w terenach 4U
i 5U, której utrzymanie przyjêto jako przeznaczenie dopuszczalne w tych terenach.
2. Przyporz¹dkowuje siê wyznaczone na rysunku planu tereny do poszczególnych rodzajów terenów okreœlonych
w przepisach Ustawy prawo ochrony œrodowiska, zró¿nicowanych pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznaczone na rysunku planu pod symbolami 1 MN i 2
MN oraz istniej¹ce dzia³ki zabudowy mieszkaniowej,
których mo¿liwoœæ utrzymania dopuszcza siê w terenach zabudowy us³ugowej wyznaczonej na rysunku
planu pod symbolami 4U i 5U - odpowiadaj¹ rodzajowi terenów przeznaczonych "pod zabudowê mieszkaniow¹",
2) Teren zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej, wyznaczony na rysunku planu pod symbolem 3 M/U odpowiada
rodzajowi terenów przeznaczonych "na cele mieszkaniowo - us³ugowe",
3) Tereny przeznaczone pod rekreacjê, wyznaczone na rysunku planu pod symbolami: 7 US(w), 8 US(w), 9 US,
10 ZP/US, 10a ZP/US, 11 ZP(p), 12 ZP(p) i 13 ZP - 16 ZP odpowiadaj¹ rodzajowi terenów przeznaczonych "na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe".

a) wykorzystanie istniej¹cego parkingu, wyznaczonego na
rysunku planu pod symbolem 30 KS
b) urz¹dzenie dwóch parkingów zewnêtrznych, po wschodniej i zachodniej stronie rejonu zbiornika Bagry, po³o¿onych poza granicami obszaru objêtego planem, (fragment parkingu po stronie wschodniej mo¿e wchodziæ
w obszar opracowania i zosta³ uwzglêdniony w ustaleniach dla terenu 17 ZI/KS), powi¹zanych z planowan¹
Tras¹ Nowop³aszowsk¹ (parking zachodni) i z przewidywan¹ do przebudowy ul. Bagrow¹ (parking wschodni)
4) W zakresie ruchu rowerowego, przewiduje siê poprowadzenie œcie¿ki rowerowej z czêœciowym wykorzystaniem pasów drogowych istniej¹cych ulic uk³adu lokalnego, biegn¹cych na obrze¿u pó³nocnej strony obszaru objêtego planem i w³¹czenie jej poprzez trasy zbiorcze ( biegn¹ce poza
obszarem objêtym planem) do g³ównych dróg rowerowych
w ulicy Lipskiej oraz w ulicach Wielickiej i Dygasiñskiego
5) W zakresie ruchu pieszego planuje siê na obszarze objêtym planem lokalizacjê g³ównego publicznego ci¹gu pieszego, wi¹¿¹cego poszczególne elementy struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru, powi¹zanego ( poza obszarem opracowania) z przystankami tramwajowymi, autobusowymi, parkingami oraz innymi elementami struktury przestrzennej miasta.
W celu zapewnienia powi¹zañ pieszych na kierunku pó³noc - po³udnie, przewiduje siê utrzymanie istniej¹cego bezkolizyjnego przejœcia nad torami.

§7

Ustala siê zasady rozwi¹zañ systemów infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-œciekowej:
1) Zasady zaopatrzenia w wodê:
a) w³¹czenie obszaru projektowanego zainwestowania
w zasiêg obs³ugi miejskiej sieci wodoci¹gu krakowskiego, w ca³oœci zasilanej z podstawowej strefy ciœnieñ, pracuj¹cej w oparciu o zbiornik "Krzemionki", o rzêdnej linii
ciœnieñ - 245 m n.p.m.
b) realizacjê sieci wodoci¹gowej rozbiorczej dla pó³nocnozachodniej czêœci obszaru, w oparciu o przed³u¿enie koñcówki ruroci¹gu ø 100 mm w ul. £anowej [wzd³u¿ projektowanej ulicy 24 KD(D)/KS], oraz realizacjê ruroci¹gu
ø 100 mm w ul. Batki [zasilanego z koñcówki ruroci¹gu
ø 100 mm w ul. Kaczej], co pozwoli na zaopatrzenie w wodê obiektów budowlanych projektowanych w enklawie
2MN, 3M/U, oraz 9US
c) realizacjê sieci wodoci¹gowej dla wschodniej czêœci obszaru, w oparciu o przed³u¿enie ruroci¹gu ø 100 mm
w ul. Koziej, z realizacj¹ odga³êzienia w nowo projektowanej ulicy 26a KD(X) dla zaopatrzenia w wodê obiektów budowlanych projektowanych w enklawie 5U, 4U,
oraz 8US(w)
d) zaopatrzenie w wodê terenów zabudowy jednorodzinnej projektowanej przy ul. Koziej (1MN), oraz zainwestowania na terenach 6U/ZP - mo¿liwe bêdzie z istniej¹cego ruroci¹gu ø 100 mm w ul. Koziej oraz w planowanej
ulicy oznaczonej symbolem 27KD(X)
e) zaopatrzenie w wodê ewentualnych obiektów na terenie 7US(w) - wymaga realizacji sieci doprowadzaj¹cej
wodê [wzd³u¿ drogi 29KD(D)] z istniej¹cego ruroci¹gu
ø 110 mm w ul. Bagrowej
2) Zasady odprowadzenia œcieków sanitarnych i wód opadowych:
a) w³¹czenie projektowanego zainwestowania w zasiêg obs³ugi obowi¹zuj¹cego na tym obszarze systemu kanali-

Ustala siê zasady w zakresie obs³ugi komunikacyjnej obszaru:
1) W zakresie komunikacji zbiorowej, przewiduje siê obs³ugê
terenów rekreacyjnych rejonu zbiornika Bagry komunikacj¹
tramwajow¹ i autobusow¹, przebiegaj¹c¹ poza obszarem
objêtym planem, w tym:
a) komunikacj¹ tramwajow¹ - od przystanku planowanej
po zachodniej stronie rejonu zbiornika Bagry trasy szybkiego tramwaju, przewidywanego do lokalizowania przy
skrzy¿owaniu tej trasy z ul. ¯o³niersk¹,
b) komunikacj¹ autobusow¹ - od przystanku planowanej
po wschodniej stronie rejonu zbiornika Bagry linii autobusowej, przebiegaj¹cej wymagaj¹c¹ przebudowy ulic¹
Bagrow¹, z pêtl¹ autobusow¹ przewidywan¹ w pobli¿u
skrzy¿owania ul. Bagrowej z ul. Kozi¹.
2) W zakresie komunikacji indywidualnej - przewidywan¹ do
przebudowy ul. Bagrow¹ oraz istniej¹cymi ulicami uk³adu lokalnego ( g³ównie dojazdowymi) przebiegaj¹cymi na
obrze¿u pó³nocnej strony obszaru objêtego planem, powi¹zanymi z trasami podstawowego uk³adu drogowego
Krakowa, które w tym rejonie tworzy ci¹g ulic: Lipska Christo Botewa kl. G. oraz planowana Trasa Nowop³aszowska kl. G.
Obs³uga komunikacyjna po³udniowej strony zbiornika Bagry, w szczególnoœci zwi¹zana z utrzymaniem i konserwacj¹
brzegów zbiornika itp. - dojazdami nie wydzielonymi, w rozumieniu § 3 pkt 14
3) W zakresie zaspokojenia potrzeb parkingowych ( które szacuje siê na oko³o 400 miejsc postojowych, przyjmuj¹c
wskaŸnik 25 miejsc postojowych na 100 u¿ytkowników strefa C obs³ugi komunikacyjnej wg opracowania "Strefy
obs³ugi komunikacyjnej Miasta Krakowa" - Altrans, grudzieñ
2003) przewiduje siê:

§8
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zacji ogólnosp³awnej uk³adu centralnego, z g³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych i wód opadowych - "Kolektorem P³aszowskim", w oparciu o istniej¹c¹ miejsk¹
sieæ kanalizacyjn¹ w istniej¹cych ulicach po pó³nocnej
stronie obszaru, wraz z kana³em 900/1350 do 700/1050
mm w ul. Goszczyñskiego - Motyla - Bagrowa.
b) realizacjê przed³u¿enia kana³u ogólnosp³awnego ø 300
mm w ul. £anowej, oraz kana³u w projektowanej ulicy
24KD(D)/KS - dla odprowadzenia œcieków z projektowanego zainwestowania w obszarach 2MN oraz 3M/U i 9US.
c) realizacjê kana³u ogólnosp³awnego ø 300 mm w zachodniej czêœci ul. Koziej, z bocznymi kana³ami w ulicach 26a
KD(X) i 27 KD(X) dla obs³ugi zainwestowania w obszarach
5U, 4U, 6U/ZP - ze sprowadzeniem œcieków do koñcówki
kana³u ø 300 mm we wschodniej czêœci ul. Glinianej.
Odbiornikiem œcieków z zabudowy jednorodzinnej 1 MN
bêdzie istniej¹cy kana³ ogólnosp³awny ø 300 mm
w ul. Koziej.
d) odprowadzenie œcieków sanitarnych z obiektów projektowanych w terenie 7US(w) - poprzez realizacjê kana³u sanitarnego ø 250 mm wzd³u¿ projektowanej ulicy 29KD(D) w kierunku po³udniowym do istniej¹cej koñcówki kana³u sanitarnego ø 250 mm w ul. Bagrowej
a wód opadowych - do istniej¹cego kana³u deszczowego ø 1600/2300 mm.
e) realizacjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych dla powierzchni
utwardzonych i parkingów
f) odprowadzenie œcieków z obiektów s³u¿¹cych obs³udze
k¹pieliska, projektowanych w terenach 10 ZP/US i 10a
ZP/US - w zale¿noœci od lokalizacji obiektu - do najbli¿szego kana³u ogólnosp³awnego.
g) utrzymanie dotychczasowego przebiegu istniej¹cych kana³ów ogólnosp³awnych, oraz biegn¹cego po³udniowym
obrze¿em - kana³u deszczowego ø 1600/2300 mm.
h) z uwagi na ukszta³towanie terenu mo¿e zachodziæ koniecznoœæ zastosowania przy niektórych obiektach indywidualnej pompowni œcieków
i) zachowanie wzd³u¿ sieci wodoci¹gowej pasa ochronnego o szerokoœci po 3,0 m od skraju ruroci¹gu - wolnego
od zabudowy, a po 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewienia; natomiast dla sieci kanalizacyjnej
pasa wolnego od zabudowy o szerokoœci min. 5,0 m licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u oraz pasa o szerokoœci 1,0 m wolnego od zadrzewienia.
3) Zaznaczone na za³¹czniku nr 2 do uchwa³y trasy projektowanych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych przedstawiaj¹ zasady obs³ugi obszaru objêtego planem i nie stanowi¹ bran¿owego projektu uzbrojenia terenu.
§9
Ustala siê zasady rozwi¹zañ systemów infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, ciep³ownictwa, gazownictwa i teletechniki:
1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
a) Utrzymany zostanie istniej¹cy przebieg linii napowietrznych i kablowych œredniego oraz niskiego napiêcia,
b) •ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie sieæ
elektroenergetyczna œredniego napiêcia wyprowadzona
z GPZ P³aszów poprzez istniej¹ce oraz planowane stacje
transformatorowe SN/nn,
c) Istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn bêd¹ modernizowane w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹,
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d) Wskazuje siê lokalizacjê dwóch nowych stacji transformatorowych SN/nn, wraz z ich w³¹czeniem do istniej¹cej sieci SN, co przedstawiono na rysunku stanowi¹cym
za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y. Uœciœlenie lokalizacji stacji
transformatorowych SN/nn oraz tras linii SN zasilaj¹cych
te stacje, nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji.
Szczegó³owy przebieg planowanych linii œredniego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budowê. (Lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynika z bilansu oszacowanych w planie potrzeb na dostawê mocy
i energii elektrycznej przez przewidywanych odbiorców.),
e) Nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/0.4 kV
nale¿y budowaæ wy³¹cznie w wykonaniu wnêtrzowym
jako stacje umieszczane wewn¹trz istniej¹cych lub realizowanych obiektów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,
f) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii
niskiego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budowê
dla poszczególnych inwestycji,
g) Linie elektroenergetyczne kablowe nale¿y prowadziæ
w obrêbie tras komunikacyjnych okreœlonych liniami
rozgraniczaj¹cymi. Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne prowadzenie
tras linii elektroenergetycznych,
h) W przypadku kolizji istniej¹cych linii elektroenergetycznych z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa jest ich
przebudowa po uzyskaniu warunków technicznych oraz
zawarciu umowy na przebudowê z operatorem sieci,
i) Przy ustalaniu lokalizacji obiektów nale¿y zachowaæ strefy ograniczonego u¿ytkowania, które wynosz¹:
– dla linii napowietrznych 15 kV - 16 m licz¹c po 8 m od
osi linii
– dla linii napowietrznych niskiego napiêcia - 6 m licz¹c
po 3 m od osi linii
– dla linii kablowych SN i nn - 1 m licz¹c po 0,5 m od
osi linii
Podane odleg³oœci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹ brak
przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola
elektromagnetycznego okreœlonego w³aœciwymi przepisami. Inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ bêdzie
wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola
elektromagnetycznego kosztem i staraniem inwestora,
j) W pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone powinny byæ zagospodarowane tylko zieleni¹ nisk¹
2) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
a) Utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o miejski system ciep³owniczy lub poprzez indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze,
b) Ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ
paliwa czyste ekologicznie (paliwo gazowe, lekki olej
opa³owy, itp.) oraz energiê elektryczn¹.
3) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
a) Utrzymany zostanie istniej¹cy sposób zasilania obszaru
w gaz z sieci gazowej œredniego ciœnienia zasilanej ze
stacji redukcyjno-pomiarowej I° Niepo³omska.
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Istniej¹cy uk³ad sieci tworz¹ gazoci¹gi:
– Dn 63 w ul. Bagrowej,
– Dn 60 w ul. £anowej,
– Dn 40 w ul. Koziej,
– Dn 32 w ul. Grochowej,
– Dn 40 w ul. Kaczej.
b) Utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych gazoci¹gów
œredniego ciœnienia. Gazoci¹gi te stanowiæ bêd¹ podstawê rozbudowy sieci rozdzielczych zasilaj¹cych projektowan¹ zabudowê. Szczegó³owy przebieg planowanych
gazoci¹gów rozdzielczych zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu na
budowê dla poszczególnych inwestycji,
c) Dla istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia, przy
ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ
odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami (Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu
z dnia 14 listopada 1995 r. Dz.U.1995.139.686 dla gazoci¹gów wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. oraz
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. Dz.U.2001.97.1055 dla gazoci¹gów wybudowanych po 11 grudnia 2001 r.),
d) Dla planowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz
podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu. Szerokoœæ stref kontrolowanych, których
linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ
zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami (1 m zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2001 r.
Dz.U.2001.97.1055),
e) Gazoci¹gi nale¿y prowadziæ w obrêbie pasów drogowych
okreœlonych liniami rozgraniczaj¹cymi istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych i pieszo-jezdnych.
Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy gazoci¹gów, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu,
f) W przypadku kolizji istniej¹cych gazoci¹gów œredniego
ciœnienia z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa jest
ich przebudowa na koszt inwestora projektowanego
przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez operatora sieci.
4) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów teletechnicznych:
a) Utrzymane zostan¹ istniej¹ce sieci i urz¹dzenia teletechniczne,
b) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê teletechniczn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i rozdzielczej
sieci teletechnicznej. Sieæ teletechniczn¹ nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci zabudowy terenu objêtego planem. Szczegó³owy przebieg planowanej sieci teletechnicznej zostanie okreœlony w projekcie
budowlanym, a ustalony w decyzji o pozwoleniu na
budowê dla poszczególnych inwestycji,
c) Urz¹dzenia infrastruktury teletechnicznej nale¿y umieszczaæ jako wbudowane w obiektach kubaturowych lub
w urz¹dzeniach wolnostoj¹cych o zminimalizowanych
gabarytach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹, lokalizowanych stosownie
do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu,
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d) W przypadku kolizji istniej¹cych urz¹dzeñ teletechnicznych z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa jest ich
przebudowa na koszt inwestora projektowanego przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci,
e) Linie teletechniczne nale¿y uk³adaæ w obrêbie tras komunikacyjnych okreœlonych liniami rozgraniczaj¹cych.
Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii teletechnicznych.
5) W granicach ca³ego obszaru objêtego planem, dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym obszarze
lub na obszarze s¹siednim, pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustaleniami plan.
6) Zaznaczone na za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y pasy projektowanych sieci elektroenergetycznych, ciep³owniczych, gazowych i teletechnicznych, przedstawiaj¹ zasady obs³ugi
obszaru objêtego planem i nie stanowi¹ bran¿owego projektu uzbrojenia terenu.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie przeznaczenia terenów
oraz okreœlenia sposobu ich zagospodarowania
i warunków zabudowy
§ 10
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MN i 2 MN, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Us³ug komercyjnych, z zastrze¿eniem § 6 ust.1 pkt 2 lit. c
i d, w szczególnoœci z zakresu handlu i gastronomii, realizowanych w formie lokalu u¿ytkowego w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego, o powierzchni ca³kowitej tego lokalu nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
w formie obiektu budowlanego na wydzielonej dzia³ce,
w którym przeznaczenie dopuszczalne mo¿e stanowiæ
100% programu u¿ytkowego,
2) Terenów komunikacji, w tym parkingów, zw³aszcza
w przypadku lokalizacji us³ug, o których mowa w pkt 1,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3. W wyznaczonych wg ust. 1. terenach, w zakresie sposobu
ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹
ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania uporz¹dkowanej linii zabudowy wzd³u¿
ulic, w nawi¹zaniu do wyznaczonych na rysunku planu obowi¹zuj¹cych linii zabudowy i uwzglêdnieniu wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej
wszystkich obiektów budowlanych lokalizowanych na
dzia³ce budowlanej, w tym wydzielonych budynków
gospodarczych i gara¿y, a tak¿e obiektów ma³ej architektury i ogrodzeñ,
c) stosowania dachów tradycyjnych, dwu lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych
spadkach po³aci dachowych, o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci wynosz¹cym 35o, z tolerancj¹ do
50 oraz o pokryciach ceramicznych w kolorze czerwo-
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nym, z dopuszczeniem na czêœci budynku tarasu o powierzchni rzutu nie wiêkszej ni¿ 20 m2, a tak¿e z dopuszczeniem dachów p³askich na ma³ych parterowych
budynkach gospodarczych i gara¿ach, o powierzchni
rzutu nie wiêkszej ni¿ 25 m2,
d) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
e) zapewnienia na terenie dzia³ki budowlanej, na której
przewiduje siê lokalizacjê programu u¿ytkowego o którym mowa w ust. 2, pkt 1, niezbêdnych miejsc parkingowych, z wykluczeniem przeznaczenia na ten cel pasa
drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
f) zapewnienia na terenie dzia³ki zabudowy mieszkaniowej miejsc postojowych wg wskaŸnika 1 miejsce
na 1 mieszkanie.
2) Zakazy:
a) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu
nowych podzia³ów o wielkoœci mniejszej ni¿:
– 800 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej,
– 600 m2 dla zabudowy bliŸniaczej,
b) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 pkt 10, ustalon¹ na poziomie 0,3;
c) lokalizacji zabudowy o gabarycie, w którym szerokoœæ
elewacji frontowej przekracza wartoœæ 20 m, a wysokoœæ, mierzona od poziomu terenu do kalenicy, przekracza wartoœæ 13 m, oraz mierzona od poziomu terenu do gzymsu lub okapu przekracza wartoœæ 8 m, natomiast w przypadku budynków z dachem p³askim,
o których mowa w pkt 1 lit. c, mierzona od poziomu
terenu do najwy¿ej po³o¿onej czêœci przekrycia lub attyki przekracza wartoœæ 4,5 m.
§ 11
1. Wyznacza siê na rysunku planu, teren oznaczony symbolem 3 M/U, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ (us³ugi sakralne i rehabilitacyjne).
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Obiektów sportu i rekreacji,
2) Terenów komunikacji, w tym niezbêdnych miejsc parkingowych,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3. W wyznaczonym terenie, w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) lokalizacji zabudowy z zachowaniem wyznaczonych
na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej
wszystkich obiektów budowlanych lokalizowanych na
terenie, w tym obiektów ma³ej architektury i ogrodzeñ,
c) rozwi¹zania formy ogrodzenia terenu 3 M/U od strony
po³udniowej i wschodniej z uwzglêdnieniem przepisu
okreœlonego w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b
d) stosowania dachów o spadkach po³aci od 12 % do 57 %,
e) zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 40%, przy czym powierzchnia
ta powinna byæ zachowana przede wszystkim w po³udniowej czêœci terenu,
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f) zapewnienia na terenie lokalizacji inwestycji niezbêdnych miejsc parkingowych, w iloœci dostosowanej do
programu u¿ytkowego planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ
wskaŸnika powierzchni zabudowanej w rozumieniu § 3
pkt 10, ustalon¹ na poziomie 0,29;
b) lokalizacji zabudowy o gabarycie, w którym szerokoœæ
elewacji frontowej przekracza wartoœæ 25 m, a wysokoœæ, mierzona od poziomu terenu do górnej krawêdzi attyki lub innego przekrycia, przekracza wartoœæ
11 m, z dopuszczeniem dominanty architektonicznej,
któr¹ stanowiæ mo¿e bry³a kaplicy klasztornej.
§ 12
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 4U i 5U, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod zabudowê us³ugow¹ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji obszaru, w tym pod elementy zaplecza k¹pieliska takie jak: przebieralnie, sanitariaty, wypo¿yczalnie
sprzêtu itp.
2. W wyznaczonych terenach jako dopuszczalne przeznaczenie utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z mo¿liwoœci¹ remontu, modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniej¹cych budynków, wg zasad okreœlonych w § 10 ust 3.
3. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) lokalizacji zabudowy z zachowaniem wyznaczonych
na rysunku planu obowi¹zuj¹cych linii zabudowy i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) lokalizacji zabudowy us³ugowej przy placu pieszym
z zieleni¹ urz¹dzon¹, wyznaczonym na rysunku planu pod symbolem 31 KX/ZP, w formie pierzei tego
placu,
c) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej
wszystkich obiektów budowlanych lokalizowanych na
obu terenach, bez obowi¹zku stosowania tej zasady
w odniesieniu do formy architektonicznej istniej¹cych
budynków mieszkalnych,
d) stosowania formy architektonicznej planowanych
obiektów us³ugowych, jako pawilonów o lekkiej konstrukcji, na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych, o du¿ej powierzchni przeszklenia, z dachami
p³askimi,
e) zachowania w terenach lokalizacji us³ug powierzchni
terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿
30 %.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu z stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ
wskaŸnika powierzchni zabudowanej w rozumieniu § 3
pkt 10, ustalon¹ na poziomie:
– 0,3 w terenie 4U,
– 0,4 w terenie 5U.
b) lokalizacji zabudowy o gabarycie w którym:
– powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu (pawilonu) us³ugowego jest mniejsza ni¿ 200 m2,
– szerokoœæ elewacji frontowej pojedynczego obiektu
(pawilonu) us³ugowego przekracza wartoœæ 30 m,
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– wysokoœæ budynku, mierzona od poziomu terenu
do najwy¿ej po³o¿onej czêœci przekrycia przekracza
wartoœæ:
– 5,5 m w terenie 4 U i po³udniowej czêœci terenu 5 U,
przyleg³ej do wyznaczonego na rysunku planu pod
symbolem 31 KX/ZP terenu palcu pieszego z zieleni¹ urz¹dzon¹,
– 9 m na pozosta³ej czêœci terenu 5 U,
c) lokalizacji obiektów tymczasowych.
4. Obs³uga komunikacyjna (w zakresie komunikacji samochodowej) wyznaczonych terenów 4 U i 5 U, w tym istniej¹cych dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniej¹cymi oraz planowanymi ulicami dojazdowymi i pieszojezdnymi, które w granicach obszaru objêtego planem
wyznaczone zosta³y na rysunku planu pod symbolami
26 KD(D), 26a KD(X) i 27 KD(X), z zachowaniem zasady
okreœlonej w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. d. oraz zasady okreœlonej
w § 7 pkt 3.
§ 13
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 6U/ZP, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu pod us³ugi z zakresu gastronomii, z zieleni¹ urz¹dzon¹.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji,
2) Ci¹gów pieszych, w szczególnoœci wyznaczonego na rysunku planu uzupe³niaj¹cego ci¹gu podstawowego uk³adu komunikacji pieszej,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3. W wyznaczonym terenie, w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) lokalizacji obiektów z zakresu podstawowego przeznaczenia wy³¹cznie w formie ogródków gastronomicznych z niezbêdnym zapleczem,
b) lokalizacji obiektu, z zakresu o którym mowa w lit. a,
na zamkniêciu placu pieszego z zieleni¹ urz¹dzon¹,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 KX/ZP,
po jego wschodniej stronie, w formie akcentu kompozycyjnego,
c) zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 50%.
2) Zakazy:
a) lokalizacji elementów zagospodarowania innych ni¿
zieleñ i infrastruktura techniczna, w odleg³oœci mniejszej ni¿ 3 m od granic wyznaczonych na rysunku planu terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami 27 KD(X), 31 KX/ZP i 33 KDP oraz 5 m od osi wyznaczonego na rysunku planu uzupe³niaj¹cego ci¹gu
podstawowego uk³adu komunikacji pieszej,
b) lokalizacji obiektów zaplecza, o którym mowa w pkt 1
lit. a, o wysokoœci wiêkszej ni¿ 4 m.
3) Dopuszczenia:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych z zakresu gastronomii, handlu i rozrywki.
§ 14
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 7US(w) i 8US(w) przeznaczone pod oœrodki sportów
wodnych.

