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Uchwa³a Nr CXV/1193/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Wschód".
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. 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. 1087z 2006 r.
Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Wschód" 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, okreœlony granicami na rysunku planu, o powierzchni 102,5 ha, ograniczony:
– od pó³nocy - granic¹ miasta Krakowa,
– od wschodu - odcinkiem ulicy Batowickiej,
– od po³udnia - terenami kolejowymi,
– od zachodu - osi¹ istniej¹cej Alei 29 Listopada.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek planu w skali 1:2000 bêd¹cy ustaleniami planu, w zakresie okreœlonym w § 4, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y,
b) Rysunek infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-œciekowa) w skali 1:2000, okreœlaj¹cy zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,

c) Rysunek infrastruktury technicznej (elektroenergetyka, ciep³ownictwo, gazownictwo, teletechnika) w skali
1:2000 okreœlaj¹cy zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y,
2) Rozstrzygniêcia nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru "Górka Narodowa
Wschód", stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y,
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 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
1. Ilekroæ w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:
1) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
2) Planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek
planu,
3) Tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y,
4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y,
5) Podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako
przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym liniami
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rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu i na rzecz którego
nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa,
6) 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,
7) Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, g³ównie z zakresu
oœwiaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, kultury, kultu religijnego, administracji publicznej,
³¹cznoœci, itp.,
8) Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi, s³u¿¹ce bezpoœrednio zaspokojeniu potrzeb ludnoœci,
szczególnie w takim zakresie jak: handel, rzemios³o, gastronomia, obs³uga bankowa, us³ugi zdrowotne, sportowo-rekreacyjne oraz rozrywkowe 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) Obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której wymaga siê obowi¹zkowo usytuowania
elewacji budynku w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
12) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na wyjœæ z zabudow¹ w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
13) Ma³ym domu mieszkalnym - nale¿y przez to rozumieæ
budynek wielorodzinny, w którym ¿aden wymiar zewnêtrzny rzutu tego budynku nie jest wiêkszy ni¿ 30 m, a wysokoœæ, liczona od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu
przy budynku do kalenicy, nie jest wiêksza ni¿ 14 m, a liczona do gzymsu lub okapu, nie jest wiêksza ni¿ 8,50 m,
14) Dojazdach niewydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi wewnêtrzne, nie wyznaczone na rysunku planu,
w tym drogi stanowi¹ce dojazdy do budynków i urz¹dzeñ, a tak¿e ustanowione s³u¿ebnoœci drogowe,
15) Pasie technicznym linii elektroenergetycznej - nale¿y
przez to rozumieæ pas terenu okreœlony zasiêgiem minimalnych odleg³oœci wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, w jakich powinny byæ lokalizowane
obiekty budowlane od tej linii.
2. Ilekroæ w uchwale zdanie ujête jest w nawiasach, nale¿y je
rozumieæ jako wyjaœnienie treœci obowi¹zuj¹cej.
§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) 1MN-8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) 1MW-9MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
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c) 1MW/MN-6MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) 1U-9U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug
komercyjnych,
e) 1UP i 2UP - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug
publicznych,
f) 1ZP/US - teren publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji,
g) 1ZP-12ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
h) 1ZI-4ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
i) 1R(ZO) i 2R(ZO) - tereny rolnicze (tereny otwarte),
j) 1W - teren infrastruktury technicznej z zakresu urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê,
k) 1KD(PR)/U - teren parkingu (w ramach miejskiego systemu "park & ride") oraz zabudowy us³ugowej,
l) 1KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji,
m) 1KD(G) oraz 2KD(G), 3KD(G), 4KD(G)/KD(L), 5KD(G)/KP
- tereny dróg publicznych - ulice g³ówne,
n) 1KD(L)-8KD(L) - tereny dróg publicznych - ulice lokalne,
o) 1KD(D)-9KD(D) - tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe,
p) 1KD(X)-6KD(X) - tereny dróg publicznych - ulice pieszojezdne,
q) 1KP/ZP - teren wydzielonego ci¹gu pieszego i publicznej
zieleni urz¹dzonej,
r) 1 KP-5KP - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych,
s) 1TZ i 2TZ - tereny zamkniête,
4) Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) Ci¹gi wymagaj¹ce wykszta³cenia pierzei us³ugowych,
7) Orientacyjna oœ planowanego przebiegu ulicy Ksiêdza Meiera [4KD(L)], okreœlaj¹ca zasadê przebudowy w³¹czenia
tej ulicy do Al. 29 Listopada [1KD(G)],
8) Osie przebiegu niezbêdnych powi¹zañ w zakresie ci¹gów
pieszych,
9) Oœ planowanej podstawowej trasy rowerowej - wg "Studium
systemu podstawowych tras rowerowych w Krakowie",
10) Orientacyjna granica pola lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej w rejonie skrzy¿owania Al. 29 Listopada
[1KD(G)] z ulic¹ Ks. Meiera [4KD(L)],
11) Orientacyjna granica podzia³u terenu 6MN na czêœæ
wschodni¹ i zachodni¹, do uwzglêdnienia w projekcie podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
12) Granice strefy ochronnej terenu zamkniêtego,
13) Orientacyjna granica prognozowanej strefy ponadnormatywnych oddzia³ywañ komunikacyjnych (jako warunek graniczny przyjêto dopuszczalny poziom dŸwiêku w porze nocnej) bez zastosowania przewidywanych planem urz¹dzeñ
i dzia³añ zabezpieczaj¹cych,
14) Obiekty œrodowiska kulturowego:
a) obiekt systemu "Twierdzy Kraków",
b) zespó³ willi z dwoma budynkami gospodarczymi i starodrzewiem,
c) kapliczka,
d) stanowisko archeologiczne.
§5
1. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego oraz kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem, ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:
1) Wyklucza siê lokalizacje inwestycji, w tym budynków
i budowli, które nie spe³niaj¹ kryterium ³adu przestrzennego, w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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2) W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, wymaga siê kszta³towania zabudowy na zasadzie formowania wnêtrz publicznej przestrzeni osiedlowej.
3) W sposobie zagospodarowania terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹, zw³aszcza wielorodzinn¹,
wymaga siê kompleksowego rozwi¹zywania wszystkich
problemów przestrzennych danego terenu, obejmuj¹cych zabudowê mieszkaniow¹, us³ugi, zieleñ, komunikacjê i infrastrukturê techniczn¹.
4) Wymaga siê koncentracji zabudowy us³ugowej na terenach wyznaczonych pod us³ugi w rejonach wa¿niejszych
przystanków komunikacji zbiorowej (w rejonie planowanego nowego w³¹czenia ul. Ks. Meiera do Al. 29 Listopada oraz w rejonie planowanej lokalizacji przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej po wschodniej stronie obszaru
planowanego zainwestowania), a tak¿e wzd³u¿ wyznaczonych tras publicznej przestrzeni komunikacyjnej,
w szczególnoœci wydzielonych ci¹gów pieszych
oraz wzd³u¿ wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów wymagaj¹cych wykszta³cenia pierzei us³ugowych.
5) W terenach zabudowy us³ugowej, rozdzielaj¹cych zabudowê mieszkaniow¹ od przestrzeni komunikacyjnej ulic
g³ównych, nale¿y kszta³towaæ formê zabudowy w sposób sprzyjaj¹cy ograniczaniu skutków oddzia³ywania
tych ulic na zabudowê mieszkaniow¹.
6) Wymaga siê zachowania ci¹g³oœci kszta³towania systemu zieleni osiedlowej, w nawi¹zaniu do wyznaczonych
na rysunku planu terenów przeznaczonych pod publiczn¹
zieleñ urz¹dzon¹ oraz zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹.
7) W wyznaczonych terenach zieleni izolacyjnej nale¿y kszta³towaæ ci¹g³y i zwarty system zieleni ochronnej, wielowarstwowej (zieleñ wysoka, zieleñ œrednio-wysoka, zieleñ niska), z wykluczeniem mo¿liwoœci wykorzystania tych
terenów na prowadzenie ci¹gów infrastruktury technicznej, z wyj¹tkiem przejœæ poprzecznych w stosunku do wyznaczonych pasów zieleni izolacyjno-krajobrazowej.
8) Przestrzeñ pasa technicznego istniej¹cej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV, do czasu istnienia
tej linii, nale¿y zagospodarowaæ jako tereny urz¹dzonej
zieleni niskiej, z dopuszczeniem czêœciowego wykorzystania tej przestrzeni pod parkingi, na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych.
9) Przy lokalizacji budynków, szczególnie w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego planem, nakazuje siê dostosowanie kszta³tu budynku do w³aœciwoœci istniej¹cego
ukszta³towania terenu.
10) Wymaga siê utrzymania w planowanej przestrzeni osiedlowej istniej¹cych (nielicznych) zasobów œrodowiska
kulturowego obszaru, z dopuszczeniem przesuniêcia istniej¹cej kapliczki, znajduj¹cej siê w wyznaczonym pasie
drogowym Alei 29 Listopada.
2. Pozostawia siê w strukturze terenów otwartych Miasta Krakowa, z zastrze¿eniem § 20, obszar po³o¿ony po wschodniej
stronie ulicy Wêgrzeckiej, z utrzymaniem dotychczasowego
sposobu u¿ytkowania tego obszaru (i korzystania z nieruchomoœci w sposób dotychczasowy) jako gruntów rolnych
lub w formie naturalnej zieleni nieurz¹dzonej.
§6
1. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu, ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:
1) Nakazuje siê stosowanie rozwi¹zañ przestrzennych
i technicznych przy lokalizacji inwestycji na obszarze ob-
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jêtym planem, gwarantuj¹cych zachowanie odpowiednich poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych
przestrzeni zamieszkania, odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym na podstawie przepisów odrêbnych.
2) Wymaga siê racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy, z zachowaniem
w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub terenu odpowiednich proporcji pomiêdzy czêœci¹ zabudowan¹ a niezabudowan¹, okreœlonych wskaŸnikiem powierzchni zabudowanej, w rozumieniu §3, ust. 1 pkt 10 oraz procentowym udzia³em powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ustalonymi dla wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y.
3) Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy bez równoczesnego
rozwi¹zania problemów infrastruktury technicznej,
zw³aszcza w zakresie dotycz¹cym odprowadzenia œcieków sanitarnych i wód opadowych.
4) Wymaga siê uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenów i objêcia ochron¹ przy lokalizacji inwestycji budowlanych istniej¹cych drzew i wartoœciowych
zakrzewieñ.
5) Zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru objêtego planem, nale¿y rozwi¹zaæ poprzez przy³¹czenie
do miejskiego systemu ciep³owniczego lub przez zastosowanie paliw ekologicznie czystych (paliwo gazowe, lekki
olej opa³owy) albo w oparciu o energiê elektryczn¹.
6) Utrzymuje siê rozwi¹zanie gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami, w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹
odpadów u Ÿród³a ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych.
7) Wymaga siê ochrony przyrodniczych i krajobrazowych
funkcji istniej¹cego, utrzymanego w planie systemu terenów otwartych, po³o¿onych po wschodniej stronie ulicy
Wêgrzeckiej, z zakazem dewastacji tych terenów (np. w formie dzikich wysypisk œmieci, sk³adowisk gruzu itp.).
8) Zdewastowanym obszarom po³o¿onym poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowê, komunikacjê i urz¹dzenia terenowe o utwardzonej nawierzchni, nale¿y przywróciæ funkcjê terenów biologicznie czynnych.
9) Zakazuje siê na ca³ym obszarze objêtym planem lokalizacji inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których wymagane jest sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na œrodowisko, na podstawie przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem ulic g³ównych (klasy G).
10) Zakazuje siê w terenach zabudowy mieszkaniowej, lokalizacji inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których
mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na œrodowisko, na podstawie przepisów odrêbnych,
z wyj¹tkiem infrastruktury technicznej.
11) Wyklucza siê lokalizacjê inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego w terenach mieszkaniowych,
w szczególnoœci z zakresu us³ug komercyjnych, których
oddzia³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom
dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu,
do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny,
powoduj¹c obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie
standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy mieszkaniowej.
12) Wymaga siê, w odniesieniu do projektowanej zabudowy mieszkaniowej pozostaj¹cej w zasiêgu ponadnorma-
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tywnego oddzia³ywania wyznaczonych ulic g³ównych
na œrodowisko, zastosowania na etapie projektu budowlanego odpowiednich œrodków ochrony (przegrody budowlane o podwy¿szonej izolacyjnoœci akustycznej, ekrany akustyczne itp.), zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
13) W terenach otwartych, oznaczonych symbolem literowym R(ZO), na stromych zboczach oraz nad ciekami wodnymi, zakazuje siê usuwania pojedynczych drzew i ich
skupisk, za wyj¹tkiem drzew zagra¿aj¹cych ¿yciu i mieniu oraz nakazuje siê wprowadzenie zadrzewienia lub zalesienia.
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 i wielorodzinnej wyznaczone na rysunku planu pod symbolami
literowymi MN, MW i MW/MN - odpowiadaj¹ rodzajowi
terenów przeznaczonych "pod zabudowê mieszkaniow¹",
2) Tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
pod symbolami 2U i 3U, w przypadku lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej jako przeznaczenia dopuszczalnego na wy¿szych kondygnacjach - odpowiadaj¹ rodzajowi terenów
przeznaczonych "na cele mieszkaniowo - us³ugowe",
3) Teren zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug publicznych,
oznaczony na rysunku planu pod symbolem 2UP - odpowiada rodzajowi terenów przeznaczonych "pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y".
§7
1. Okreœla siê na rysunku planu obiekty œrodowiska kulturowego wystêpuj¹ce w obszarze objêtym planem:
1) Obiekt systemu " Twierdzy Kraków",
2) Zespó³ willi z dwoma budynkami,
3) Kapliczka,
4) Stanowisko archeologiczne - nr 3 (Pr¹dnik Czerwony), znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie (opisane numerem stanowiska w miejscowoœci), obejmuje:
a) œlad osadniczy - ep. Kamienna,
b) œlad osadniczy - ok. œredniowiecza.
2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie dzia³ek, na których znajduj¹ siê w/w obiekty, wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi odnosz¹cymi
siê do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹
(wymagaj¹ uzgodnienia ze s³u¿bami konserwatorskimi,
a w przypadku stanowiska archeologicznego, równie¿ powiadomienia tych s³u¿b o zamiarze prowadzenia prac ziemnych).
§8
1. Ustala siê zasady w zakresie obs³ugi komunikacyjnej obszaru:
1) W zakresie komunikacji zbiorowej obszar objêty planem
obs³ugiwany bêdzie:
a) komunikacj¹ autobusow¹, prowadzon¹ trasami ulic
g³ównych i ulic lokalnych, z przystankami w rejonach
wa¿niejszych skrzy¿owañ,
b) komunikacj¹ tramwajow¹, planowan¹ poza zachodni¹
granic¹ obszaru objêtego planem, na obszarze "Górka
Narodowa Zachód", z pêtl¹ tramwajow¹ i przystankiem
w rejonie skrzy¿owania Al. 29 Listopada z projektowan¹
tras¹ ulicy g³ównej 2KD(G),
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c) komunikacj¹ kolejow¹ - szybk¹ kolej¹ aglomeracyjn¹
(SKA), z przystankiem zlokalizowanym bezpoœrednio
poza po³udniow¹ granic¹ obszaru objêtego planem,
w rejonie ul. Wêgrzeckiej.
2) W zakresie komunikacji indywidualnej sieæ uliczn¹ stanowiæ bêd¹:
a) ulice podstawowego uk³adu komunikacyjnego, w tym:
– zmodernizowana Al. 29 Listopada - ulica klasy G,
– planowana ulica na przed³u¿eniu ul. Strzelców - ulica
klasy G,
– ulice lokalne (klasy L), w tym: projektowana ulica
o przebiegu wschód - zachód na przed³u¿eniu ul. Banacha, zmodernizowana ul. Ks. Meiera, zmodernizowana ul. Wêgrzecka,
b) ulice uk³adu uzupe³niaj¹cego, stanowi¹ce pozosta³¹
sieæ uliczn¹ obejmuj¹c¹ ulice dojazdowe (klasy D) i ulice pieszojezdne.
3) W zakresie powi¹zañ zewnêtrznych zak³ada siê:
a) zapewnienie po³¹czeñ z obszarami s¹siednimi oraz z centrum miasta, w tym z najwiêkszym wêz³em komunikacyjnym miasta - Krakowskim Centrum Komunikacyjnym,
poprzez linie autobusowe, linie tramwajowe oraz szybk¹
kolej aglomeracyjn¹ (SKA). W rejonie planowanego przystanku kolejowego SKA, przewidziano wêze³ komunikacyjny integruj¹cy komunikacjê autobusow¹, kolejow¹
i indywidualn¹ (parking P & R),
b) przebudowê Al. 29 Listopada - ulica klasy G, o przekroju 2x2 pasy ruchu w czêœci po³udniowej i 2x3 pasy ruchu w czêœci pó³nocnej, od skrzy¿owania z ulic¹ o której
mowa w lit. c,
c) budowê ulicy na przed³u¿eniu ul. Strzelców - ulica klasy G, o przekroju 2x2 pasy ruchu.
W/w ulice zapewni¹ po³¹czenie osiedla w kierunku po³udniowym z podstawowym elementem uk³adu komunikacyjnego miasta - trzeci¹ obwodnic¹ miejsk¹
oraz œródmieœciem, a w kierunku pó³nocnym z czwart¹
obwodnic¹ miasta, tym samym z autostrad¹ A4, drog¹
ekspresow¹ S7 i Miêdzynarodowym Portem Lotniczym
Kraków Balice.
4) W zakresie potrzeb parkingowych, przewiduje siê lokalizacjê parkingów w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej jako przeznaczenia dopuszczalnego - uzupe³niaj¹cego, bez wyznaczania ich na rysunku planu, z wyj¹tkiem planowanego parkingu w systemie park & ride, dla realizacji
którego wyznaczono teren pod symbolem 1 KD (PR)/U.
Potrzeby parkingowe, w iloœci dostosowanej do wskaŸników okreœlonych w ust. 2, nale¿y realizowaæ zarówno
w parkingach naziemnych jak i we wbudowanych gara¿ach i parkingach podziemnych, wg zasad okreœlonych
w przepisach szczegó³owych dla poszczególnych terenów
wyznaczonych na rysunku planu.