Poz. 3894

2. W ramach ustalonego przeznaczenia terenów przewiduje
siê utrzymanie i modernizacjê istniej¹cych oraz lokalizacjê
nowych elementów zagospodarowania, takich jak: przystanie ¿eglarskie i kajakowe, bazy sprzêtu p³ywaj¹cego wraz
z obiektami do przechowywania tego sprzêtu, obiekty zaplecza administracyjno - socjalno -sanitarnego itp.
3. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia
okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto
ustala siê:
1) Nakazy:
a) stosowania formy architektonicznej obiektów kubaturowych, o których mowa w ust.2 (w tym magazynów
sprzêtu p³ywaj¹cego), jako pawilonów o lekkiej konstrukcji, zró¿nicowanej fakturze materia³ów elewacyjnych i bogatym detalu, z dachami p³askimi, z tolerancj¹
do 12 %,
b) zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿:
– 40% w terenie 7 US(w),
– 50% w terenie 8 US(w).
2) Zakazy:
a) zabudowy terenów 7US(w) i 8US(w), w stopniu przekraczaj¹cym wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowanej w rozumieniu § 3 pkt 10, ustalon¹ na poziomie:
– 0,25 w terenie 7 US(w),
– 0,20 w terenie 8 US(w).
b) lokalizacji zabudowy o wysokoœci wiêkszej ni¿ 5 m.
4. Obs³uga komunikacyjna terenów:
1) Obs³uga terenu 7US(w) - od wyznaczonej na rysunku
planu ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 29 KD(D),
2) Obs³uga terenu 8US(w) - od wyznaczonej na rysunku planu ulicy pieszojezdnej oznaczonej symbolem
26a KD(X),
3) Obs³uga w zakresie zaspokojenia potrzeb parkingowych
- wg zasady okreœlonej w § 7 pkt 3.
§ 15
1. Wyznacza siê na rysunku planu, teren oznaczony symbolem 9US ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu
pod sport i rekreacjê.
2. W wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Terenów zieleni urz¹dzonej,
2) Parkingów, w proporcji nie przekraczaj¹cej wiêcej ni¿ 20%
przeznaczenia podstawowego,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê zabudowê zwi¹zan¹
wy³¹cznie z ustalon¹ funkcj¹ terenu, tj. budynki stanowi¹ce niezbêdne, bezpoœrednie zaplecze przeznaczenia podstawowego.
4. W wyznaczonym terenie, w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia
okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto
ustala siê:
1) Nakazy:
a) lokalizacji zabudowy, o której mowa w ust. 3, z zachowaniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) stosowania formy architektonicznej w przypadku lokalizacji budynków, o których mowa w ust. 3, jako pawilonów o lekkiej konstrukcji i du¿ej powierzchni przeszklenia, z dachami p³askimi, z tolerancj¹ do 12 %,
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c) zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 50%, przy czym powierzchnia
ta powinna byæ zachowana przede wszystkim w po³udniowej czêœci terenu.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ
wskaŸnika powierzchni zabudowanej w rozumieniu § 3
pkt 10, ustalon¹ na poziomie 0,15,
b) lokalizacji zabudowy o wysokoœci wiêkszej ni¿ 5,5 m.
§ 16
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolami 10 ZP/US
i 10a ZP/US, tereny publicznej zieleni urz¹dzonej, z urz¹dzeniami sportowo-rekreacyjnymi.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Obiektów obs³ugi k¹pieliska, stanowi¹cych niezbêdne,
bezpoœrednie zaplecze funkcji k¹pieliskowej, takich jak:
sanitariaty, przebieralnie, itp.,
2) Ci¹gów pieszych,
3) Œcie¿ki rowerowej o przebiegu okreœlonym na rysunku
planu w terenie 10 ZP/US,
4) Obiektów ma³ej architektury,
5) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
3. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia
okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 60%,
b) utrzymania i ochrony istniej¹cego zespo³u zieleni znajduj¹cego siê po pó³nocnej stronie wyznaczonego terenu 10 ZP/US.
2) Zakazy:
a) grodzenia nieruchomoœci w obrêbie wyznaczonych
terenów.
§ 17
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolami 11ZP(p)
i 12ZP(p), tereny przeznaczone do pla¿owania ( pla¿e piaszczyste lub trawiaste), z zakazem zabudowy.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ bezpoœrednio zwi¹zanych z funkcj¹ k¹pieliskow¹ (stanowiska ratowników, sprzêtu ratowniczego itp.)
§ 18
1. Wyznacza siê, na rysunku planu, pod symbolami 13ZP 16ZP, tereny publicznej zieleni urz¹dzonej, z zastrze¿eniem
§ 5 ust. 2 pkt 1 lit. e, z zakazem zabudowy.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) Terenowe urz¹dzenia rekreacyjne np. stanowiska wêdkarskie itp.,
2) Dojazdy nie wydzielone, rozumieniu § 3 pkt 14, zwi¹zane z utrzymaniem i konserwacj¹ brzegów zbiornika.
§ 19
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 17ZI/KS, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu pod zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹, z parkingiem (sta-
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nowi¹cym na obszarze objêtym planem fragment parkingu przewidywanego po wschodniej stronie rejonu zbiornika Bagry), bez prawa zabudowy.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie jego przeznaczenia
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji w proporcji nie
przekraczaj¹cej wiêcej ni¿ 20% przeznaczenia podstawowego,
2) Ci¹gów pieszych, w szczególnoœci wyznaczonego na rysunku planu uzupe³niaj¹cego ci¹gu podstawowego uk³adu komunikacji pieszej,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
3. W wyznaczonym terenie, w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) urz¹dzenia w obrêbie wyznaczonego terenu ci¹gu pieszego, okreœlonego na rysunku planu oraz innych niezbêdnych powi¹zañ pieszych ³¹cz¹cych tereny rekreacyjne z przewidywanym parkingiem po wschodniej
stronie rejonu zbiornika Bagry.
2) Zakazy:
a) lokalizacji parkingu, o którym mowa w ust. 1, w odleg³oœci mniejszej ni¿ 20 m od wyznaczonych na rysunku planu terenów oznaczonych symbolami: 6 U/ZP, 19
ZP(n) i 33 KDP.
§ 20
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolem 18ZI, teren
zieleni izolacyjno-krajobrazowej, z zakazem zabudowy.
2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Terenów komunikacji w rozumieniu § 3 pkt 14,
2) Uzupe³niaj¹cego ci¹gu podstawowego uk³adu komunikacji pieszej, okreœlonego na rysunku planu,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
§ 21
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolami 19ZP(n)
i 20ZP(n), tereny niepublicznej zieleni urz¹dzonej (ogrody
przydomowe), z zakazem zabudowy.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê, z zastrze¿eniem
ust. 3 i 4, lokalizacjê us³ug z zakresu gastronomii, realizowanych wy³¹cznie w formie ogródków gastronomicznych
z niezbêdnym zapleczem.
3. W przypadku lokalizacji na dzia³ce w terenach 19 ZP(n)
i 20 ZP(n) programu, o którym mowa w ust. 2, wymaga siê
zachowania w obrêbie tej dzia³ki powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 50 % terenu dzia³ki.
4. Dopuszcza siê dostêpnoœæ us³ug, o których mowa w ust. 2,
dla ich u¿ytkowników, z planowanych publicznych ci¹gów
pieszych.
§ 22
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolem 21ZO, teren naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (teren otwarty), z zakazem zabudowy.
2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Zespo³ów zieleni urz¹dzonej,
2) Terenowych urz¹dzeñ rekreacyjnych np. stanowisk wêdkarskich,
3) Ci¹gów pieszych,
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4) Dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu § 3 pkt 14,
zwi¹zanych z utrzymaniem i konserwacj¹ brzegów
zbiornika.
§ 23
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolami 22WS
i 23WS, tereny wód œródl¹dowych, powierzchniowych
(zbiornik Bagry).
2. W zakresie ochrony wyznaczonego akwenu, obowi¹zuj¹
ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y.
§ 24
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolami 24 KD(D)/
KS, 25 KD(D), 26 KD(D), 26a KD(X), 27 KD(X), 28 KD(D),
29 KD(D), tereny dróg publicznych, w tym:
1) 24 KD(D)/KS, 25 KD(D), 26 KD(D), 28 KD(D), 29 KD(D) tereny dróg publicznych - dojazdowych ( ulice dojazdowe - klasy D),
2) 26 a KD(X), 27 KD(X) - tereny dróg publicznych - pieszojezdnych.
2. Szerokoœci w/w ulic w liniach rozgraniczaj¹cych - wg rysunku planu, i nie mniejsze ni¿ 10 m.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Zatoki postojowej w terenie 24 KD(D)/KS,
2) Chodników,
3) Tras rowerowych,
4) Zieleni urz¹dzonej,
5) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
§ 25
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolem 30KS, teren parkingu.
2. W wyznaczonym terenie utrzymuje siê istniej¹cy parking
oraz wyklucza siê lokalizacjê jakichkolwiek obiektów kubaturowych, w tym tymczasowych gara¿y (tzw. blaszaków).
§ 26
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolem 31KX/ZP,
teren placu pieszego z zieleni¹ urz¹dzon¹.
2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Obiektów ma³ej architektury,
2) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
§ 27
1. Wyznacza siê na rysunku planu, pod symbolami 32KDP
i 33KDP, tereny g³ównego, publicznego ci¹gu pieszego.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 28
Stawkê procentow¹, dla terenów przeznaczonych pod zabudowê, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
w wysokoœci:
– 30 % dla terenów 1 MN i 2 MN,
– 0% dla pozosta³ych terenów.
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§ 29

W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:
1) Utrzymuje siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dokonane w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta
Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Krak.
Nr 12, poz. 62, z póŸn. zm.), zmieniony Uchwa³¹ Nr VII/58/
94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 24, poz. 108 z póŸn. zm.),
2) Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klas RII, RIIIa
i PsIII o powierzchni 3,70 ha w oparciu o uzyskan¹ zgodê
roln¹ na to przeznaczenie Decyzj¹ Nr GZ.tr.057 - 602 - 749/
05 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 29.11.2005 r.
§ 30
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 31
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr CXIII/1157/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ZBIORNIKA BAGRY W P£ASZOWIE
RYSUNEK PLANU
SKALA 1 : 1 000
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:
6 U/ZP

6 U/ZP - teren us³ug z zakresu gastronomii, z zieleni¹ urz¹dzon¹

7 US(w)

7US(w) i 8US(w) - tereny przeznaczone pod
oœrodki sportów wodnych

OBOWIAZUJACA TREŒÆ USTALEÑ RYSUNKU PLANU

–––––

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

TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

9 US
10 ZP/US

9 US - tereny sportu i rekreacji
10 ZP/US i 10a ZP/US - tereny publicznej zieleni
urz¹dzonej z urz¹dzeniami sportowo-rekreacyjnymi

11 ZP(p)

11 ZP(p) i 12 ZP(p) - tereny przeznaczone do pla¿owania

1 MN

1 MN i 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

13 ZP

13 ZP - 16 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

3 M/U

3 M/U - teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (us³ugi sakralne i rehabilitacyjne)

17 ZI/KS

17 ZI/KS - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej, z parkingiem

4U

4 U i 5U - tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji obszaru

18 ZI

18 ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej
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19 ZP(n)

19 ZP(n) i 20 ZP(n) - tereny niepublicznej zieleni
urz¹dzonej (ogrody przydomowe)

21 ZO

21 ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej

22 WS

22 WS i 23 WS - tereny wód œródl¹dowych, powierzchniowych (zbiornik Bagry)

24 KD(D)/KS

24 KD(D)/KS - tereny drogi publicznej - dojazdowej z zatok¹ postojow¹

25 KD(D)

25 KD(D), 26KD(D), 28KD(D), 29KD(D) - tereny
dróg publicznych - dojazdowych

26aKD(X)

26a KD(X), 27 KD(X) - tereny dróg publicznych pieszojezdnych

30 KS

30 KS - tereny parkingu

31 KX/ZP

31 KX/ZP - tereny placu pieszego z zieleni¹
urz¹dzon¹

32 KDP

32 KDP i 33 KDP - tereny g³ównego, publicznego ci¹gu pieszego

......

uzupe³niaj¹ce ci¹gi podstawowego uk³adu komunikacji pieszej

...........

fragment œcie¿ki rowerowej z ci¹giem pieszym
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
nieprzekraczalne linie zabudowy
strefa ochrony terenu zamkniêtego

INFORMACYJNA TREŒÆ RYSUNKU
orientacyjna granica rejonu wymagaj¹cego
ochrony œrodowiska przyrodniczego (ostoja
ptactwa i tarlisko ryb)
pasma przybrze¿ne pokryte roœlinnoœci¹ szuwarow¹
kierunek przebiegu ci¹gów podstawowego uk³adu komunikacji pieszej poza granicami obszaru
objêtego planem
oœ przebiegu ulic uk³adu lokalnego na obrze¿u
pó³nocnej strony obszaru objêtego planem
planowana linia elektroenergetyczna 110 kV
wnioskowana przez "PKP Energetyka"
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr CXIII/1157/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ZBIORNIKA BAGRY W P£ASZOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA)
SKALA 1 : 1 000
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:
6 U/ZP

6 U/ZP - teren us³ug z zakresu gastronomii, z zieleni¹ urz¹dzon¹

7 US(w)

7US(w) i 8US(w) - tereny przeznaczone pod
oœrodki sportów wodnych

OBOWIAZUJACA TREŒÆ USTALEÑ RYSUNKU PLANU

–––––

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

TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

9 US
10 ZP/US

9 US - tereny sportu i rekreacji
10 ZP/US i 10a ZP/US - tereny publicznej zieleni
urz¹dzonej z urz¹dzeniami sportowo-rekreacyjnymi

11 ZP(p)

11 ZP(p) i 12 ZP(p) - tereny przeznaczone do pla¿owania

1 MN

1 MN i 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

13 ZP

13 ZP - 16 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

3 M/U

3 M/U - teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (us³ugi sakralne i rehabilitacyjne)

17 ZI/KS

17 ZI/KS - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej, z parkingiem

4U

4 U i 5U - tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji obszaru

18 ZI

18 ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej
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19 ZP(n)

19 ZP(n) i 20 ZP(n) - tereny niepublicznej zieleni
urz¹dzonej (ogrody przydomowe)

21 ZO

21 ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej

22 WS

22 WS i 23 WS - tereny wód œródl¹dowych, powierzchniowych (zbiornik Bagry)

24 KD(D)/KS

24 KD(D)/KS - tereny drogi publicznej - dojazdowej z zatok¹ postojow¹

25 KD(D)

25 KD(D), 26KD(D), 28KD(D), 29KD(D) - tereny
dróg publicznych - dojazdowych

26aKD(X)

26a KD(X), 27 KD(X) - tereny dróg publicznych pieszojezdnych

30 KS

30 KS - tereny parkingu

31 KX/ZP

31 KX/ZP - tereny placu pieszego z zieleni¹
urz¹dzon¹

32 KDP

32 KDP i 33 KDP - tereny g³ównego, publicznego ci¹gu pieszego

LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

–––––
wØ110 PCW

wØ100

granice terenu objête planem
sieæ wodoci¹gowa w eksploatacji MPWiK S.A.
planowana sieæ wodoci¹gowa
kierunek zasilania w wodê

KOØ300

sieæ kanalizacji ogólnosp³awowej w eksploatacji MPWiK S.A.

KOØ300

sieæ kanalizacji ogólnosp³awowej poza eksploatacj¹ MPWiK S.A.

KOØ300

planowana sieæ kanalizacji ogólnosp³awowej

KSØ250

sieæ kanalizacji sanitarnej w eksploatacji
MPWiK S.A.