5) W zakresie ruchu rowerowego, ustala siê przebiegi tras
i œcie¿ek rowerowych, opartych o planowany system ci¹gów ogólnomiejskich, z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego i towarzysz¹cej zieleni, uzupe³nione przebiegiem œcie¿ek lokalnych, w tym podstawowe trasy rowerowe prowadzone:
– w liniach rozgraniczaj¹cych Al. 29 Listopada, przewidzianej do modernizacji,
– w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy g³ównej planowanej
na przed³u¿eniu ul. Strzelców,
– wzd³u¿ ul. Wêgrzeckiej.
6) W zakresie ruchu pieszego, ustala siê w planie wydzielone ci¹gi piesze i ulice pieszojezdne wyznaczone na rysunku planu pod symbolami literowymi KP, KP/ZP i KD(X),
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u³atwiaj¹ce komunikacjê wewnêtrzn¹, szczególnie na kierunku wschód - zachód i dostêp do przystanków komunikacji zbiorowej.
Wydzielone ci¹gi piesze i pieszojezdne wymagaj¹ uzupe³nienia niezbêdnymi ci¹gami pieszymi nie wydzielonymi, prowadzonymi w terenach publicznej zieleni urz¹dzonej i zabudowy mieszkaniowej, wg przebiegu okreœlonego na rysunku planu.
2. Okreœla siê po¿¹dane wskaŸniki w zakresie iloœci miejsc parkingowych:
1) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) 40 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej w us³ugach lub na 100 zatrudnionych.
§9
1. Okreœla siê generalne zasady budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) Tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne,
2) Sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci realizacji zabudowy na obszarze objêtym planem,
3) Wymaga siê prowadzenia nowych ci¹gów uzbrojenia
oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych ulic, dojœæ pieszych i pieszojezdnych. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy infrastruktury technicznej, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to naruszaæ innych
ustaleñ planu,
4) Uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji,
5) W granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu
obiektów oraz podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych
na tym terenie, przy zachowaniu przepisów odrêbnych,
6) W przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê na koszt inwestora projektowanego przedsiêwziêcia,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarz¹dcê sieci.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia obszaru objêtego planem
w wodê:
1) Utrzymany zostanie dotychczasowy system zaopatrzenia w wodê z sieci wodoci¹gu komunalnego miasta Krakowa, zasilanego ze strefy podwy¿szonego ciœnienia, pracuj¹cej w oparciu o hydroforniê "Na Barciach" o rzêdnej
linii ciœnieñ 300.00 m n.p.m., docelowo z drugostronnym
zasilaniem z przygotowywanych do realizacji zbiorników
"Górka Narodowa".
2) Zak³ada siê modernizacjê istniej¹cego zasilania od strony hydroforni "Na Barciach", poprzez:
– realizacjê drugiej "nitki" ruroci¹gu zasilaj¹cego ø 250 |
300 mm w Al. 29 Listopada, na odcinku od hydroforni
przy ul. Na Barciach do wysokoœci ul. Banacha,
– zwiêkszenie wydajnoœci pompowni "Na Barciach".
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3) Zak³ada siê, przy ul. Wêgrzeckiej w terenie oznaczonym
symbolem 1W, realizacjê zbiorników "Górka Narodowa"
o pojemnoœci V = 2 x 15 000 m3 o rzêdnej zwierciad³a
wody 258.50 m n.p.m. (rzêdna dna 250.50 m n.p.m ),
wraz z hydroforni¹, a tak¿e realizacjê magistrali ø 600 |
800 mm "Górka Narodowa - Mistrzejowice" oraz ruroci¹gu spustowego ø 600 mm, projektowanych wzd³u¿ ul. Wêgrzeckiej w kierunku po³udniowym.
4) Wymaga siê przystosowania sieci rozprowadzaj¹cej strefy podwy¿szonego ciœnienia do drugostronnego zasilania
od strony projektowanych zbiorników "Górka Narodowa",
poprzez:
– realizacjê ruroci¹gu ø 250 mm | ø 300 mm wzd³u¿ projektowanej drogi 1KD (L), ³¹cz¹cego hydroforniê
przy zbiornikach "Górka Narodowa" z ruroci¹giem
ø 200 mm w ul. Banacha,
– realizacjê ruroci¹gu ø 200 mm wzd³u¿ ul. Wêgrzeckiej
w kierunku pó³nocnym, od hydroforni przy zbiornikach
"Górka Narodowa" do po³¹czenia z istniej¹cym ruroci¹giem ø 200 mm w Al. 29 Listopada, na wysokoœci
pomiêdzy ul. Belwederczyków, a ul. Witkowick¹.
W/w ruroci¹gi stanowiæ bêd¹ g³ówne pierœcienie zasilaj¹ce dla projektowanej zabudowy na obszarze osiedla
Górka Narodowa - Wschód, na bazie których realizowana
bêdzie rozprowadzaj¹ca sieæ osiedlowa.
5) Zostanie dokoñczona w I-szym etapie realizacja wodoci¹gu ø 200 mm w ul. Banacha stanowi¹cego zamkniêcie
g³ównego pierœcienia zasilaj¹cego od magistrali
ø 250 mm w rejonie ul. Ks. Meiera do Al. 29 Listopada.
6) Zak³ada siê realizacjê sieci wodoci¹gowej, osiedlowej,
dostosowanej do projektowanego zainwestowania i projektowanego uk³adu komunikacyjnego.
7) Wokó³ istniej¹cych i projektowanych ruroci¹gów nale¿y
zachowaæ strefy ochronne wolne od zabudowy, których
szerokoœæ powinna wynosiæ:
– dla magistrali ø 600 mm - pas terenu o szerokoœci
po 8,0 m od zewnêtrznej krawêdzi wolny od zabudowy,
oraz po 3,0 m bez zadrzewieñ i ma³ej architektury,
– dla ruroci¹gów ø 250 | 100 mm - pas terenu o szerokoœci po 3,0 m wolny od zabudowy, oraz o szerokoœci
po 1,0 m - bez zadrzewieñ.
8) Realizacja pe³nego projektowanego zainwestowania
w rejonie pó³nocnym planowanego osiedla uwarunkowana jest wczeœniejsz¹ realizacj¹ drugostronnego zasilania
strefy od strony projektowanych zbiorników Górka Narodowa, oraz modernizacj¹ hydroforni "Na Barciach", co jest
zwi¹zane z ponownym przeliczeniem sieci strefy hydroforowej "Górka Narodowa - Witkowice - Wêgrzce".
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia œcieków sanitarnych:
1) Ca³y obszar opracowania planu objêty zostanie zasiêgiem
obs³ugi centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa,
z centraln¹ oczyszczalni¹ œcieków w P³aszowie.
2) Obowi¹zuj¹cym dla obszaru jest system kanalizacji rozdzielczej, z g³ównym kana³em bêd¹cym odbiornikiem œcieków socjalno-bytowych z terenu ca³ego osiedla oraz w iloœci 20 l/s z terenu Gminy Zielonki - kana³em sanitarnym
ø 50 cm w Al. 29 Listopada, z koñcówk¹ kana³u powy¿ej
ul. Ks. Meiera wymagaj¹c¹ przebudowy (ze zmian¹ œrednicy) na znacznie przeci¹¿onym odcinku od ul. Powstañców do ul. Lublañskiej, oraz dalszego przed³u¿enia tego
kana³u w kierunku pó³nocnym na odcinku od ul. KuŸnicy
Ko³³¹tajowskiej do ul. Witkowickiej.
3) Odbiornikami œcieków sanitarnych z projektowanego zainwestowania bêd¹ kana³y boczne ø 30 cm, biegn¹ce
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w projektowanych ulicach osiedlowych, uchodz¹ce do istniej¹cego kana³u ø 40 cm w ul. Ks. Meiera.
4) Odbiornikiem œcieków z po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru (jedynego dotychczas skanalizowanego) bêd¹ istniej¹ce kana³y sanitarne ø 30 cm zrealizowane w ulicach
osiedlowych, do wysokoœci ul. Banacha. Konieczna jest
realizacja krótkich odcinków kana³ów doprowadzaj¹cych
(siêgaczy).
5) Odprowadzenie œcieków z po³udniowo - wschodniej czêœci obszaru, z terenów zabudowy mieszkaniowej 5MN 8MN, oraz z terenów us³ugowych 7U, 6U, 1KD (PR)/U wymaga realizacji przed³u¿enia kana³u sanitarnego
ø 40 cm w ul. Ks. Meiera w kierunku wschodnim, wraz z realizacj¹ kana³ów bocznych w ulicy 5KD(L) i 2KD(L), oraz ulicach pieszojezdnych przy zabudowie mieszkaniowej.
6) Odbiornikiem œcieków sanitarnych dla obszaru obejmuj¹cego tereny: 9MW, 1MW/MN, 2MW/MN, 3MW/MN bêdzie kana³ sanitarny w ulicy 4KD(D).
7) Odbiornikami œcieków sanitarnych z obszaru pomiêdzy
Al. 29 Listopada, planowan¹ ulic¹ g³ówn¹ z 2KD(G) a pó³nocn¹ czêœci¹ ul. Wêgrzeckiej, bêdzie projektowany kana³
w Al. 29 Listopada oraz projektowane kana³y w planowanych drogach dojazdowych 8KD(D) i 9KD(D), sprowadzaj¹ce œcieki w kierunku po³udniowym.