KSØ250

planowana sieæ kanalizacji sanitarnej
kierunek sprowadzania œcieków
istniej¹ca siec kanalizacji deszczowej
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr CXIII/1157/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ZBIORNIKA BAGRY W P£ASZOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(ELEKTROENERGETYKA, CIEP£OWNICTWO, GAZOWNICTWO, TELETECHNIKA)
SKALA 1 : 1 000
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:
6 U/ZP

6 U/ZP - teren us³ug z zakresu gastronomii, z zieleni¹ urz¹dzon¹

7 US(w)

7US(w) i 8US(w) - tereny przeznaczone pod
oœrodki sportów wodnych

OBOWIAZUJACA TREŒÆ USTALEÑ RYSUNKU PLANU

–––––

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

TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

9 US
10 ZP/US

9 US - tereny sportu i rekreacji
10 ZP/US i 10a ZP/US - tereny publicznej zieleni
urz¹dzonej z urz¹dzeniami sportowo-rekreacyjnymi

11 ZP(p)

11 ZP(p) i 12 ZP(p) - tereny przeznaczone do pla¿owania

1 MN

1 MN i 2 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

13 ZP

13 ZP - 16 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

3 M/U

3 M/U - teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej (us³ugi sakralne i rehabilitacyjne)

17 ZI/KS

17 ZI/KS - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej, z parkingiem

4U

4 U i 5U - tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji obszaru

18 ZI

18 ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej
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19 ZP(n)

19 ZP(n) i 20 ZP(n) - tereny niepublicznej zieleni
urz¹dzonej (ogrody przydomowe)

21 ZO

21 ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej

22 WS

22 WS i 23 WS - tereny wód œródl¹dowych, powierzchniowych (zbiornik Bagry)

24 KD(D)/KS

24 KD(D)/KS - tereny drogi publicznej - dojazdowej z zatok¹ postojow¹

25 KD(D)

25 KD(D), 26KD(D), 28KD(D), 29KD(D) - tereny
dróg publicznych - dojazdowych

26aKD(X)

26a KD(X), 27 KD(X) - tereny dróg publicznych pieszojezdnych

30 KS

30 KS - tereny parkingu

31 KX/ZP

31 KX/ZP - tereny placu pieszego z zieleni¹
urz¹dzon¹

32 KDP

32 KDP i 33 KDP - tereny g³ównego, publicznego ci¹gu pieszego

LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Elektroenergetyka
e

– – –e – –
e

e PKP

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego
napiêcia 15 kV - istniej¹ca
linia elektroenergetyczna kablowa œredniego
napiêcia 15 kV - planowana
linia elektroenergetyczna kablowa œredniego
napiêcia 15 kV wy³¹czona z eksploatacji
linia elektroenergetyczna kablowa œredniego
napiêcia 30 kV (PKP Energetyka) - istniej¹ca
stacja transformatorowa SN/nn - istniejaca
planowana stacja transformatorowa SN/nn

e PKP

planowana linia elektroenergetyczna kablowa
wysokiego napiêcia 110 kV (PKP Energetyka)

Gazownictwo
gØ40

g

istniej¹cy gazoci¹g œredniego ciœnienia
planowany gazoci¹g œredniego ciœnienia

Ciep³ownictwo
c

istniej¹ca sieæ cieplna

Telekomunikacja
t

istniej¹ca kanalizacja teletechniczna
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr CXIII/1157/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ZBIORNIKA BAGRY W P£ASZOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika
Bagry w P³aszowie zosta³ wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w okresie od 12 grudnia 2005r. do 10 stycznia
2006 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 24 stycznia 2006 r.,
wp³ynê³o 6 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 264/2006
z dnia 14 lutego 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ
nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 345/8 obr. 28, która w projekcie planu znajduje siê w oznaczonym symbolem 18 ZI terenie, przeznaczonym pod zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹, z zakazem zabudowy.
W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê terenów
komunikacji (drogi
wewnêtrzne i s³u¿ebne przejazdy, zarówno istniej¹ce jak i te,
które mog¹ powstaæ w przysz³oœci), uzupe³niaj¹cego ci¹gu
podstawowego uk³adu komunikacji pieszej, okreœlonego na
rysunku planu, terenowych urz¹dzeñ rekreacyjnych (np. stanowisk wêdkarskich itp.) oraz urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej.
Z£OMREX S.A.
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa zawiera³a:
1) wniosek o wy³¹czenie dzia³ki nr 345/8 z projektu planu,
2) sprzeciw dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obecnym kszta³cie z uzasadnieniem,
¿e ukszta³towanie i lokalizacja (bezpoœrednie s¹siedztwo
z torami kolejowymi) dyskwalifikuj¹ dzia³kê jako teren
rekreacyjny.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
Wniosek o wy³¹czenie dzia³ki nr ewid. 345/8 obr. 28 z projektu
planu nie mo¿e byæ uwzglêdniony - nie podlega rozpatrzeniu. Ustalenie granic planu nastêpuje uchwa³¹ Rady Miasta
Krakowa w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu i nie
jest przedmiotem jego rozwi¹zañ.

* 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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Ad 2)
Dzia³ka nr ewid. 345/8 nie le¿y wg projektu planu w obszarze
terenów rekreacyjnych, lecz w terenie przeznaczonym pod
zieleñ izolacyjno krajobrazow¹, z zakazem zabudowy; zieleñ
ta jest niezbêdna w tym w³aœnie miejscu dla ochrony warunków œrodowiskowych funkcji rekreacyjnej terenów po³o¿onych
po pó³nocnej stronie przedmiotowej dzia³ki.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ek nr 143/1, 144 obr. 28, które w projekcie planu
znajduj¹ siê
w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 2 MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (pó³nocna czêœæ
dzia³ki 143/1),
– oznaczonym symbolem 20 ZP(n), terenie przeznaczonym
pod niepubliczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ (ogrody przydomowe)
z zakazem zabudowy (œrodkowa czêœæ dzia³ki 143/1, pó³nocna i œrodkowa czêœæ dzia³ki 144),
– oznaczonym symbolem 32 KDP, terenie przeznaczonym pod
g³ówny publiczny ci¹g pieszy (czêœæ dzia³ki 143/1 i dzia³ki
144),
– oznaczonym symbolem 16 ZP, terenie przeznaczonym
pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ (po³udniowa czêœæ dzia³ek 143/1 i 144).
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) nie uwzglêdnienia w projekcie planu aktualnego stanu zagospodarowania dzia³ek 143/1 oraz 144; zgodnie ze zg³oszeniem budowy ogrodzenia z dnia 26.02.2004 o numerze
2776185 zosta³o ono wykonane w ubieg³ym roku i otacza
przedmiotowe parcele; ogrodzenie zosta³o wykonane z segmentów betonowo - metalowych,
2) wniosku o objêcie w/w dzia³ek jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
W projekcie planu nie uwzglêdniono aktualnego stanu zagospodarowania dzia³ek 143/1 i 144, w zakresie po³udniowej czêœci wykonanego ogrodzenia, poniewa¿ ogrodzenie
to siêga niemal¿e do brzegów zbiornika Bagry, pozostawiaj¹c jedynie w¹ski i krêty przesmyk przy linii brzegowej. Tymczasem ze wzglêdu na rekreacyjny charakter zbiornika, zachodzi potrzeba zachowania publicznie dostêpnej strefy
przybrze¿nej akwenu, okreœlonej w Studium jako tereny
zieleni publicznej (ZP), których szerokoœæ, wg dyspozycji
Studium, powinna siê kszta³towaæ w granicach 30-50 m licz¹c od linii brzegowej. W zwi¹zku z powy¿szym po³udniow¹
czêœæ przedmiotowych dzia³ek przeznacza siê w projekcie
planu na cele publiczne, tj. publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹
i g³ówny publiczny ci¹g pieszy.
Ad 2)
W projekcie planu zosta³ powiêkszony teren pod zabudowê
mieszkaniow¹ 2MN poprzez odpowiednie skorygowanie
jego granic, przy czym, ze wzglêdu na okolicznoœci, o których mowa w pkt 1), na odleg³oœæ nie bli¿sz¹ ni¿ 25-30 m od
linii brzegowej. Sprawa ewentualnych roszczeñ zwi¹zanych
z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomoœci w wyniku
uchwalenia planu miejscowego reguluj¹ przepisy art. 36
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ust. 1-3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z roszczeniami tymi mo¿na wyst¹piæ po uchwaleniu (wejœciu w ¿ycie) planu.
3. Uwaga Nr 3
dotyczy: terenów oznaczonych w planie symbolami:
– 4U, 5U - tereny przeznaczone pod zabudowê us³ugow¹ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ rekreacyjnej funkcji rekreacyjnej obszaru,
w tym pod elementy zaplecza k¹pieliska, takie jak: przebieralnie, sanitariaty, wypo¿yczalnie sprzêtu itp. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
– 6U/ZP - teren przeznaczony pod us³ugi z zakresu gastronomii z zieleni¹ urz¹dzon¹. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji, ci¹gów pieszych, w szczególnoœci wyznaczonego
na rysunku planu uzupe³niaj¹cego ci¹gu podstawowego
uk³adu komunikacji pieszej oraz urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
– 9US - teren przeznaczony pod sport i rekreacjê. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê terenów zieleni
urz¹dzonej, parkingów, w proporcji nie przekraczaj¹cej wiêcej ni¿ 20 % przeznaczenia podstawowego oraz urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej.
[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a wniosków do planu w zakresie mo¿liwoœci lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej "pole
campingowe" oraz zwi¹zanych z tym zapewnieniem zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ i wodê oraz mo¿liwoœci realizacji "budowli nietrwa³ej".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Obszar planu nie przewiduje lokalizacji dzia³alnoœci turystycznej rodzaju "pole campingowe" lub "pole campingowo - namiotowe". Dla terenów 4 U, 5 U, 6 U/ZP i 9 US otaczaj¹cych
zbiornik Bagry w projekcie planu przewiduje siê funkcjê us³ugow¹ zwi¹zan¹ bezpoœrednio z obs³ug¹ rekreacyjn¹ oraz
k¹pieliskow¹.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy fragmentu dzia³ki nr 341/1 obr. 28, który w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 32KDP, terenie przeznaczonym pod
g³ówny publiczny ci¹g pieszy (pó³nocna czêœæ terenu objêtego uwag¹)
– oznaczonym symbolem 31KX/ZP, terenie przeznaczonym
pod plac pieszy z zieleni¹ urz¹dzon¹ (pó³nocna czêœæ terenu objêtego uwag¹). W wyznaczonym terenie dopuszcza siê
lokalizacjê obiektów ma³ej architektury oraz urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej
– oznaczonym symbolem 8US(w), terenie przeznaczonym pod
oœrodki sportów wodnych (œrodkowa i po³udniowa czêœæ terenu objêtego uwag¹). W ramach ustalonego przeznaczenia terenów przewiduje siê utrzymanie i modernizacjê istniej¹cych oraz lokalizacjê nowych elementów zagospodarowania, takich jak: przystanie ¿eglarskie i kajakowe, bazy
sprzêtu p³ywaj¹cego wraz z obiektami do przechowywania
tego sprzêtu, obiekty zaplecza administracyjno - socjalno sanitarnego itp,
oraz po³udniowego brzegu Zalewu Bagry.
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Uczniowski Klub ¯eglarski "Horn"
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a uwzglêdnienia w planach
po³udniowego brzegu Zalewu Bagry, tj. od strony torów kolejowych PKP.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W zakresie zmiany granic planu uwaga nie podlega rozpatrzeniu. Granice planu zosta³y ustalone Uchwa³¹ NR CXIX/11030/
02 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Rady Miasta Krakowa w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania planu i nie mog¹ podlegaæ zmianie w ramach sporz¹dzania i opracowywania planu.
Czêœæ terenów stanowi¹cych po³udniow¹ liniê brzegow¹ Zalewu Bagry po³o¿ona jest poza granicami planu, (w³asnoœæ
Polskich Kolei Pañstwowych S.A.), które wed³ug Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zakwalifikowane s¹ jako "tereny zamkniête", dla których zgodnie z Ustaw¹ o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym planu miejscowego siê
nie sporz¹dza. Pozosta³a czêœæ terenów po po³udniowej stronie Zalewu Bagry, zawieraj¹ca siê w obszarze planu, przeznaczona jest pod: "Teren naturalnej zieleni nieurz¹dzonej" oraz
"Teren zieleni izolacyjno - krajobrazowej".
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr CXIII/1157/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ZBIORNIKA BAGRY W P£ASZOWIE
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i
obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla rejonu zbiornika
Bagry w P³aszowie zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu oraz w czêœci
graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) modernizacjê istniej¹cych dróg dojazdowych, których
fragmenty znajduj¹ siê na obszarze objêtym opracowaniem planu - fragmenty ulic oznaczone na rysunku
planu symbolami 24 KD(D)/KS, 26 KD(D),
2) realizacjê nowych dróg dojazdowych i pieszojezdnych
- ulice oznaczone na rysunku planu symbolami
29 KD(D), 26a KD(X), 27 KD(X),
3) realizacjê wydzielonych, publicznych ci¹gów pieszych
- 32 KDP i 33 KDP oraz publicznego placu pieszego
z zieleni¹ urz¹dzon¹ - 31 KX/ZP.
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Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê:
a) realizacja sieci wodoci¹gowej rozbiorczej dla pó³nocno-zachodniej czêœci obszaru, w oparciu o przed³u¿enie koñcówki ruroci¹gu ø 100 mm w ul. £anowej (wzd³u¿ projektowanej ulicy 24 KD(D)/KS), oraz
realizacja ruroci¹gu ø 100 mm w ul. Batki (zasilanego z koñcówki ruroci¹gu ø 100 mm w ul. Kaczej),
dla zaopatrzenia w wodê obiektów budowlanych
projektowanych w enklawie 2MN, 3M/U, oraz 9US,
b) realizacja sieci wodoci¹gowej dla wschodniej czêœci obszaru, w oparciu o przed³u¿enie ruroci¹gu
ø 100 mm w ul. Koziej, z realizacj¹ odga³êzienia
w nowo projektowanej ulicy 26a KD(X) dla zaopatrzenia w wodê obiektów budowlanych projektowanych w enklawie 5U, 4U, oraz 8US(w),
c) realizacjê sieci w ulicy 29 KD(D) doprowadzaj¹cej
wodê do terenu 7 US(w) z istniej¹cego ruroci¹gu
ø 110 mm w ul. Bagrowej.
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji:
a) realizacja przed³u¿enia kana³u ogólnosp³awnego
ø 300 mm w ul. £anowej, oraz kana³u w projektowanej ulicy 24KD(D)/KS - dla odprowadzenia œcieków z projektowanego zainwestowania w obszarach
2MN oraz 3M/U i 9US,
b) realizacja kana³u ogólnosp³awnego ø 300 mm w zachodniej czêœci ul. Koziej, z bocznymi kana³ami w ulicach 26a KD(X) i 27 KD(X) dla obs³ugi zainwestowania w obszarach 5U, 4U, 6U/ZP - ze sprowadzeniem
œcieków do koñcówki kana³u ø 300 mm we wschodniej czêœci ul. Glinianej,
c) realizacja kana³u sanitarnego ø 250 mm wzd³u¿ projektowanej ulicy 29KD(D) w kierunku po³udniowym
do istniej¹cej koñcówki kana³u sanitarnego ø 250 mm
w ul. Bagrowej, a wód opadowych - do istniej¹cego
kana³u deszczowego ø 1600/2300 mm.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) innych œrodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki
organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji, Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i ob-
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s³ugê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
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.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji mog¹ byæ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii
Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A.) wraz z programem "woda dla wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno- gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami
o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
3895
Uchwa³a* Nr CXI/1118/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleñ Skotniki" w Krakowie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
* Organ nadzoru rozwa¿a mo¿liwoœæ wniesienia skargi
na uchwa³ê:
1) w zakresie treœci:
– § 9 uchwa³y w zakresie s³ów: "6 ZO i",
– wszystkich tych ustaleñ tekstu planu, które odnosz¹ siê
do terenów oznaczonych symbolami 6 ZO,
2) na rysunku planu w zakresie dotycz¹cym terenów oznaczonych symbolami 6 ZO oraz 7 ZO - za wyj¹tkiem czêœci
pó³nocno-zachodniej tego obszaru stanowi¹cej grunt
o klas o u¿ytku £ VI oraz w zakresie dotycz¹cym terenu
oznaczonego symbolem 4 MN i 9 KD (D) w zakresie czêœci dzia³ek nr 4/1, 5/1, 6/1, 7/4, 8, 9/1 stanowi¹cych grunty rolne o klas o u¿ytku R IV a.
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Nr 80 poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2006 r. Nr 45
poz. 319) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleñ Skotniki" w Krakowie, zwany dalej
planem, stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³¹ objêty jest obszar miasta Krakowa o powierzchni
16,93 ha, którego granice zosta³y okreœlone uchwa³¹
Nr XLIV/407/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia
2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru
scaleñ Skotniki", ograniczony:
1) od pó³nocy - ulic¹ Unruga i drog¹ gruntow¹ w terenach
otwartych;
2) od wschodu - ulic¹ Unruga;
3) od po³udnia - ulic¹ Unruga;
4) od zachodu - terenami otwartymi.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu - z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 3, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;
2) Rysunek infrastruktury technicznej (gospodarka wodnoœciekowa) - okreœlaj¹cy zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y;
3) Rysunek infrastruktury technicznej (elektroenergetyka,
gazownictwo, telekomunikacja) - okreœlaj¹cy zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y;
4) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa w § 1, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y;
5) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y.
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz
okreœlenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, okreœlone s¹ w postaci:
1) przepisów ogólnych, zawartych w Rozdziale 1 uchwa³y,
odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem
oraz do charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych
wiêksz¹ iloœæ terenów wyznaczonych na rysunku planu;
2) przepisów szczegó³owych, zawartych w Rozdziale 2
uchwa³y, odnosz¹cych siê do poszczególnych terenów
wyznaczonych na rysunku planu;
3) rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ ujêtych w legendzie tego rysunku jako zbiór pn. "obowi¹zuj¹ca treœæ ustaleñ rysunku planu" i okreœlonych w § 4.
4. Ustalenia okreœlone w ust. 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.