8) Uwarunkowaniem odprowadzenia œcieków z projektowanego zainwestowania jest przebudowa g³ównego odbiornika, tj. kana³u sanitarnego w Al. 29 Listopada, poprzedzona aktualizacj¹ koncepcji kanalizacji ca³ej zlewni przynale¿nej do tego kana³u, z uwzglêdnieniem proponowanego aktualnie zainwestowania obszarów osiedli "Górka
Narodowa- Wschód", "Górka Narodowa- Zachód", Witkowice oraz Gminy Zielonki, co pozwoli na ponowne przeanalizowanie przepustowoœci istniej¹cego kana³u
w Al. 29 Listopada.
9) Realizacja kana³ów sanitarnych nast¹pi przy zachowaniu
pasa ochrony o szerokoœci po 5,0 m od skraju kana³u, wolnego od zabudowy i pasa 1,0 m wolnego od zadrzewienia.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia wód opadowych:
1) W zakresie kanalizacji deszczowej, obszar Górki Narodowej - Wschód skanalizowany zostanie ze sprowadzeniem
wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji opadowej, którego jedynym mo¿liwym dla tego obszaru,
g³ównym odbiornikiem, jest istniej¹cy kana³ deszczowy
w Al.29 Listopada, o przepustowoœci niewystarczaj¹cej
dla przejêcia sp³ywów z ca³ej zlewni.
2) Istniej¹ce rezerwy przepustowoœci kana³u deszczowego
w al. 29 Listopada, pozwalaj¹ na przejêcie wód opadowych z czêœci zlewni zamykaj¹cej siê od strony pó³nocnej
na wysokoœci ul. Banacha.
3) Przejêcie wód opadowych ze zlewni po³o¿onej na pó³noc
od ul. Banacha, wymaga wyposa¿enia systemu w stosownej wielkoœci zbiorniki retencyjne, dla przetrzymywania sp³ywów z deszczów nawalnych.
4) W sposobie zagospodarowania terenów wyznaczonych
pod zainwestowanie, wymaga siê stosowania rozwi¹zañ
zapewniaj¹cych zmniejszenie wspó³czynnika sp³ywu
wody opadowej z terenu, miêdzy innymi poprzez ograniczenie zabudowy nawierzchniami utwardzonym (nieprzepuszczalnymi), oraz utrzymanie odpowiednich, ustalonych
w przepisach szczegó³owych uchwa³y, wielkoœci powierzchni terenów biologicznie czynnych, jak równie¿ poprzez wyposa¿enie kanalizacji deszczowej w zbiorniki retencyjne, lokalizowane g³ownie w wyznaczonych terenach
zieleni urz¹dzonej lub zieleni izolacyjno-krajobrazowej.
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Szczegó³owa lokalizacja zbiorników retencyjnych wymaga opracowania kompleksowej dla ca³ej zlewni koncepcji
kanalizacji deszczowej, uwzglêdniaj¹cej proponowane zainwestowanie obszaru.
5) Utrzymana zostanie w po³udniowo- zachodniej czêœci obszaru istniej¹ca kanalizacja deszczowa KD ø 40 cm prowadzona w ulicy osiedlowej, sprowadzaj¹ca wody opadowe do kana³u ø 40 cm w ul. Ks. Meiera sprowadzaj¹cego je do miejskiego systemu kanalizacji opadowej po po³udniowej stronie torów kolejowych (kana³ deszczowy
projektowany wzd³u¿ torów, na odcinku pomiêdzy nasypami kolejowymi, a Al. 29 Listopada, wraz z podziemnym
zbiornikiem retencyjnym).
6) Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni szczelnych
- wg obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych.
7) Gospodarka œciekowa na terenie projektowanej stacji
benzynowej z zapleczem us³ugowym, oznaczonej symbolem 9U - wg przepisów odrêbnych obowi¹zuj¹cych
dla tego typu obiektów.
8) Odprowadzenie wód opadowych z pozosta³ego obszaru
opracowania - poprzez realizacjê kana³ów w projektowanych ulicach osiedlowych, dojazdowych, oraz drodze g³ównej 2KD(G), sprowadzaj¹cych wody opadowe w kierunku
po³udniowym do wymienionego kana³u w ul. Ks. Meiera,
wymagaj¹cego przed³u¿enia tak w kierunku zachodnim
jak i wschodnim (dla przejêcia wód z projektowanej obwodnicy i zabudowy planowanej w rejonie ul. Wêgrzeckiej).
9) Szczegó³owy sposób rozwi¹zañ w zakresie kanalizacji
opadowej w poszczególnych terenach objêtych lokalizacj¹
inwestycji, nale¿y dostosowaæ do warunków okreœlonych
na etapie projektu budowlanego przez administratora
miejskiej sieci kanalizacji opadowej.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) Utrzymany zostanie dotychczasowy sposób zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia wyprowadzon¹ z GPZ "Górka" poprzez stacje transformatorowe SN/nn.
2) Utrzymany zostanie istniej¹cy przebieg dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV relacji GPZ Politechnika - GPZ Górka oraz GPZ
Górka - GPZ Pr¹dnik.
3) Utrzymany zostanie istniej¹cy przebieg linii elektroenergetycznych œredniego oraz niskiego napiêcia.
4) •ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie sieæ
elektroenergetyczna istniej¹ca i planowana œredniego
napiêcia, wyprowadzona z GPZ Górka poprzez istniej¹ce oraz planowane stacje transformatorowe SN/nn.
Ze stacji GPZ Górka planuje siê wyprowadzenie kabli
15 kV, dla których rezerwuje siê trasy w pasach drogowych (w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic).
5) Wskazuje siê lokalizacjê 10 nowych stacji transformatorowych SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do sieci SN. Lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ
bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców.
Dopuszcza siê inne lokalizacje stacji transformatorowych
i prowadzenie linii kablowych œredniego napiêcia 15 kV
trasami ustalonymi w wyniku szczegó³owych rozwi¹zañ
technicznych, pod warunkiem, ¿e nie narusza to innych
ustaleñ planu.
6) Nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV nale¿y budowaæ wy³¹cznie w wykonaniu wnêtrzowym, jako stacje umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych lub realizowanych w ramach przezna-
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czenia podstawowego lub dopuszczalnego terenów. Dopuszcza siê ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹.
7) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii
niskiego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê
dla poszczególnych inwestycji.
8) Na terenach objêtych planem now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego napiêcia nale¿y wykonywaæ
wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹.
9) W ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie
wymieniaæ na linie kablowe doziemne.
10) Linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg. Z uzasadnionych
przyczyn technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê
inne trasy linii elektroenergetycznych.
11) W pasie technicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone powinny byæ zagospodarowane tylko zieleni¹ nisk¹.
12) Przy lokalizacji obiektów budowlanych nale¿y zachowaæ
wymagane minimalne odleg³oœci tych obiektów od linii
elektroenergetycznych, które wynosz¹:
– dla linii napowietrznej 110 kV - 14,5 m od skrajnych
przewodów linii,
– dla linii napowietrznych 15 kV - 8 m od osi linii,
– dla linii napowietrznych niskiego napiêcia - 3 m od osi
linii,
– dla linii kablowych SN i NN - 0,5 m od skrajnego przewodu.
Podane odleg³oœci zapewniaj¹ brak przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonych przepisami odrêbnymi. Inny sposób
lokalizacji budowli wymagaæ bêdzie wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enie pola elektromagnetycznego kosztem i staraniem inwestora.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) Utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania
obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej
w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze.
2) Zaopatrzenie w ciep³o planowanych obiektów nastêpowaæ bêdzie w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a
lub z miejskiej sieci ciep³owniczej.
3) W obszarach zabudowy wielorodzinnej, us³ug publicznych
i us³ug komercyjnych, ustala siê miejski system ciep³owniczy jako podstawowe Ÿród³o ciep³a. W uzasadnionych
technicznie lub ekonomicznie przypadkach dopuszcza siê
funkcjonowanie lokalnych kot³owni oraz indywidualnych
Ÿróde³ ciep³a, z zastrze¿eniem pkt 5.
4) Planuje siê realizacjê sieci cieplnej, jako przed³u¿enie istniej¹cego ciep³oci¹gu w ul. Strzelców, wzd³u¿ drogi
2KD(G) oraz 1KD(L), wraz z odga³êzieniami do odbiorców. Uœciœlenie tras sieci cieplnych nastêpowaæ bêdzie
na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy przebieg planowanych sieci cieplnych zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê
dla poszczególnych inwestycji.
5) Ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w lokalnych i indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie (paliwo gazowe, lekki
olej opa³owy).
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6) Przy planowaniu obiektów kubaturowych nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci od zewnêtrznego obrysu ciep³oci¹gu, które wynosz¹:
– 3,0 m dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów
od Dn 200 do Dn 500,
– 2,0 m dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów
do Dn 150.
Teren w miejscu przebiegu sieci ciep³owniczej winien byæ
dostêpny dla s³u¿b eksploatacyjnych MPEC S.A. w sytuacjach remontowo-awaryjnych w sposób ci¹g³y i zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ dojazdu oraz wykonywania prac ciê¿kim sprzêtem (dŸwig, koparka).
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
1) Utrzymany zostaje dotychczasowy sposób zasilania w gaz
z sieci gazowej œredniego ciœnienia, której uk³ad tworz¹
gazoci¹gi:
– Dn 350 mm przebiegaj¹cy w pó³nocnej czêœci obszaru,
– Dn 200 mm przebiegaj¹cy wzd³u¿ Al. 29 Listopada,
– Dn 160 mm odga³êzienie od gazoci¹gu Dn 350 mm
do stacji redukcyjno-pomiarowej II° w Wêgrzcach,
– Dn 90 - 25 mm rozdzielcze œredniego ciœnienia.
2) Ustala siê utrzymanie istniej¹cego przebiegu gazoci¹gów
œredniego ciœnienia.
3) •ród³em zaopatrzenia w gaz planowanych obiektów kubaturowych bêdzie sieæ œredniego ciœnienia φ 350 mm, zasilana ze stacji redukcyjno-pomiarowej I° Mogi³a. Od gazoci¹gu φ 350 mm planowana jest budowa odga³êzieñ φ 110 φ 63 PE (wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych), które wraz z istniej¹cymi sieciami stworz¹ uk³ad pierœcieniowy.
4) Dla obiektów, których zapotrzebowanie gazu jest wy¿sze
od 60 Nm3/h, przewiduje siê budowê stacji redukcyjnopomiarowych gazu II°, które zlokalizowane bêd¹ na dzia³kach tych obiektów, w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem
oraz odleg³oœci bezpiecznych do obiektów, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
5) Dla istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia,
przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami odrêbnymi.
6) Dla planowanych gazoci¹gów, na etapie projektu budowlanego, 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 odrêbnymi (zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 14 lipca 2001 r. Dz. U. 2001.97.1055 1,0 m od osi gazoci¹gu).
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów teletechnicznych:
1) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ
bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej. Sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci zabudowy terenu objêtego planem.
2) Utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych sieci i lokalizacja istniej¹cych urz¹dzeñ telekomunikacyjnych.
3) Nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ
wy³¹cznie w kanalizacji kablowej i uk³adaæ w obrêbie pasa
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drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic. Z powodów uzasadnionych wzglêdami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy tych linii. Szczegó³owy przebieg planowanej sieci telekomunikacyjnej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji.
4) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic, dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci
przewodowej.
5) Urz¹dzenia infrastruktury teletechnicznej nale¿y umieszczaæ w obiektach kubaturowych lub w budynkach wolnostoj¹cych o zminimalizowanych gabarytach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,
lokalizowanych stosownie do warunków wynikaj¹cych
ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych i nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej przedstawia siê w czêœci graficznej:
1) W zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzenia œcieków sanitarnych i wód opadowych - na "Rysunku infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-œciekowa)", stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
Na rysunku tym w zakresie kanalizacji deszczowej, wskazano g³ówne kierunki sprowadzenia wód opadowych,
punkty przejêcia g³ównych kana³ów w dostosowaniu
do projektowanych ci¹gów komunikacyjnych i ukszta³towania terenu. Uszczegó³owienie przebiegu kana³ów,
oraz okreœlenie ich przekrojów, wymaga opracowania
koncepcji obejmuj¹cej ca³¹ zlewniê, której powierzchnia
wykracza poza obszar objêty planem.
2) W zakresie elektroenergetyki, ciep³ownictwa, gazownictwa i teletechniki - na "Rysunku infrastruktury technicznej
(elektroenergetyka, ciep³ownictwo, gazownictwo, teletechnika)", stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie ustalenia
przeznaczenia terenów oraz okreœlenia sposobu
ich zagospodarowania i warunków zabudowy
§ 10
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MN - 8 MN, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenia tych
terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
poza zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, dopuszcza siê
lokalizacjê:
1) Zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach
1 MN - 4 MN, realizowanej w formie ma³ych domów mieszkalnych, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 13,
2) Us³ug publicznych oraz us³ug komercyjnych, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 10 i 11, w szczególnoœci z zakresu
handlu, rzemios³a 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, lub w formie obiektu budowlanego
na wydzielonej dzia³ce, w którym przeznaczenie dopuszczalne mo¿e stanowiæ 100% programu u¿ytkowego tego
obiektu,
3) Terenów komunikacji, w tym dojazdów niewydzielonych
w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 14, parkingów, zw³aszcza
w przypadku lokalizacji us³ug, o których mowa w pkt 2,
4) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej.
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3. W terenach wyznaczonych wg ust. 1, w zakresie sposobu ich
zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, oraz § 13,
a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania uporz¹dkowanych linii zabudowy wzd³u¿
ulic, przy uwzglêdnieniu wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, przy czym w miejscach, gdzie nie s¹ wyznaczone linie zabudowy obowi¹zuj¹ w tym zakresie przepisy prawa budowlanego,
b) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej budynków objêtych projektem zagospodarowania terenu, w tym wydzielonych gara¿y i budynków gospodarczych, a tak¿e obiektów ma³ej architektury i ogrodzeñ,
c) w przypadku lokalizacji zabudowy wielorodzinnej jako przeznaczenia dopuszczalnego, realizacji tej zabudowy w formie ma³ych domów mieszkalnych, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 13,
d) stosowania dachów tradycyjnych, dwu lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych
spadkach po³aci dachowych, o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci wynosz¹cym 40°, z tolerancj¹ do 5°,
z dopuszczeniem tarasów o powierzchni nie wiêkszej
ni¿ 20 m2 oraz dachów p³askich na ma³ych parterowych
budynkach gospodarczych i gara¿ach, których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m2,
e) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie mniejszej ni¿:
– 45% w terenach oznaczonych symbolami 1 MN, 2 MN
i 4 MN,
– 40% w terenach oznaczonych symbolami 3 MN i 5
MN - 8 MN,
f) zabezpieczenia w obrêbie w³asnej dzia³ki budowlanej
niezbêdnych miejsc parkingowo - gara¿owych, w iloœci
odpowiadaj¹cej potrzebom w³asnym inwestora,
a w przypadku lokalizacji us³ug, o których mowa w ust. 2
pkt 2, w iloœci przyjêtej wg wskaŸników okreœlonych
w § 8 ust. 2,
g) respektowania przy lokalizacji zabudowy, okreœlonych
na podstawie przepisów odrêbnych wymagañ dotycz¹cych odleg³oœci obiektów budowlanych od sieci infrastruktury technicznej,
i) sporz¹dzenia na etapie projektu budowlanego, odpowiedniej do wymagañ okreœlonych na podstawie przepisów odrêbnych, dokumentacji dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych, której rodzaj (dokumentacja geotechniczna lub dokumentacja geologiczno - in¿ynierska)
powinien byæ dostosowany do wystêpuj¹cego na danym terenie rodzaju warunków gruntowych, w rozumieniu przepisów odrêbnych oraz do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych lokalizowanych
na tym terenie.
2) Zakazy:
a) wydzielania dzia³ek budowlanych, przy dokonywaniu
nowych podzia³ów, o wielkoœci mniejszej ni¿:
– 600 m2 w zabudowie wolnostoj¹cej,
– 400 m2 w zabudowie bliŸniaczej,
– 300 m2 w zabudowie szeregowej.
W przypadkach uzasadnionych wzglêdami przestrzennymi i uwarunkowaniami istniej¹cych podzia³ów geodezyjnych, dopuszcza siê w stosunku do wy¿ej okreœlonych powierzchni tolerancjê do 10%,
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b) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowanej,
w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 10, ustalon¹ na poziomie:
– 0,30 w terenach 1 MN, 2 MN i 4 MN,
– 0,35 w terenach 3 MN i 5 MN - 8 MN,
c) lokalizacji zabudowy, w której wysokoœæ budynków, liczona od poziomu najni¿ej po³o¿nego terenu przy budynku, do poziomu kalenicy, by³aby wiêksza ni¿ 14 m,
a liczona od poziomu najni¿ej po³o¿nego terenu przy
budynku do poziomu gzymsu lub okapu by³aby wiêksza ni¿ 8,50 m,
d) stosowania pokryæ dachowych w kolorach jaskrawo
kontrastuj¹cych z otoczeniem, takich jak np.: blachy
w kolorze niebieskim, jaskrawo¿ó³tym, jaskrawozielonym itp. oraz nie powlekanej blachy aluminiowej,
e) obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek budowlanych w terenach 5 MN - 8 MN bezpoœrednio z ul. Wêgrzeckiej, oznaczonej symbolem 6KD(L).
3) Dopuszczenia:
a) lokalizacji budynków w terenach 6 MN i 7 MN bezpoœrednio przy granicy rozdzielaj¹cej w/w tereny na czêœæ
wschodni¹ i zachodni¹, w przypadku lokalizacji zabudowy bliŸniaczej, po³¹czonej œcianami na tej granicy.
§ 11
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1MW - 9 MW, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
poza zabudow¹ mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, dopuszcza siê
lokalizacjê:
1) Us³ug publicznych oraz us³ug komercyjnych, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 10 i 11, realizowanych w parterach
budynków mieszkalnych lub w przewi¹zkach miêdzy budynkami albo jako odrêbne budynki u¿ytecznoœci publicznej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
2) Terenów publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji,
3) Terenów komunikacji, obejmuj¹cych:
a) drogi wewnêtrzne stanowi¹ce dojazdy do budynków
i urz¹dzeñ,
b) ci¹gi piesze wraz z dojœciami do budynków oraz œcie¿ki
rowerowe,
c) parkingi zwi¹zane z zabudow¹ mieszkaniow¹ i us³ugami, o których mowa w pkt. 1, w tym parkingi i gara¿e
w przyziemiach i piwnicznych czêœciach budynków
mieszkalnych i us³ugowych,
4) Niezbêdnych obiektów gospodarczych œciœle zwi¹zanych
z podstawowym przeznaczeniem terenów,
5) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej.