Poz. 3895
§3

Ilekroæ w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek
planu;
3) tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y;
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzn¹ czeœæ
planu, stanowi¹c¹ za³¹czniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwa³y, na mapach w skali 1:2000;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;
6) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu i na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;
7) dopuszczalnym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach okreœlonych w ustaleniach tekstu planu;
8) dzia³ce budowlanej - nale¿y to pojêcie rozumieæ zgodnie
z definicj¹ okreœlon¹ w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzia³ki gruntu, po³o¿one w terenach przeznaczonych w planie pod zabudowê, które
nie spe³niaj¹ parametrów dzia³ki budowlanej, pozostaj¹
jako takie w dotychczasowym u¿ytkowaniu;
9) wskaŸniku powierzchni zabudowanej - nale¿y przez to rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynków lokalizowanych na dzia³ce lub terenie, do powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki lub
terenu;
10) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku zwrócon¹ w kierunku drogi publicznej;
11) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, na której powinna siê znaleŸæ elewacja frontowa budynku, lub jego naro¿nik, w przypadku, gdy linia ta nie jest
prostopad³a do granic dzia³ki budowlanej poprzecznych
w stosunku do drogi. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy, w tym
przypadku, jest to¿sama z nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy,
tj. tak¹, poza któr¹ nie mo¿na wyjœæ z zabudow¹ w kierunku
drogi;
12) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi wewnêtrzne i s³u¿ebne przejazdy, zarówno istniej¹ce jak i te, które mog¹ powstaæ w przysz³oœci, nie wyznaczone na rysunku planu.
§4
Okreœla siê obowi¹zuj¹c¹ treœæ ustaleñ rysunku planu:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniem tych terenów numerem i symbolem literowym, w tym:
a) 1MNs i 2MNs - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których w ca³oœci przeprowadzono procedurê scalenia i podzia³u nieruchomoœci,
b) 3MN - 5MN i 6a MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
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c) 6ZO i 7ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte),
d) 8KD(D) i 9KD(D) oraz 9a KD(D) - tereny dróg publicznych
- ulice dojazdowe lub ich fragmenty,
e) 10KDs(D) i 11KDs(D) - tereny dróg publicznych - ulice
dojazdowe ustalone w wyniku scalenia i podzia³u nieruchomoœci,
4) Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy.
§5
1. Okreœla siê nastêpuj¹ce, zasadnicze elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego na obszarze objêtym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych
wymagañ dla tych elementów:
1) przestrzeñ planowanych terenów zabudowy mieszkaniowej - wymaga ukszta³towania zgodnie z zasadami
³adu przestrzennego, w rozumieniu przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) przestrzeñ planowanej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 9 KD (D) - wymaga ukszta³towania jako odtworzenie istniej¹cego ci¹gu widokowego, który obecnie stanowi ulica Unruga, granicz¹ca od po³udnia z obszarem
objêtym planem i który ulegnie czêœciowej degradacji
w wyniku planowanej zabudowy mieszkaniowej wzd³u¿
tej ulicy po jej pó³nocnej stronie;
3) przestrzeñ terenów otwartych oznaczonych symbolami
6 ZO i 7 ZO - wymaga ochrony i utrzymania w stanie naturalnym.
2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania zabudowy wzd³u¿ istniej¹cych i wyznaczonych w planie ulic, w odleg³oœci okreœlonej wyznaczon¹ na rysunku planu obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy, z zastrze¿eniem ust. 3, z zachowaniem gruntów
po³o¿onych w g³êbi dzia³ek budowlanych jako powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego oraz wg zasad ustalonych w planie,
b) urz¹dzenia planowanej ulicy dojazdowej oznaczonej
symbolem 9KD(D) jako ci¹gu pieszo-jezdnego prowadzonego w otoczeniu zieleni, z zachowaniem pe³nego
wgl¹du w przestrzeñ o wyj¹tkowej wartoœci krajobrazowej znajduj¹c¹ siê po pó³nocno -zachodniej stronie
obszaru objêtego planem.
2) Zakaz lokalizacji zabudowy na terenach oznaczonych
symbolami 6 ZO i 7 ZO.
3) W przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy na rysunku planu, jej usytuowanie podlega przepisom odrêbnym.
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nego, ustalonymi dla wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y,
b) kompleksowego rozwi¹zywania problemów zabudowy i infrastruktury technicznej, w szczególnoœci gospodarki wodno-œciekowej,
c) stosowania do celów grzewczych i innych potrzeb energetycznych paliw ekologicznie czystych (paliwo gazowe, lekki olej opa³owy) oraz energii elektrycznej,
d) ochrony i kszta³towania istniej¹cego systemu terenów
otwartych, w sk³ad których wchodz¹ tereny oznaczone symbolami 6 ZO i 7 ZO, z zachowaniem ich zasobów przyrodniczych, g³ównie w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich wartoœci krajobrazowych,
e) pozostawienia w stanie nienaruszonym wartoœciowych
zadrzewieñ i zakrzewieñ.
2) Zakazy:
a) lokalizacji inwestycji z zakresu dzia³alnoœci us³ugowej,
o której mowa w § 8, ust. 2 pkt 1, stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których wymagane jest i mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, w rozumieniu przepisów
o ochronie œrodowiska,
b) lokalizacji inwestycji z zakresu dzia³alnoœci us³ugowej,
o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, których oddzia³ywanie na œrodowisko mog³oby siêgaæ poza obszar pozostaj¹cy we w³adaniu prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹, powoduj¹c obni¿enie, wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych na terenach dzia³ek s¹siednich, a tak¿e na terenie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do znajduj¹cych siê na nim
pomieszczeñ mieszkalnych.
2. Pod wzglêdem przyporz¹dkowania terenów wyznaczonych
w planie, do rodzajów terenów zró¿nicowanych pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu, okreœlonych w przepisach o ochronie œrodowiska, ustala siê, ¿e tereny wyznaczone na rysunku planu pod symbolami: 1 MNs, 2 MNs, 3
MN-5 MN i 6aMN odpowiadaj¹ rodzajowi terenów "zabudowy mieszkaniowej".
3. Okreœla siê na rysunku planu granicê otuliny BielañskoTynieckiego Parku Krajobrazowego. W obrêbie obszaru objêtego w/w granic¹, obowi¹zuj¹ stosowne ustalenia okreœlone dla tego obszaru na podstawie przepisów odrêbnych.
§7
1. Okreœla siê na rysunku planu obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 wymagane jest sporz¹dzenie stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§6
1. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu ustala siê:
1) Nakazy:
a) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy, z zachowaniem w sposobie
zagospodarowania dzia³ki odpowiednich proporcji pomiêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ jej czêœci¹, okreœlonych wskaŸnikami powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 pkt 9 oraz powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowla-

Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie przeznaczenia
terenów oraz okreœlenia sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy
§8
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MNs i 2 MNs oraz 3MN - 5 MN i 6a MN ustalaj¹c
podstawowe przeznaczenia tych terenów pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) us³ug z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, realizowanych w formie wbudowanego lokalu u¿ytkowego w rozumieniu
przepisów odrêbnych, o powierzchni ca³kowitej tego lokalu nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
2) terenów komunikacji, w tym:
a) dojazdów nie wydzielonych, o których mowa w § 3,
pkt 12,
b) ci¹gów pieszych, w szczególnoœci po¿¹danego powi¹zania pieszego, zwiêkszaj¹cego stopieñ integracji przestrzennej osiedla i umo¿liwiaj¹cego lepsz¹ dostêpnoœæ
do terenów otwartych z terenów 1 MNs i 2 MNs, którego oœ przebiegu wskazana zosta³a w informacyjnej
treœci rysunku planu,
c) parkingów, zw³aszcza w przypadku lokalizacji us³ug,
o których mowa w pkt 1;
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze
wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. W wyznaczonych wg ust. 1 terenach, w zakresie sposobu
ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹
przepisy ogólne, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania uporz¹dkowanej linii zabudowy wzd³u¿
ulic w nawi¹zaniu do wyznaczonych na rysunku planu
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy,
b) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej
wszystkich obiektów budowlanych zlokalizowanych na
dzia³ce budowlanej, w tym wydzielonych budynków
gospodarczych i gara¿y, a tak¿e ma³ej architektury
i ogrodzeñ,
c) stosowania dachów tradycyjnych, z zastrze¿eniem pkt 3,
dwu lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku
i symetrycznych spadkach po³aci dachowych, o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci wynosz¹cym 40º, z tolerancj¹ do 5º oraz o pokryciach ceramicznych w kolorze czerwonym, z dopuszczeniem tarasów, a tak¿e dachów p³askich na ma³ych parterowych budynkach gospodarczych i gara¿ach, o powierzchni rzutu nie wiêkszej ni¿ 25 m2,
d) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej, powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, o wielkoœci nie mniejszej ni¿:
– 25% w terenach 1 MNs i 2 MNs na istniej¹cych dzia³kach mniejszych ni¿ 600 m2,
– 30% w terenach 1 MNs i 2 MNs na istniej¹cych dzia³kach wiêkszych ni¿ 600 m2,
– 50% w terenach 3 MN - 5 MN i 6a MN,
e) zapewnienia na terenie dzia³ki, na której przewiduje
siê lokalizacjê lokalu u¿ytkowego, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, niezbêdnych miejsc parkingowych, z wykluczeniem przeznaczenia na ten cel pasa drogowego
wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi;
2) Zakazy:
a) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu
nowych podzia³ów o wielkoœci mniejszej ni¿:
– 800 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej i 600 m2 dla zabudowy bliŸniaczej w terenach oznaczonych symbolami 3 MN - 5MN i 6a MN, z tolerancj¹ do 10% w terenie 6a MN,
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b) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 pkt 9, ustalon¹ na poziomie:
– 0,35 dla istniej¹cych dzia³ek mniejszych ni¿ 600 m2
w terenach 1 MNs i 2 MNs,
– 0,30 dla istniej¹cych dzia³ek wiêkszych ni¿ 600 m2
w terenach 1 MNs i 2 MNs,
– 0,30 dla dzia³ek w terenach 3 MN - 5 MN i 6a MN,
c) lokalizacji zabudowy o gabarycie, w którym szerokoœæ
elewacji frontowej przekracza wartoœæ 20 m, a wysokoœæ,
mierzona od poziomu terenu do kalenicy, przekracza wartoœæ 11 m, oraz mierzona od poziomu terenu do gzymsu
lub okapu przekracza wartoœæ 6 m, z zastrze¿eniem pkt 3,
d) lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych
z dachem p³askim, z zastrze¿eniem pkt 3,
3) Dopuszcza siê w terenie oznaczonym symbolem 5 MN,
lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
eksperymentuj¹cej w zakresie formy architektonicznej,
w tym formy dachu, przy zachowaniu wysokoœci budynku z dachem innym ni¿ tradycyjny, mierzonej od
poziomu terenu do górnej krawêdzi najwy¿ej po³o¿onego przekrycia, wynosz¹cej nie wiêcej ni¿ 8 m oraz
zachowaniu innych parametrów przestrzennych okreœlonych w pkt 1 i 2.
§9
1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolami 6 ZO i 7
ZO, tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte), z zakazem zabudowy.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) tymczasowych obiektów ma³ej architektury np. ³awek
wzd³u¿ planowanej ulicy oznaczonej symbolem 9 KD(D);
2) ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§ 10
1. Wyznacza siê na rysunku planu pod symbolami 8 KD(D)
i 9 KD(D) oraz 9aKD(D), a tak¿e 10 KDs(D) i 11 KDs(D) tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe lub ich fragmenty.
2. Szerokoœci wyznaczonych ulic w liniach rozgraniczaj¹cych wg rysunku planu, a w przypadku po³udniowego odcinka ulicy oznaczonej symbolem 8 KD(D) i ulicy oznaczonej symbolem 9 KD(D) i 9aKD(D) - nie mniejsze ni¿ 10 m., przy czym dla
ulicy 9aKD(D) szerokoœæ ta powinna byæ liczona ³¹cznie z czêœci¹ pasa drogowego po³o¿onego poza granicami obszaru objêtego planem.
3. W wyznaczonych w ust. 1 terenach dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej.
§ 11
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:
1) utrzymanie dotychczasowego zaopatrzenia w wodê
z podstawowej strefy ciœnieñ wodoci¹gu krakowskiego,
pracuj¹cej w oparciu o Zak³ad Uzdatniania Wody - Bielany, o rzêdnej linii ciœnieñ 255.00 m n. p. m.;
2) utrzymanie dotychczasowego uk³adu zasilania obszaru,
opartego na:
a) magistrali ø 300 mm w ul. Winnickiej,
b) ruroci¹gu ø 160 mm w pó³nocnej czêœci ul. Unruga,
przechodz¹cym w ø 100 ÷ 90 mm w drodze prowadz¹cej do oczyszczalni,
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c) ruroci¹gu ø 100 mm w ulicy biegn¹cej z pó³nocy na po³udnie, w zachodniej czêœci obszaru,
d) ruroci¹gu ø 100 mm we wschodniej czêœci ul. Unruga, na odcinku po³udniowym do rejonu ul. Dworski
Ogród;
3) rozbudowa sieci wodoci¹gowej rozdzielczej, dostosowanej do projektowanego zainwestowania, opartej na istniej¹cym uk³adzie zasilania, ze szczególnym uwzglêdnieniem realizacji ruroci¹gu ø 100 mm w po³udniowej czêœci ulicy Unruga - "spinaj¹cego" istniej¹ce ruroci¹gi
ø 100 mm w zachodniej i wschodniej czêœci obszaru,
z równoczesnym przed³u¿eniem ruroci¹gu "wschodniego" w kierunku pó³nocnym - do po³¹czenia z koñcówk¹
ruroci¹gu wyprowadzonego z magistrali ø 300 mm
w ul. Winnickiej, co pozwoli na utworzenie "pierœcieniowego" uk³adu sieci otaczaj¹cego obszar objêty niniejszym planem miejscowym.
2. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób odprowadzenia œcieków
i wód opadowych:
1) w³¹czenie projektowanego zainwestowania w zasiêg obs³ugi lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej zakoñczonej osiedlow¹ oczyszczalni¹ œcieków "Skotniki";
2) utrzymanie dotychczasowego uk³adu kana³ów sanitarnych wymienionego systemu, istniej¹cych w obrze¿nych
ulicach obszaru opracowania, wraz z g³ównym kana³em
sanitarnym o 30 cm - prowadz¹cym œcieki na oczyszczalniê (w pó³nocnej granicy obszaru);
3) realizacja kana³u sanitarnego w pó³nocnej czêœci projektowanej ulicy 9KD (D) - grawitacyjnie sprowadzaj¹cego
œcieki z zachodniej czêœci obszaru 3MN - do g³ównego
kana³u odprowadzaj¹cego je na oczyszczalniê, oraz odcinka kana³u w po³udniowo - zachodniej czêœci tej ulicy
dla sprowadzenia œcieków z obszaru 4MN do istniej¹cego kana³u w zachodniej czêœci ulicy Unruga;
4) realizacja krótkich odcinków kana³ów sanitarnych
we wschodniej czêœci obszaru, tj. dla obs³ugi wschodniej czêœci obszaru 3MN, oraz obszarów 2MNs i pó³nocnej czêœci obszaru 1MNs;
5) pozostawienie dla ca³ego obszaru dotychczasowego sposobu odprowadzenia wód opadowych - powierzchniowo do pobliskich rowów (cieków), z uwagi na charakter
terenów, projektowan¹ wy³¹cznie zabudowê jednorodzinn¹ oraz ukszta³towanie terenu;
6) prowadzenie kana³ów sanitarnych w pasach projektowanych ci¹gów komunikacyjnych;
7) zachowanie wokó³ sieci wodoci¹gowej pasa ochronnego o szerokoœci po 3,0 m od skraju ruroci¹gu - wolnego
od zabudowy, a o szerokoœci 1,0 m od elementów ma³ej
architektury i zadrzewienia; natomiast dla sieci kanalizacyjnej pasa wolnego od zabudowy o szerokoœci 5,0 m
licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u, oraz pasa szerokoœci 1,0 m wolnego od zadrzewienia.
3. Zaznaczone na Rysunku infrastruktury technicznej (gospodarka wodno - œciekowa), stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y, trasy projektowanych sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych - przedstawiaj¹ zasady obs³ugi terenu objêtego planem i nie stanowi¹ bran¿owego projektu uzbrojenia terenu.
§ 12
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) utrzymuje siê istniej¹cy przebieg linii napowietrznych
i kablowych œredniego oraz niskiego napiêcia z wyj¹t-