3. W terenach wyznaczonych wg ust. 1, w zakresie sposobu ich
zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y oraz § 13,
a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania uporz¹dkowanych linii zabudowy wzd³u¿
ulic, w nawi¹zaniu do wyznaczonych na rysunku planu
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy i przy uwzglêdnieniu wyznaczonych na tym rysunku nieprzekraczalnych linii zabudowy, przy czym w miejscach, gdzie nie s¹ wyznaczone linie zabudowy obowi¹zuj¹ w tym zakresie przepisy prawa budowlanego,
b) wykszta³cenia pierzei us³ugowych w parterach budynków mieszkalnych lub w formie wydzielonych budynków u¿ytecznoœci publicznej, wzd³u¿ okreœlonych na ry-
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sunku planu ci¹gów wymagaj¹cych wykszta³cenia pierzei us³ugowych,
c) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej budynków objêtych projektem zagospodarowania terenu, w tym wydzielonych obiektów gospodarczych czy
infrastruktury technicznej, a tak¿e obiektów ma³ej architektury,
d) stosowania, w terenach oznaczonych symbolami 4MW
- 6MW, dachów tradycyjnych, dwu lub wielospadowych,
z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach
po³aci dachowych, o jednolitym k¹cie nachylenia tych
po³aci wynosz¹cym 35°, z tolerancj¹ do 5° oraz, w terenach oznaczonych symbolami 1MW - 3MW i 7MW 9MW dachów o geometrii innej ni¿ dachy tradycyjne,
w tym dachów p³askich,
e) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki objêtej projektem zagospodarowania terenu, powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, nie mniejszej ni¿:
– 40% w terenach oznaczonych symbolami 1 MW - 6 MW,
– 50% w terenach oznaczonych symbolami 7 MW - 9 MW,
f) zapewnienia w obrêbie terenów lokalizacji zabudowy wielorodzinnej, niezbêdnych miejsc parkingowych dla u¿ytkowników programu mieszkaniowego i us³ugowego lokalizowanego na tych terenach, w iloœci przyjêtej
wg wskaŸników okreœlonych w § 8 ust. 2, przy czym
nie mniej ni¿ 70% wymaganych miejsc postojowych w terenach 2 MW i 3 MW oraz 50% wymaganych miejsc postojowych w terenach 7 MW - 9 MW, powinno byæ rozwi¹zanych jako wbudowane gara¿e i parkingi podziemne,
g) respektowania przy lokalizacji zabudowy, okreœlonych
na podstawie przepisów odrêbnych, wymagañ dotycz¹cych odleg³oœci obiektów budowlanych od sieci infrastruktury technicznej,
h) sporz¹dzenia na etapie projektu budowlanego, odpowiedniej do wymagañ okreœlonych na podstawie przepisów odrêbnych, dokumentacji dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, której rodzaj (dokumentacja geotechniczna lub dokumentacja geologiczno - in¿ynierska) powinien byæ dostosowany do wystêpuj¹cego na danym
terenie rodzaju warunków gruntowych, w rozumieniu
przepisów odrêbnych oraz do kategorii geotechnicznej
obiektów budowlanych lokalizowanych na tym terenie.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu objêtego lokalizacj¹ inwestycji w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni
zabudowanej, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 10, ustalon¹
na poziomie:
– 0,30 w terenach oznaczonych symbolami 1MW - 6 MW,
– 0,25 w terenach oznaczonych symbolami 7 MW - 9 MW,
b) lokalizacji zabudowy, w której wysokoœæ budynków by³aby wiêksza ni¿:
– 33 m w terenach 1 MW - 3 MW, liczona od poziomu
najni¿ej po³o¿onego terenu przy budynku do poziomu górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej, gzymsu
lub attyki, przy czym, w czêœci terenu 2 MW po³o¿onej pomiêdzy po³udniow¹ granic¹ terenu 1 UP a wyznaczon¹ na rysunku planu osi¹ przebiegu niezbêdnych powi¹zañ w zakresie ci¹gów pieszych, by³aby
wiêksza ni¿ wysokoœæ budynku niskiego (N) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
– 18 m w terenach oznaczonych symbolami 4 MW 6 MW, liczona od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu przy budynku do poziomu kalenicy, a liczona od po-
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ziomu najni¿ej po³o¿onego terenu przy budynku do poziomu gzymsu lub okapu, by³aby wiêksza ni¿ 13 m,
– 18 m w terenach 7MW i 8MW oraz 15 m w terenie
9MW, liczona od poziomu najwy¿ej po³o¿onego terenu przy budynku do poziomu górnej krawêdzi œciany
zewnêtrznej, gzymsu lub attyki.
Nie uwa¿a siê za najni¿ej po³o¿ony teren przy budynku,
zag³êbienia terenowego zwi¹zanego ze zjazdem do gara¿y lub parkingu podziemnego oraz z otwartym zejœciem do piwnic prowadzonym stycznie do zewnêtrznej œciany budynku.
§ 12
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MW/MN - 6 MW/MN, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
poza zabudow¹ mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹
dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Us³ug publicznych oraz us³ug komercyjnych, z zastrze¿eniem § 6 ust. 1 pkt 10 i 11, realizowanych w parterach
budynków mieszkalnych lub jako odrêbne budynki u¿ytecznoœci publicznej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
2) Terenów publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji,
3) Terenów komunikacji, w tym dróg wewnêtrznych stanowi¹cych dojazdy do budynków oraz parkingów zwi¹zanych z zabudow¹ mieszkaniow¹ i us³ugami, o których
mowa w pkt 1, w tym parkingów podziemnych i gara¿y
wbudowanych, a tak¿e ci¹gów pieszych wraz z dojœciami
do budynków,
4) Niezbêdnych obiektów gospodarczych œciœle zwi¹zanych
z podstawowym przeznaczeniem terenów,
5) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej.
3. W terenach wyznaczonych wg ust. 1, w zakresie sposobu ich
zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y oraz § 13,
a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania uporz¹dkowanych linii zabudowy wzd³u¿
ulic, w nawi¹zaniu do wyznaczonych na rysunku planu
obowi¹zuj¹cych linii zabudowy i przy uwzglêdnieniu wyznaczonych na tym rysunku nieprzekraczalnych linii zabudowy, przy czym w miejscach, gdzie nie s¹ wyznaczone linie zabudowy obowi¹zuj¹ w tym zakresie przepisy prawa budowlanego,
b) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej budynków objêtych projektem zagospodarowania terenu, w tym wydzielonych obiektów gospodarczych
czy infrastruktury technicznej, a tak¿e obiektów ma³ej
architektury,
c) realizacji zabudowy wielorodzinnej wy³¹cznie w formie
ma³ych domów mieszkalnych w rozumieniu § 3 ust. 1
pkt 13,
d) realizacji zabudowy jednorodzinnej, w przypadku lokalizacji tego rodzaju zabudowy w terenach 1 MW/MN 6 MW/MN, wy³¹cznie w formie zabudowy szeregowej,
przy czym d³ugoœæ nieprzerwanego ci¹gu zabudowy
w jednym szeregu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50 m,
e) stosowania dachów tradycyjnych, dwu lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych
spadkach po³aci dachowych, o jednolitym k¹cie nachylenia tych po³aci wynosz¹cym 40°, z tolerancj¹ do 5°,
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f) obs³ugi komunikacyjnej wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej ulicami dojazdowymi 8KD(D)
i 9KD(D) oraz dojazdami niewydzielonymi, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 14,
g) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki objêtej projektem zagospodarowania terenu, powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, nie mniejszej ni¿:
– 40% w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
– 35% w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
h) zapewnienia w obrêbie terenów lokalizacji zabudowy
wielorodzinnej, niezbêdnych miejsc parkingowych
dla u¿ytkowników programu mieszkaniowego i us³ugowego lokalizowanego na tych terenach, w iloœci przyjêtej wg wskaŸników okreœlonych w § 8 ust. 2,
i) sporz¹dzenia na etapie projektu budowlanego, odpowiedniej do wymagañ okreœlonych na podstawie przepisów odrêbnych, dokumentacji dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, której rodzaj (dokumentacja geotechniczna lub dokumentacja geologiczno - in¿ynierska) powinien byæ dostosowany do wystêpuj¹cego na danym
terenie rodzaju warunków gruntowych, w rozumieniu
przepisów odrêbnych oraz do kategorii geotechnicznej
obiektów budowlanych lokalizowanych na tym terenie.
2) Zakazy:
a) wydzielania dzia³ek budowlanych, w przypadku zastosowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
o wielkoœci mniejszej ni¿ 250 m2,
b) zabudowy dzia³ki budowlanej lub terenu w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 10, ustalon¹ na poziomie:
– 0,30 w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
– 0,35 w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
c) lokalizacji zabudowy, w której wysokoœæ budynków, liczona od poziomu najwy¿ej po³o¿onego terenu przy budynku do poziomu kalenicy, by³aby wiêksza ni¿ 14 m,
a liczona od poziomu najwy¿ej po³o¿onego terenu
przy budynku do poziomu gzymsu lub okapu by³aby
wiêksza ni¿ 8, 50 m,
d) obs³ugi komunikacyjnej wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej bezpoœrednio z ulicy Wêgrzeckiej,
oznaczonej symbolem 6KD(L).