Poz. 3895

kiem odcinków linii napowietrznych œredniego napiêcia
na obszarach 1MNs, 2MNs oraz 4MN. •ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie sieæ elektroenergetyczna œredniego napiêcia wyprowadzona z GPZ Kampus poprzez istniej¹ce oraz planowane stacje transformatorowe SN/nn. Istniej¹ce stacje transformatorowe SN/
nn bêd¹ modernizowane w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹;
2) proponuje siê lokalizacjê 1 nowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z jej w³¹czeniem do istniej¹cej sieci SN,
co przedstawiono na "Rysunku infrastruktury technicznej (elektroenergetyka, gazownictwo i telekomunikacja)",
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y. Uœciœlenie lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn oraz tras linii
SN zasilaj¹cych nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy przebieg planowanych linii œredniego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê. Lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynika z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej
przez przewidywanych w planie odbiorców;
3) przewiduje siê rozbudowê sieci niskiego napiêcia dla zasilania nowych odbiorców. Szczegó³owy przebieg linii
niskiego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla
poszczególnych inwestycji. Linie elektroenergetyczne kablowe nale¿y prowadziæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
tereny tras komunikacyjnych. Dopuszcza siê prowadzenie linii elektroenergetycznych napowietrznych poza terenami zabudowy. W przypadku kolizji istniej¹cych linii
elektroenergetycznych z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa jest ich przebudowa po uzyskaniu warunków technicznych oraz zawarciu umowy na przebudowê
z operatorem sieci;
4) nale¿y zachowaæ, przy ustalaniu lokalizacji obiektów, strefy ograniczonego u¿ytkowania, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznych 15 kV - 16 m licz¹c po 8 m od osi
linii,
b) dla linii napowietrznych niskiego napiêcia - 6 m licz¹c
po 3 m od osi linii,
c) dla linii kablowych SN i nn - 1 m licz¹c po 0,5 m od osi
linii.
Podane odleg³oœci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹ brak
przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola
elektromagnetycznego okreœlonego w³aœciwymi przepisami. Inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ bêdzie
wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola
elektromagnetycznego kosztem i staraniem inwestora.
W pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone powinny byæ zagospodarowane tylko zieleni¹ nisk¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
1) przewiduje siê utrzymanie istniej¹cego sposobu ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne
systemy grzewcze. Nie jest planowane w³¹czenie obszaru objêtego planem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego;
2) nale¿y w Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste
ekologicznie (paliwo gazowe, lekki olej opa³owy), ze
wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego:
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1) planuje siê na obszarze objêtym planem wykonanie sieci gazowej œredniego ciœnienia, w celu zaopatrzenia odbiorców w gaz ziemny dla potrzeb komunalno-bytowych
i grzewczych. •ród³em zaopatrzenia w gaz bêdzie stacja redukcyjno-pomiarowa I w Kostrzu. Dla zasilania odbiorców planowana jest budowa gazoci¹gu zasilaj¹cego œredniego ciœnienia od gazoci¹gu w ul. D¹browa
wzd³u¿ rowu Skotnickiego, w kierunku zachodniej granicy opracowania. Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie budowy sieci rozdzielczej. Uœciœlenie tras
gazoci¹gów nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania
decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy przebieg planowanych gazoci¹gów
rozdzielczych zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla
poszczególnych inwestycji;
2) nale¿y gazoci¹gi prowadziæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy gazoci¹gów, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
3) nale¿y, dla planowanych gazoci¹gów, ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie mo¿na wznosiæ budynków,
urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew
oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu. Szerokoœæ stref kontrolowanych,
których linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu,
dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna wynosiæ 1 m zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97
poz. 1055) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów teletechnicznych:
1) utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia teletechniczne.
Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê teletechniczn¹.
Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i rozdzielczej sieci teletechnicznej. Sieæ teletechniczn¹ nale¿y rozbudowywaæ
przy uwzglêdnieniu kolejnoœci zabudowy terenu objêtego planem Szczegó³owy przebieg planowanej sieci
teletechnicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla
poszczególnych inwestycji;
2) nale¿y urz¹dzenia infrastruktury teletechnicznej
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. W przypadku kolizji istniej¹cych urz¹dzeñ teletechnicznych z planowanymi nowymi obiektami, mo¿liwa jest ich przebudowa na koszt
i staraniem inwestora projektowanego przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez operatora sieci;
3) nale¿y linie teletechniczne uk³adaæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych tereny tras komunikacyjnych. Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii teletechnicznych.
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Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 13

Stawkê procentow¹ dla terenów przeznaczonych pod zabudowê, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci
nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, ustala siê
w wysokoœci 30 %. Dla pozosta³ych terenów w/w stawkê ustala siê w wysokoœci 0%.
§ 14
W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:
1) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klas RIIIb
i £III o powierzchni 3,40 ha w oparciu o uzyskan¹ zgodê
roln¹ na to przeznaczenie Decyzj¹ Nr GZ.tr.057-602-592/5
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 28.09.2005 r.;
2) przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klas RIVa
i RIVb o powierzchni 5,90 ha w oparciu o uzyskan¹ zgodê
roln¹ na to przeznaczenie Decyzj¹ Nr Œr.VII.SK.7711-127205 Wojewody Ma³opolskiego, z dnia 29.08.2005 r.
§ 15
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CXI/1118/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"OBSZARU SCALEÑ SKOTNIKI" W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU
SKALA 1 : 2 000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

PODZIA£ SEKCJI

1

2

LEGENDA:
OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU

INFORMACYJNA TREŒÆ RYSUNKU
NIE BÊD¥CA USTALENIAMI PLANU

granice obszaru objêtego planem

obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych

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

oœ po¿¹danego powi¹zania pieszego zwiêkszaj¹cego
stopieñ integracji przestrzennej osiedla i uniemo¿liwiaj¹cego lepsz¹ dostêpnoœæ do terenów otwartych
z terenów 1 MNs i 2 MNs

1MNs

1 MNs i 2 MNs - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których w ca³oœci przeprowadzono
procedurê scalenia i podzia³u nieruchomoœci

3MN

3 MN - 5 MN i 6a MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

6 ZO

6 ZO i 7 ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej
(tereny otwarte)

8 KD(D)

8 KD(D) i 9 KD(D) oraz 9a KD(D) - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe lub ich fragmenty

10 KDs(D)

10 KDs(D) i 11 KDs(D) - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe ustalone w wyniku scalenia i podzia³u
nieruchomoœci
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy

granica otuliny Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

OTULINA

35 m

okreœlony promieñ ³uku dla przebiegu linii rozgraniczaj¹cej ulicy dojazdowej 9 KD(D)
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CXI/1118/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 czerwca 2006 r.

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

1

2

LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

LEGENDA:

w Ø 110 PCW

sieæ wodoci¹gowa
w eksploatacji MPWiK S.A.

OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU

KS Ø 300

sieæ kanalizacji sanitarnej
w eksploatacji MPWiK S.A.

granice obszaru objêtego planem

w Ø 110 PCW

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

proponowana sieæ wodoci¹gowa
w eksploatacji MPWiK S.A.
proponowana sieæ kanalizacji sanitarnej
w eksploatacji MPWiK S.A.

1MNs

1 MNs i 2 MNs - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których w ca³oœci przeprowadzono
procedurê scalenia i podzia³u nieruchomoœci

3MN

3 MN - 5 MN i 6a MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

6 ZO

6 ZO i 7 ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej
(tereny otwarte)

8 KD(D)

8 KD(D) i 9 KD(D) oraz 9a KD(D) - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe lub ich fragmenty

10 KDs(D)

10 KDs(D) i 11 KDs(D) - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe ustalone w wyniku scalenia i podzia³u
nieruchomoœci
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CXI/1118/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 czerwca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"OBSZARU SCALEÑ SKOTNIKI" W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(ELEKTROENERGETYKA, GAZOWNICTWO I TELEKOMUNIKACJA)
SKALA 1 : 2 000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
PODZIA£ SEKCJI

1

2

LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

LEGENDA:

ELEKTROENERGETYKA

OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia 15 kV istniej¹ca

granice obszaru objêtego planem

linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego napiêcia 15 kV istniej¹ca

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

linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego napiêcia 15 kV planowana do demonta¿u

Tr.33814

Tr.

stacja transformatorowa SN/nn istniej¹ca

1MNs

1 MNs i 2 MNs - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których w ca³oœci przeprowadzono
procedurê scalenia i podzia³u nieruchomoœci

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia 15 kV planowana

3MN

3 MN - 5 MN i 6a MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

6 ZO

6 ZO i 7 ZO - tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej
(tereny otwarte)

8 KD(D)

8 KD(D) i 9 KD(D) oraz 9a KD(D) - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe lub ich fragmenty

10 KDs(D)

10 KDs(D) i 11 KDs(D) - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe ustalone w wyniku scalenia i podzia³u
nieruchomoœci

stacja transformatorowa SN/nn planowana
GAZOWNICTWO
gazoci¹g œredniego ciœnienia - istniej¹cy
gazoci¹g œredniego ciœnienia - planowany
TELEKOMUNIKACJA
kanalizacja teletechniczna istniej¹ca
linia teletechniczna kablowa istniej¹ca
linia teletechniczna napowietrzna istniej¹ca
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CXI/1118/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"OBSZARU SCALEÑ SKOTNIKI" W KRAKOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru scaleñ Skotniki w Krakowie zosta³ wy³o¿ony
do publicznego wgl¹du w okresie od 12 grudnia 2005 r.
do 12 stycznia 2006 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia
uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 24 stycznia
2006 r. wp³ynê³y 23 uwagi.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 258/2006
z dnia 14 lutego 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ
nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 64/1, która w projekcie planu znajduje siê
w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 7ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy (pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 64/1);
– oznaczonym symbolem 5MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (po³udniowa
czêœæ dzia³ki 64/1).

Poz. 3895

obszaru i zachowanie ³adu przestrzennego, w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Przedmiotowa dzia³ka znajduje siê
w otulinie Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
na obrze¿u obszaru zainwestowania o charakterze zabudowy podmiejskiej.
Ad 1)b i 2)a
Uwaga dotycz¹ca poszerzenia terenów zabudowy mieszkaniowej 5 MN w kierunku pó³nocnym o 20 m czy w ogóle
zlikwidowania terenów 7 ZO i zast¹pienia ich terenem 5 MN,
nie zostaje uwzglêdniona z powodu zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ planu z ustaleniami
"Studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "Studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod
symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa
dzia³ka, nie jest objêty granicami terenów przeznaczonych
do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze
terenów otwartych ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 2)b
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
2. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 2/2, która w projekcie planu znajduje siê
w terenach:
– oznaczonym symbolem 6ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy (pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 2/2);
– oznaczonych symbolami 8KD(D) i 9KD(D), terenach dróg publicznych - ulic dojazdowych (pó³nocna i zachodnia czêœæ
dzia³ki nr 2/2);
– oznaczonym symbolem 4MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (œrodkowa
i po³udniowa czêœæ dzia³ki nr 2/2).

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa zawiera:
1) uwagi zawarte w piœmie z³o¿onym w dniu 02.01.2006 r.:
a) zwiêkszenie wysokoœci budynków do 15 m od poziomu
terenu do kalenicy,
b) poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej 5MN
w kierunku pó³nocnym o 20 m,
2) "uœciœlenie" uwag do pisma z³o¿onego w dniu 02.01.2006 r.:
a) wniosek o zlikwidowanie strefy 7ZO i zast¹pienie jej ustaleniami takimi jak dla strefy 5MN,
b) wniosek o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych, lecz jako
obszaru dla którego na etapie projektu budowlanego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.

[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a wniosek o przesuniêcie drogi przechodz¹cej przez przedmiotow¹ dzia³kê; przewidziany
w planie przebieg drogi powoduje, ¿e czêœæ dzia³ki pozostaj¹cej w terenach przeznaczonych pod zabudowê nie posiada
wymaganego minimum 800 m2, ponadto podnosi, ¿e przystêpuj¹c do scalenia dzia³ki nr 2/2 by³o zapewnienie, ¿e dzia³ka ta w 100% bêdzie budowlana a w planie znaczn¹ jej czêœæ
zabiera droga i teren zielony.

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

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyjaœnienie:
Ad 1)a
W projekcie planu ograniczono wysokoœæ zabudowy na obszarze objêtym planem do 11 m, licz¹c od poziomu terenu
do kalenicy, ze wzglêdu na ochronê walorów krajobrazowych

Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 2/2 po przeprowadzeniu drogi 9 KD(D), zachowuje parametry dzia³ki budowlanej o powierzchni
ok. 900 m2. Zasiêg terenów przeznaczonych pod zabudowê w jej obszarze nie jest mniejszy, ni¿ przyjêty w przeprowadzonym procesie scaleñ. Pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 2/2
znajduje siê wg "Studium" w terenach otwartych ZO, st¹d
w rozwi¹zaniach projektu planu nie zosta³a przeznaczona
pod zabudowê.

* 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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3. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ki nr 3/1 obr. 40, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 8KD(D), terenie przeznaczonym
pod drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹ (zachodnia czêœæ
dzia³ki nr 3/1);
– oznaczonym symbolem 4MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (centralna
i wschodnia czêœæ dzia³ki nr 3/1).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a dopuszczenia do zabudowy
wielorodzinnej o wy¿szej intensywnoœci zabudowy dzia³ki
i zwiêkszenia dopuszczalnej wysokoœci budynków;
pierwotny plan zatwierdzony w ramach scalenia takie warunki zapewnia³, a dla obni¿enia kosztów inwestycji dopuszcza³
mo¿liwoœæ ponownego zagêszczenia zabudowy w nowym postêpowaniu scaleniowym zgodnie z uchwa³¹ RM Nr LXXXV/
773/01;
wy³o¿ony plan miejscowy zak³adaj¹c tak ra¿¹co nisk¹ intensywnoœæ zabudowy dzia³ki, obni¿a walory przedmiotowej
dzia³ki i marnotrawi znaczne nak³ady finansowe UM Krakowa i zg³aszaj¹cego uwagê na uzbrojenie terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Nie jest mo¿liwe dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej, bowiem - zgodnie ze Studium - obszar po³o¿ony jest w terenach o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywnoœci (zabudowy jednorodzinnej).
Dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej by³oby sprzeczne tak¿e z przyjêt¹ dla tego obszaru - w przeprowadzonej procedurze scaleñ - zasad¹ wyznaczenia terenów nieintensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W projekcie planu ograniczono wysokoœæ zabudowy na obszarze objêtym planem do 11 m, licz¹c od poziomu terenu
do kalenicy, ze wzglêdu na ochronê walorów krajobrazowych
obszaru i zachowanie ³adu przestrzennego, w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki nr 21 obr. 40, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach:
– oznaczonym symbolem 9KD(D), terenie przeznaczonym
pod drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹ (zachodnia czêœæ
dzia³ki nr 21);
– oznaczonym symbolem 3MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (centralna i
wschodnia czêœæ dzia³ki nr 21).
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a wprowadzenia do projektu
planu zapisów dopuszczaj¹cych w terenie 3MN mo¿liwoœæ
zabudowy szeregowej.
W projekcie planu brak jest jednoznacznych zapisów dotycz¹cych zabudowy szeregowej, a nie ma przeszkód, aby taka
zabudowa mog³a na tym terenie powstaæ.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Zwiêkszenie intensywnoœci zabudowy, w tym tak¿e poprzez dopuszczenie zabudowy szeregowej, spowodowa³oby
nieprawid³ow¹ urbanistycznie intensyfikacjê zainwestowania
w s¹siedztwie otaczaj¹cych terenów istniej¹cej i rozwijaj¹cej
siê zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej - przewa¿nie
wolnostoj¹cej.
Dopuszczenie form zabudowy szeregowej lub innej o wiêkszej intensywnoœci by³oby sprzeczne tak¿e z przyjêt¹ dla tego
obszaru - w przeprowadzonej procedurze scaleñ - zasad¹ wyznaczenia terenów nie intensywnej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
5. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ki nr 22/2 obr. 40, która w projekcie planu znajduje siê w terenach:
– oznaczonym symbolem 6ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy (zachodnia czêœæ dzia³ki nr 22/2);
– oznaczonym symbolem 9KD(D), terenie przeznaczonym
pod drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹ (zachodnia czêœæ
dzia³ki nr 22/2);
– oznaczonym symbolem 3MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (centralna
i wschodnia czêœæ dzia³ki nr 22/2).
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a uwzglêdnienia w zapisach planu mo¿liwoœci zabudowy szeregowej dla obszaru zdefiniowanego w projekcie planu jako tereny 3MN;
w projekcie planu nie przewidziano wprost zapisów dotycz¹cych zabudowy szeregowej, a nie ma przeszkód, aby taka zabudowa mog³a na tym terenie powstaæ.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Zwiêkszenie intensywnoœci zabudowy, w tym tak¿e poprzez dopuszczenie zabudowy szeregowej, spowodowa³oby
nieprawid³ow¹ urbanistycznie intensyfikacjê zainwestowania w s¹siedztwie otaczaj¹cych terenów istniej¹cej i rozwijaj¹cej siê zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej - przewa¿nie wolnostoj¹cej.
Dopuszczenie form zabudowy szeregowej lub innej o wiêkszej intensywnoœci by³oby sprzeczne tak¿e z przyjêt¹ dla tego
obszaru - w przeprowadzonej procedurze scaleñ - zasad¹ wyznaczenia terenów nie intensywnej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
6. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej
zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy;
w wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz
œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) w³¹czenia dzia³ek nr 18 (poza obszarem objêtym planem)
i nr 66 po³o¿onej przy ul. Unruga w teren budownictwa
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mieszkaniowego jednorodzinnego (uwaga zawarta w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.),
2) dzia³ki nr 66 (dodatkowe uwagi, zawarte w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.):
a) wniosek o zlikwidowanie przewidzianej w planie strefy
7ZO i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
b) wniosek o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie
mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
c) wniosek o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
d) wniosek o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych lecz jako
obszaru dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2) a, b, c
W odniesieniu do dzia³ki nr 18 uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona (nie podlega rozpatrzeniu), poniewa¿ dzia³ka ta znajduje siê poza obszarem objêtym planem.
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów
otwartych ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 2)d
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO - naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy;
w wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych
obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do
gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) w³¹czenia dzia³ek nr 18 (poza obszarem objêtym planem)
i nr 66 po³o¿onej przy ul. Unruga w teren budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego (uwaga zawarta w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.),
2) dzia³ki nr 66 (dodatkowe uwagi, zawarte w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.):