§ 13
1. Okreœla siê na rysunku planu orientacyjn¹ granicê prognozowanej strefy ponadnormatywnych oddzia³ywañ komunikacyjnych (jako warunek graniczny przyjêto dopuszczalny
poziom dŸwiêku w porze nocnej) bez zastosowania przewidywanych planem urz¹dzeñ i dzia³añ zabezpieczaj¹cych.
2. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
lokalizowane w w/w strefie, wymagaj¹ ochrony, o której
mowa w § 6 ust. 1 pkt 12.
§ 14
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 U - 9 U, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod zabudowê us³ugow¹ z zakresu us³ug komercyjnych, w tym:
1) Tereny oznaczone symbolami 1 U - 4 U i 6 U - 8 U, przeznaczone pod us³ugi komercyjne w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 8,
2) Teren oznaczony symbolem 5 U, przeznaczony pod hotel
i inne us³ugi komercyjne,
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3) Teren oznaczony symbolem 9 U, przeznaczony pod stacjê benzynow¹ z zapleczem us³ugowym.
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie ich przeznaczenia,
poza w/w zabudow¹ us³ugow¹, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Us³ug publicznych, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 7, w terenach oznaczonych symbolami 2U i 3 U oraz 6 U - 8 U,
2) Zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na wy¿szych
kondygnacjach w terenach oznaczonych symbolami 2 U
i 3 U, z zastrze¿eniem § 6 ust.1 pkt 12,
3) Terenów komunikacji, w tym parkingów, z zastrze¿eniem
ust. 4 pkt 1 lit. e,
4) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej.
3. W terenie oznaczonym symbolem 1 U utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ z mo¿liwoœci¹ jej modernizacji i przekszta³ceñ (przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),
na warunkach przestrzennych okreœlonych dla przeznaczenia podstawowego tego terenu.
4. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) kszta³towania zabudowy z uwzglêdnieniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, a wzd³u¿ ci¹gów pieszych, wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1 KP/ZP i 2 KP, jako zabudowy pierzejowej lokalizowanej na linii rozgraniczaj¹cej w/w ci¹gi piesze,
b) zharmonizowania ze sob¹ formy architektonicznej
wszystkich budynków objêtych projektem zagospodarowania terenu,
c) kszta³towania przestrzenno - architektonicznej formy
zabudowy planowanych obiektów us³ugowych na wysokim poziomie rozwi¹zañ architektonicznych, jako budynków o lekkiej konstrukcji i zró¿nicowanej fakturze
materia³ów elewacyjnych, o du¿ej powierzchni przeszklenia oraz bogatym, wspó³czesnym detalu, z dachami o geometrii innej ni¿ dachy tradycyjne, w tym z dachami p³askimi, z zastrze¿eniem pkt 3 lit. a,
d) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu objêtego inwestycj¹, powierzchni terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
nie mniejszej ni¿:
– 20 % w terenach 1U - 6 U i 9 U,
– 35 % w terenach 7 U i 8 U,
e) zapewnienia, w obrêbie terenu lokalizacji inwestycji,
niezbêdnych miejsc parkingowych dla u¿ytkowników
us³ug i dopuszczalnego przeznaczenia mieszkaniowego, w iloœci przyjêtej wg wskaŸników okreœlonych w § 8
ust. 2, przy czym, w terenach oznaczonych symbolami
2U i 3U, rozumianych jako jeden zespó³ us³ugowy
oraz w terenach oznaczonych symbolami 6U i 7U, rozumianych jako jeden zespó³ us³ugowy, nie mniej
ni¿ 80% wymaganych miejsc postojowych powinno byæ
rozwi¹zanych jako gara¿e lub parkingi podziemne,
f) respektowania przy lokalizacji zabudowy, okreœlonych
na podstawie przepisów odrêbnych, wymagañ dotycz¹cych odleg³oœci obiektów budowlanych od sieci infrastruktury technicznej,
g) sporz¹dzenia na etapie projektu budowlanego, odpowiedniej do wymagañ okreœlonych na podstawie przepisów odrêbnych, dokumentacji dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, której rodzaj (dokumentacja geotechniczna lub dokumentacja geologiczno - in¿ynierska) powinien byæ dostosowany do wystêpuj¹cego na danym
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terenie rodzaju warunków gruntowych, w rozumieniu
przepisów odrêbnych oraz do kategorii geotechnicznej
obiektów budowlanych lokalizowanych na tym terenie.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ
wskaŸnika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 10, ustalon¹ na poziomie:
– 0,50 w terenach 1 U - 6 U,
– 0,30 w terenach 7 U - 9 U,
b) lokalizacji zabudowy o wysokoœci, wiêkszej ni¿:
– wysokoœæ budynku niskiego (N), w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w terenach oznaczonych
symbolami 1 U oraz 8 U i 9 U,
– wysokoœæ budynku œrednio-wysokiego (SW), w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w terenach
oznaczonych symbolami 2 U - 4 U oraz 6U i 7U,
– wysokoœæ budynku istniej¹cego w terenie oznaczonym symbolem 5U.
3) Dopuszczenia:
a) stosowania geometrii dachów tradycyjnych w terenie
oznaczonym symbolem 1U, o spadkach jak dla zabudowy jednorodzinnej okreœlonych w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d.
§ 15
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 UP i 2 UP, ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów pod zabudowê us³ugow¹ z zakresu us³ug publicznych, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 7, w tym:
1) Teren oznaczony symbolem 1 UP, przeznaczony pod koœció³ i plebaniê,
2) Teren oznaczony symbolem 2 UP, przeznaczony pod us³ugi z zakresu oœwiaty (planowane przedszkole).
2. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) zachowania w sposobie zagospodarowania wyznaczonych terenów powierzchni terenu biologicznie czynnej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
nie mniejszej ni¿ 30%,
c) kszta³towania przestrzenno - architektonicznej formy
zabudowy w terenie 2 UP, jako budynku o lekkiej konstrukcji i zró¿nicowanej fakturze materia³ów elewacyjnych, o du¿ej powierzchni przeszklenia, z dachem o geometrii tradycyjnej,
d) sporz¹dzenia na etapie projektu budowlanego, odpowiedniej do wymagañ okreœlonych na podstawie przepisów odrêbnych, dokumentacji dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, której rodzaj (dokumentacja geotechniczna lub dokumentacja geologiczno - in¿ynierska) powinien byæ dostosowany do wystêpuj¹cego na danym
terenie rodzaju warunków gruntowych, w rozumieniu
przepisów odrêbnych oraz do kategorii geotechnicznej
obiektów budowlanych lokalizowanych na tym terenie.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu w stopniu przekraczaj¹cym wartoœci
wskaŸnika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 10, ustalon¹ na poziomie 0,30,
b) lokalizacji zabudowy w terenie oznaczonym symbolem
2 UP o wysokoœci, wy¿szej ni¿ wysokoœæ budynku niskiego (N), w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
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§ 16
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 ZP/US, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu
pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê.
2. W ramach przeznaczenia podstawowego, w wyznaczonym
terenie przewiduje siê za³o¿enie parku osiedlowego, z terenowymi urz¹dzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, oraz kubaturowymi obiektami sportowymi, wraz z niezbêdnym programem us³ugowym, stanowi¹cym bezpoœrednie zaplecze
funkcji sportowo - rekreacyjnej.
3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Dojazdów niewydzielonych, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 14
oraz niezbêdnych parkingów zapewniaj¹cych obs³ugê
obiektów, o których mowa w ust. 2,
2) Ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych,
3) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej, w tym zbiorników retencyjnych, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 4.
4. W wyznaczonych terenach, w zakresie sposobu ich 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¿ 70% powierzchni ca³ego terenu 1ZP/US,
b) rozwi¹zania formy architektonicznej obiektów kubaturowych, o których mowa w ust. 2, jako pawilonów lub hal
o lekkiej konstrukcji, z du¿ymi powierzchniami przeszklenia i bogatym wspó³czesnym detalu, o kszta³cie dachu
innym ni¿ tradycyjny,
c) sporz¹dzenia na etapie projektu budowlanego, odpowiedniej do wymagañ okreœlonych na podstawie przepisów odrêbnych, dokumentacji dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, której rodzaj (dokumentacja geotechniczna lub dokumentacja geologiczno - in¿ynierska) powinien byæ dostosowany do wystêpuj¹cego na danym
terenie rodzaju warunków gruntowych, w rozumieniu
przepisów odrêbnych oraz do kategorii geotechnicznej
obiektów budowlanych lokalizowanych na tym terenie.
2) Zakazy:
a) zabudowy terenu obiektami kubaturowymi, o których
mowa w ust. 2, w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ
wskaŸnika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 10, ustalon¹ na poziomie 0,20,
b) lokalizacji obiektów kubaturowych, o których mowa
w ust. 2, poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
c) lokalizacji obiektów kubaturowych, o których mowa
w ust. 2, w których wysokoœæ, liczona od œredniego poziomu terenu przy budynku (tj. od œredniej arytmetycznej
najwy¿szej i najni¿szej rzêdnych terenu przy budynku)
do poziomu górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej, gzymsu
lub attyki, by³aby wiêksza ni¿ 20 m, a wysokoœæ elewacji
budynku lub jego czêœci, s¹siaduj¹cej z terenami zieleni
planowanej poza wyznaczon¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy po stronie wschodniej i po³udniowej, wraz z czêœci¹ bry³y budynku siêgaj¹c¹ na odleg³oœæ nie mniejsz¹
ni¿ 10 m od p³aszczyzny tej elewacji, liczona w ka¿dym
punkcie przekroju terenowego, by³aby wiêksza ni¿ 15 m.