Poz. 3895

a) wniosek o zlikwidowanie przewidzianej w planie "strefy
7ZO" i zast¹pienie jej "stref¹ zabudowy",
b) wniosek o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie
mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
c) wniosek o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
d) wniosek o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych lecz jako
obszaru dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2) a, b, c
W odniesieniu do dzia³ki nr 18 uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona (nie podlega rozpatrzeniu), poniewa¿ dzia³ka ta znajduje siê poza obszarem objêtym planem.
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów
otwartych ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 2)d
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych,
dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
8. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy.
W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych
obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do
gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) w³¹czenia dzia³ek nr. 18 (poza obszarem objêtym planem)
i nr 66 po³o¿onej przy ul. Unruga w teren budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego (uwaga zawarta w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.),
2) dzia³ki nr 66 (dodatkowe uwagi, zawarte w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.):
a) wniosek o zlikwidowanie przewidzianej w planie strefy
7ZO i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
b) wniosek o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzch-
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niê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie
mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
c) wniosek o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
d) wniosek o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych lecz jako
obszaru dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2) a, b, c
W odniesieniu do dzia³ki nr 18 uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona (nie podlega rozpatrzeniu), poniewa¿ dzia³ka ta znajduje siê poza obszarem objêtym planem.
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów
otwartych ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 2)d
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
9. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy.
W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz
œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) w³¹czenia dzia³ek nr 18 (poza obszarem objêtym planem)
i nr 66 po³o¿onej przy ul. Unruga w teren budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego (uwaga zawarta w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.),
2) dzia³ki nr 66 (dodatkowe uwagi, zawarte w piœmie z³o¿onym dnia 20.01.2006 r.):
a) wniosek o zlikwidowanie przewidzianej w planie strefy
7ZO i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
b) wniosek o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie
mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
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c) wniosek o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
d) wniosek o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych lecz jako
obszaru dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2) a, b, c
W odniesieniu do dzia³ki nr 18 uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona (nie podlega rozpatrzeniu), poniewa¿ dzia³ka ta znajduje siê poza obszarem objêtym planem.
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy
i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów otwartych
ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 2)d
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
10. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy.
W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz
œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) wniosku o zlikwidowanie przewidzianej w planie strefy 7ZO
i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
2) wniosku o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie
mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
3) wniosku o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
4) wniosku o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru
zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych, lecz jako obszaru dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Ad 1), 2), 3)
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów
otwartych ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 4)
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
11. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki nr 7/1 obr. 40 (dzia³ka ta nie figuruje w ewidencji gruntów), oraz dzia³ek nr 7/2, 7/3, 7/4 obr.40, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
– oznaczonym symbolem 6ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy (pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 7/4),
– oznaczonym symbolem 9KD(D), terenie dróg publicznych ulic dojazdowych (œrodkowa czêœæ dzia³ki 7/4),
– oznaczonym symbolem 4MN, terenie przeznaczonym pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (po³udniowa czêœæ
dzia³ki nr 7/4 oraz dzia³ki 7/2 i 7/3).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) zlikwidowania przewidzianej w planie strefy 7ZO i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
2) zmiany przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ "racjonalne i sensowne" wydzielanie mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
3) uzupe³nienia rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych
przewidywanych planem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
Pó³nocna czêœæ terenu objêtego uwag¹ znajduje siê w projekcie planu poza obszarem przeznaczonym pod zabudowê
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 6 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów
otwartych ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
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Ad 2)
W terenie 4 MN, na którym po³o¿ona jest po³udniowa czêœæ
terenu objêtego uwag¹, w projekcie planu ustalony jest udzia³
powierzchni biologicznie czynnej o wielkoœci nie mniejszej
ni¿ 50 %, a nie 70 %, jak podano w uwadze.
Ad 3)
W projekcie planu przewidziano lokalizacjê elementów infrastruktury technicznej na obszarze objêtym planem, daj¹cej
odpowiedni¹ mo¿liwoœæ obs³ugi wyznaczonych terenów budowlanych.
12. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej
zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy;
w wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych
obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do
gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) wniosku o zlikwidowanie przewidzianej w planie strefy 7ZO
i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
2) wniosku o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni
terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
3) wniosku o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
4) wniosku o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru
zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych lecz jako obszaru dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2), 3)
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy
i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów otwartych
ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 4)
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej
dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
13. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy.
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W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz
œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) wniosku o zlikwidowanie przewidzianej w planie strefy 7ZO
i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
2) wniosku o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
3) wniosku o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
4) wniosku o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru
zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych, lecz jako obszaru dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2), 3)
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka,
nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy
i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów otwartych
ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 4)
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej
dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
14. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki nr 1 obr. 40, która w projekcie planu znajduje
siê w terenie oznaczonym symbolem 6ZO, naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy;
w wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
25 osób wnios³o zbiorow¹ uwagê, która dotyczy³a sprzeciwu
w sprawie przeznaczenia w planie przedmiotowej dzia³ki na
tereny zieleni nie urz¹dzonej, z nastêpuj¹cych wzglêdów:
– dzia³ka znajduje siê ok. 200m od zabudowañ mieszkalnych
istniej¹cych od 30 lat,
– dzia³ka bezpoœrednio s¹siaduje z dzia³k¹ nr nr. 4/1 obr. 40
ul. Unruga, która dosta³a pozytywn¹ decyzjê o zabudowie
domem jednorodzinnym,
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– dzia³ka znajduje siê bezpoœrednio przy szerokiej, utwardzonej drodze z infrastruktur¹ techniczn¹, która powsta³a
przy niema³ym bo 35% udziale mieszkañców Skotnik, a pozosta³a czêœæ pieniêdzy pochodzi³a z pieniêdzy bud¿etu miasta czyli z pieniêdzy podatników,
– wyznaczenie terenów naturalnej zieleni na tej dzia³ce jest
krzywdz¹ce i wysoce niegospodarne. Bliskoœæ du¿ych obszarów lasów Skotnickich dostarcza wystarczaj¹c¹ iloœæ terenów zielonych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczenie w projekcie planu terenów naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (terenów otwartych) oznaczonych symbolem 6 ZO i 7 ZO, w tym na dzia³ce nr 1 obr. 40, wynika z koniecznoœci zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4,
art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wg "studium" teren wyznaczony
w projekcie planu pod symbolem 6ZO, na którym znajduje
siê przedmiotowa dzia³ka, nie wchodzi w granice terenów
przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje
w strukturze terenów otwartych ZO - tereny otwarte, w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Argumenty przywo³ane w uwadze jako uzasadnienie
nie daj¹ podstawy do jej uwzglêdnienia, poniewa¿ odleg³oœæ
ok. 200m od istniej¹cej zabudowy jest odleg³oœci¹ na tyle
du¿¹, ¿e nie mo¿na terenu dzia³ki objêtej uwag¹ traktowaæ
jako czêœci kompleksu zabudowy. Po³o¿enie dzia³ki w s¹siedztwie drogi i infrastruktury technicznej nie mo¿e byæ przes¹dzaj¹cym argumentem przeznaczenia jej pod zabudowê; a istniej¹ce tereny leœne o wiêkszym znaczeniu w skali miasta nie
mog¹ zast¹piæ lokalnych przestrzeni terenów zielonych w s¹siedztwie terenów zabudowy - zapewniaj¹cych realizacjê zasad "zrównowa¿onego rozwoju".
15. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ki nr 65/2 obr. 37, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej
zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy.
W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych
obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do
gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a wniosku o zlikwidowanie
w planie "strefy" 7ZO i rozszerzenie obszaru 5MN o tê strefê, a tym samym przekwalifikowanie przedmiotowej dzia³ki
na dzia³kê budowlan¹, z uzasadnieniem zawieraj¹cym nastêpuj¹ce "zastrze¿enia":
– mimo podania z dnia 15.10.04 r. dotycz¹cego przekwalifikowania dzia³ki nr 65/2 obrêb 37 Podgórze na dzia³kê budowlan¹, znalaz³a siê ona "poza obszarem przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹ (obszar 5 MN)
i zosta³a w³¹czona w tereny tzw. naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (obszar 7 ZO)",
– wyznaczenie strefy 7ZO narusza w³asnoœæ i uniemo¿liwia
budowê budynku mieszkalnego,
– rozgraniczenie terenów na strefy 5MN i 7ZO powoduje nierównoprawne traktowanie w³aœcicieli dzia³ek,
– przedmiotowa dzia³ka z dwóch stron graniczyæ bêdzie z terenami zabudowanymi, zaœ jedynymi dzia³kami w strefie
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7ZO bez prawa do zabudowy pozostan¹ cztery dzia³ki
(nr 65/1, 65/2, 66, 67),
– planowany podzia³ obszaru scaleñ na czêœæ przeznaczon¹
pod zabudowê (obszar 5MN) i tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (obszar 7ZO) jest nieuzasadniony zarówno rzekomymi wzglêdami przyrodniczymi jak i geologicznymi,
– tereny planowane pod obszar 7ZO s¹ od dawna od³ogowane rolniczo i poroœniête roœlinnoœci¹ typow¹ dla od³ogów
porolnych. Procesy te bêd¹ siê nasilaæ i wbrew dezyderatom zawartym w planie obszar 7ZO nie bêdzie stanowiæ:
"terenów naturalnej zieleni nieurz¹dzonej". Renaturalizacja
zbiorowisk roœlinnych tych obszarów by³aby zabiegiem kosztownym,
– kwestia budowy geologicznej i jej rzekomego wp³ywu
na ewentualne grawitacyjne przemieszczenia pod³o¿a jest
na obszarze 7ZO bezprzedmiotowa. Nachylenie terenu ca 5%
nie predysponuje tego obszaru do wyst¹pienia powierzchniowych ruchów masowych. Nachylenie terenu i pod³o¿e
geologiczne nie odbiegaj¹ parametrami od s¹siednich terenów przeznaczonych pod zabudowê (5MN i 4MN) a na
terenie Osiedla Skotniki dopuszczone s¹ do zabudowy obszary o podobnej budowie geologicznej i znacznie wiêkszym
nachyleniu (pó³nocne sk³ony wzgórza, na którym posadowiony jest Fort Skotniki).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 65/2 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ 5 MN
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod
symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê przedmiotowa
dzia³ka, nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do
zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów otwartych ZO - tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
W zakresie uzasadnienia z³o¿onej uwagi:
– wyznaczenie terenów 7 ZO nie narusza niczyjej w³asnoœci, mo¿na korzystaæ z nieruchomoœci w sposób dotychczasowy,
– rozgraniczenie pomiêdzy terenami 5 MN i 7 ZO przyjête
w projekcie planu, wynika z ustaleñ "Studium",
– na dzia³kach s¹siaduj¹cych zosta³ okreœlony taki sam zasiêg
terenów wyznaczonych do zabudowy,
– tereny rolne, lub "od³ogowane" (w sposób zgodny z odrêbnymi przepisami w tym zakresie) s¹ sk³adnikiem terenów
naturalnej zieleni nieurz¹dzonej i nie wymagaj¹ innych dzia³añ ukierunkowanych na ich "renaturalizacjê",
– na obszarze objêtym planem stwierdzono wystêpowanie obszarów o z³o¿onych warunkach gruntowych. Do obszarów
tych zaliczono - zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym
tereny o nachyleniu powy¿ej 5%, nie tylko z tego powodu,
lecz równie¿ w zwi¹zku z budow¹ geologiczn¹ pod³o¿a. Wystêpowanie takich obszarów nie jest podstaw¹ wykluczenia
mo¿liwoœci zabudowy, lecz okreœlenia warunków, na jakich
mo¿e byæ realizowana zabudowa.
16. Uwaga Nr 20
dotyczy dzia³ki nr 65/1 obr. 37, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej
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zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy;
w wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a, przekwalifikowanie dzia³ki rolniczej na dzia³kê budowlan¹. (Dzia³ka ta posiada drogê dojazdow¹ oraz techniczn¹ mo¿liwoœæ pod³¹czeñ instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej.)
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 65/1 w projekcie planu znajduje siê poza obszarem przeznaczonym pod zabudowê ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15
ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wg "studium" teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na którym znajduje siê
przedmiotowa dzia³ka, nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje
w strukturze terenów otwartych ZO - tereny otwarte, w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
17. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ek nr 62, 63 obr. 37, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 7ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy (pó³nocna czêœæ dzia³ek nr 62 i 63 oraz dzia³ka nr 61),
– oznaczonym symbolem 5MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (po³udniowa
czêœæ dzia³ek nr 62 i 63).
[...]*
wnieœli uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) wniosku o zlikwidowanie strefy 7ZO i zast¹pienie jej ustaleniami takimi jak dla strefy 5MN; wyznaczenie strefy 7ZO
narusza w³asnoœæ sk³adaj¹cego uwagi oraz przeczy informacjom uzyskanym z Urzêdu Miasta dotycz¹cych mo¿liwoœci inwestowania w tym terenie po przeprowadzeniu
scaleñ,
2) wniosku o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, szczególnie zasilania w energiê elektryczn¹, w sposób
dostosowany do mojego zamierzenia inwestycyjnego i powy¿szych uwag,
3) wniosku o nie klasyfikowanie dzia³ek jako obszaru zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych, lecz jako obszaru,
dla którego na etapie projektu budowlanego wymagana
jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
Nie uwzglêdnienie uwagi w sprawie zlikwidowania terenu
(strefy) 7 ZO i wprowadzenia w jego miejsce terenu przezna-
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czonego pod zabudowê z ustaleniami jak dla terenu (strefy)
5 MN, wynika z koniecznoœci zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wg "studium"
teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO, na
którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka, nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów otwartych ZO - tereny
otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
W "informacji" Urzêdu Miasta Krakowa, za³¹czonej do wniesionej uwagi, w czwartym akapicie, wyraŸnie zapisano: " Równie¿ w wyznaczonych liniach zabudowy i wy³¹cznie w stosunku do w³aœcicieli bior¹cych udzia³ w postêpowaniu scaleniowym, przekwalifikowane zosta³y dzia³ki budowlane, w miejsce dotychczasowej przydatnoœci rolniczej...".
Zasiêg terenów wyznaczonych do zabudowy I-go i II-go etapu realizacji scaleñ okreœlony zosta³ na Za³¹czniku Nr 1
do uchwa³y Rady Miasta Krakowa Nr LXXXV/773/2002 z dnia
12 wrzeœnia 2001 r., a tak¿e na za³¹czniku Nr 3b do tej¿e uchwa³y, stanowi¹cym " Skorygowany wyrys z miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa". Linia zasiêgu terenów budowlanych okreœlona w w/w
dokumentach pokrywa siê na obszarze przedmiotowych dzia³ek z wyznaczon¹ w projekcie planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹ teren 5 MN od terenu 7 ZO.
Wyznaczenie strefy 7 ZO nie narusza niczyjej w³asnoœci, mo¿na
korzystaæ z nieruchomoœci w sposób dotychczasowy.
Ad 2)
W projekcie planu przewidziano lokalizacjê nowej stacji transformatorowej na obszarze objêtym planem, daj¹cej mo¿liwoœæ obs³ugi wyznaczonych terenów budowlanych w zakresie potrzeb elektroenergetycznych.
Ad 3)
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej
dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
18. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki nr 66 obr. 37, która w projekcie planu znajduj¹
siê w terenie oznaczonym symbolem 7ZO, naturalnej zieleni
nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy;
w wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów ma³ej architektury, ci¹gów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych i konnych, jako wykorzystanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1) wniosku o zlikwidowanie przewidzianej w planie strefy 7ZO
i zast¹pienie jej stref¹ zabudowy,
2) wniosku o zmianê przewidzianej w planie 70% powierzchni terenu biologicznie czynnego na powierzchniê umo¿liwiaj¹c¹ racjonalne i sensowne wydzielanie mniejszych dzia³ek budowlanych z wiêksz¹ intensywnoœci¹ zabudowy,
3) wniosku o uzupe³nienie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w sposób dostosowany do potrzeb zamierzeñ inwestycyjnych przewidywanych planem,
4) wniosku o nie klasyfikowanie terenu dzia³ki jako obszaru
zagro¿onego osuwaniem siê mas ziemnych, lecz jako ob-
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szaru, dla którego wymagana jest dokumentacja geotechniczna dla posadowienia budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2), 3)
Dzia³ka nr 66 znajduje siê w projekcie planu poza obszarem
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wg "studium"
teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 7 ZO,
na którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka, nie wchodzi
w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostaje w strukturze terenów otwartych ZO tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Ad 4)
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obszary zakwalifikowane jako zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, natomiast wystêpuj¹ obszary o z³o¿onych warunkach gruntowych, dla których wymagane jest sporz¹dzenie stosownej
dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
19. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ki nr 4/1 obr. 40, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 6ZO, terenie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte) z zakazem zabudowy (pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 4/1),
– oznaczonym symbolem 9KD(D), terenie dróg publicznych ulic dojazdowych (œrodkowa czêœæ dzia³ki 4/1),
– oznaczonym symbolem 4MN, terenie przeznaczonym
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (po³udniowa
czêœæ dzia³ki nr 4/1).
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1) protestu przeciwko przeprowadzeniu przez przedmiotow¹
dzia³kê drogi, która dzieli j¹ na dwie czêœci, w tym jedn¹
w ca³oœci niebudowlan¹,
2) wniosku, aby 100% tej dzia³ki by³o obszarem budowlanym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
Z wyznaczeniem w projekcie planu terenów 3MN i 4 MN
przeznaczonych pod zabudowê œciœle wi¹¿e siê potrzeba
wydzielenia gruntów pod drogê publiczn¹ obs³uguj¹c¹ te
tereny. Wyznaczona droga lokalna 9 KD(D), stanowi¹ca niezbêdny cel publiczny, zapewnia racjonalne zagospodarowanie terenów budowlanych 3 MN i 4 MN, wg zasad ³adu
przestrzennego.
Ad 2)
Pó³nocna czêœæ terenu objêtego uwag¹ znajduje siê w projekcie planu poza obszarem przeznaczonym pod zabudowê
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania wymaganej ustawowo zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "studium" (art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy o pla-
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nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wg "studium"
teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 6 ZO, na
którym znajduje siê przedmiotowa dzia³ka, nie wchodzi w granice terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania, a pozostawiony jest w strukturze terenów otwartych ZO tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr CXI/1118/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO "OBSZARU SCALEÑ SKOTNIKI"
W KRAKOWIE
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i
obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla "Obszaru scaleñ Skotniki" w Krakowie zosta³y okreœlone w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
tego obszaru tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu
oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹
czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Modernizacjê istniej¹cej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 8 KD(D);
2) Realizacjê nowych dróg dojazdowych - ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 9 KD(D), 10 KD(D)
i 11 KDs(D).
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e
urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania
ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê, obejmuj¹ca:
a) rozbudowê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej, dostosowanej do projektowanego zainwestowania, opartej na istniej¹cym uk³adzie zasilania, z podstawowej
strefy ciœnieñ, pracuj¹cej w oparciu o ZUW Bielany;
b) realizacjê ruroci¹gu ø 100 mm w po³udniowej czêœci ulicy Unruga - "spinaj¹cego" istniej¹ce ruroci¹gi
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ø 100 mm w zachodniej i wschodniej czêœci obszaru, z równoczesnym przed³u¿eniem ruroci¹gu
"wschodniego" w kierunku pó³nocnym - do po³¹czenia z koñcówk¹ ruroci¹gu wyprowadzonego z magistrali ø 300 mm w ul. Winnickiej - celem utworzenia "pierœcieniowego" uk³adu sieci.
2) Odprowadzenie œcieków:
Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej, obejmuj¹ca realizacjê kana³ów:
a) w pó³nocnej czêœci projektowanej ulicy 9KD(D) grawitacyjnie sprowadzaj¹cego œcieki z zachodniej
czêœci obszaru 3MN - do g³ównego kana³u odprowadzaj¹cego je na lokaln¹ oczyszczalniê œcieków
"Skotniki", oraz cinka w po³udniowo - zachodniej
czêœci tej ulicy - dla sprowadzenia œcieków z obszaru 4MN do istniej¹cego kana³u w zachodniej czêœci
ulicy Unruga;
b) we wschodniej czêœci obszaru, tj. dla obs³ugi
wschodniej czêœci obszaru 3MN, oraz obszarów
2MNs i pó³nocnej czêœci obszaru 1MNs.

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) wydatki z bud¿etu miasta,
2) wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) innych œrodków zewnêtrznych (dotacje, kredyty i po¿yczki bankowe),
3) udzia³ inwestorów w finansowaniu zadañ publicznych
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - wg przepisów odrêbnych.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji, Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
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.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji mog¹ byæ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A.) wraz z programem "Woda dla wszystkich",
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d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno- gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami
obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹
wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
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