§ 17
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 ZP - 12 ZP, ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów pod pu-
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bliczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, z zakazem zabudowy, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W terenie oznaczonym symbolem 8 ZP, utrzymuje siê istniej¹cy obiekt systemu "Twierdzy Kraków", z mo¿liwoœci¹ przystosowania go do funkcji u¿ytkowej, np. z zakresu us³ug,
za zgod¹ i na warunkach s³u¿b konserwatorskich.
3. W terenach wyznaczonych wg ust. 1 dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Obiektów ma³ej architektury,
2) Dojazdów niewydzielonych, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 14,
oraz ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych,
3) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej.
§ 18
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 ZI - 4 ZI, ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów pod zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹, z zakazem zabudowy.
2. Zasady kszta³towania systemu zieleni izolacyjno-krajobrazowej - wg § 5 ust. 1 pkt 7.
3. W terenach wyznaczonych wg ust. 1 dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Niezbêdnych dojazdów niewydzielonych, w rozumieniu
§ 3 ust. 1 pkt 14, dopuszczonych wy³¹cznie w uk³adzie poprzecznym w stosunku do wyznaczonych pasów zieleni
izolacyjno - krajobrazowej oraz ci¹gów pieszych i œcie¿ek
rowerowych,
2) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem § 5 ust. 1 pkt 7.
§ 19
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 R(ZO) i 2 R(ZO), ustalaj¹c ich przeznaczenie, zgodnie
z dotychczasowym u¿ytkowaniem tych terenów, jako tereny rolnicze i tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny
otwarte), z zakazem zabudowy.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych, z wykorzystaniem
dróg stanowi¹cych dojazdy do pól,
2) Sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§ 20
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1W, ustalaj¹c przeznaczenie tego terenu pod infrastrukturê
techniczn¹ z zakresu zaopatrzenia w wodê.
2. Wymaga siê przy lokalizacji planowanej inwestycji (projektowane w systemie wodoci¹gu miejskiego zbiorniki "Górka
Narodowa"), stosowania rozwi¹zañ przestrzennych i technicznych minimalizuj¹cych ewentualne niekorzystne skutki
krajobrazowe tego przedsiêwziêcia.
§ 21
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(PR)/U, ustalaj¹c jego przeznaczenie pod parking (w ramach miejskiego systemu park & ride) oraz pod zabudowê
us³ugow¹.
2. W wyznaczonym terenie, w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) uwzglêdnienia wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
b) zachowania w sposobie zagospodarowania wyznaczonego terenu, powierzchni terenu biologicznie czynnej,
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w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
nie mniejszej ni¿ 30 %,
c) respektowania przy lokalizacji zabudowy, okreœlonych
na podstawie przepisów odrêbnych, wymagañ dotycz¹cych odleg³oœci obiektów budowlanych od sieci infrastruktury technicznej,
d) sporz¹dzenia na etapie projektu budowlanego, odpowiedniej do wymagañ okreœlonych na podstawie przepisów odrêbnych, dokumentacji dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, której rodzaj (dokumentacja geotechniczna lub dokumentacja geologiczno - in¿ynierska) powinien byæ dostosowany do wystêpuj¹cego na danym
terenie rodzaju warunków gruntowych, w rozumieniu
przepisów odrêbnych oraz do kategorii geotechnicznej
obiektów budowlanych lokalizowanych na tym terenie.
2) Zakazy
a) zabudowy wyznaczonego terenu w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 10, ustalonej na poziomie 0,25,
b) lokalizacji zabudowy o wysokoœci wiêkszej ni¿ wysokoœæ budynku niskiego (N), w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego.
§ 22
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(B), ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu
pod urz¹dzenia komunikacji samochodowej, w tym pêtlê autobusow¹.
2. W wyznaczonym terenie obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne dotycz¹ce strefy ochronnej terenu zamkniêtego.
§ 23
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1KD(G) oraz 2 KD(G), 3KD(G), 4KD(G)/KD(L) i 5KD(G)/
KP, ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów pod drogi publiczne - ulice g³ówne (klasy G), w tym:
1) Teren oznaczony symbolem 1KD(G), przeznaczony na realizacjê celu publicznego polegaj¹cego na modernizacji
Alei 29 Listopada do parametrów techniczno - u¿ytkowych ulicy klasy G,
2) Tereny oznaczone symbolami 2 KD(G) i 3 KD(G) oraz 4 KD(G)/
KD(L) i 5 KD(G)/KP, przeznaczone pod budowê ulicy g³ównej
na przed³u¿eniu istniej¹cej ulicy Strzelców (po³o¿onej poza po³udniow¹ granic¹ obszaru objêtego planem).
2. Ustala siê, okreœlone liniami rozgraniczaj¹cymi, szerokoœci pasów drogowych w/w ulic:
1) Dla ulicy oznaczonej symbolem 1 KG(G) - szerokoœæ
zmienna, ustalona wg rysunku planu i wynosz¹ca:
– 40 m, z zastrze¿eniem ust. 3, na odcinku od po³udniowej granicy opracowania planu do skrzy¿owania z ulic¹
g³ówn¹, o której mowa w ust. 1 pkt 2, z lokalnymi poszerzeniami w rejonach planowanych skrzy¿owañ,
– 45 m, z zastrze¿eniem ust. 3, na odcinku od skrzy¿owania z ulic¹ g³ówn¹, o której mowa w ust. 1 pkt 2 w kierunku pó³nocnym do granic miasta, z lokalnymi poszerzeniami w rejonach planowanych skrzy¿owañ,
2) Dla ulicy oznaczonej symbolami 2KD(G), 3 KD(G),
4 KD(G)/KD(L) i 5 KD(G)/KP - szerokoœæ ustalona wg rysunku planu i wynosz¹ca:
– 40 m, z lokalnymi poszerzeniami w rejonach planowanych skrzy¿owañ.
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3. Szerokoœæ ustalonego wg ust. 2 pkt 1 pasa drogowego
ulicy oznaczonej symbolem 1 KD(G), okreœlona jest
wraz z planowan¹ czêœci¹ tego pasa po³o¿on¹ poza granic¹ obszaru objêtego planem.
4. Dopuszcza siê, w zale¿noœci od przyjêtych rozwi¹zañ przestrzennych i projektowo-technicznych planowanych ulic
g³ównych, korektê na etapie projektu budowlanego, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasów drogowych
tych ulic.
5. Planowane przekroje ulic g³ównych - wg § 8 ust. 1 pkt 3
lit. b i c.
6. Dostêpnoœæ komunikacyjna ulic g³ównych - ograniczona, realizowana poprzez planowane skrzy¿owania, z dopuszczeniem
innych w³¹czeñ za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy drogi.
7. W wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasach drogowych ulic g³ównych, poza budow¹ jezdni, skrzy¿owañ i innych niezbêdnych elementów rozwi¹zañ drogowych, w tym
równie¿ elementów zwi¹zanych z przebudow¹ w ramach
modernizacji Al. 29 Listopada istniej¹cych zjazdów i powi¹zañ drogowych, przewiduje siê i dopuszcza lokalizacjê:
1) Chodników i œcie¿ek rowerowych,
2) Pasów zieleni urz¹dzonej, nadaj¹cych alejowy charakter
tym ulicom,
3) Sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4) Urz¹dzeñ ograniczaj¹cych oddzia³ywanie drogi na œrodowisko, w tym ekranów akustycznych.
8. W wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasach drogowych ulic g³ównych wyklucza siê lokalizacjê:
1) Wszelkich obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z funkcjonowaniem tych ulic, z wyj¹tkiem podziemnej infrastruktury technicznej,
2) Urz¹dzeñ reklamowych, zarówno w samym pasie drogowym, jak i w odleg³oœci mniejszej ni¿ 10 m od zewnêtrznych krawêdzi jezdni tych ulic.
9. Ustala siê wzd³u¿ ulic g³ównych nieprzekraczalne linie zabudowy, w odleg³oœci wyznaczonej wg rysunku planu,
przy czym ka¿dorazowo, odleg³oœci te nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 10 m od zewnêtrznych krawêdzi jezdni tych ulic.
10. Wymaga siê stosowania rozwi¹zañ projektowych i technicznych w planowanych inwestycjach drogowych minimalizuj¹cych negatywne skutki tych inwestycji w œrodowisku i krajobrazie miasta.
11. Warunki realizacji inwestycji drogowych, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony œrodowiska - wg wymagañ okreœlonych
przepisami odrêbnymi, w szczególnoœci okreœlone na etapie projektu budowlanego, na podstawie raportu oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko.
12. Wyznacza siê na rysunku planu orientacyjn¹ oœ planowanego przebiegu ulicy Ks. Meiera [4 KD(L)], okreœlaj¹c¹ zasadê przebudowy w³¹czenia tej ulicy do Al. 29 Listopada
[1 KD(G)] oraz orientacyjne granice pola lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej w rejonie skrzy¿owania
Al. 29 Listopada z ul. Ks. Meiera.
§ 24
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(L) - 8 KD(L), ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów
pod drogi publiczne - ulice lokalne (klasy L).
2. Szerokoœæ wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasów drogowych w/w ulic - wg ustaleñ rysunku planu i nie mniejsza ni¿:
– 20 m dla ulicy oznaczonej symbolem 1KD(L), projektowanej na przed³u¿eniu ul. Banacha,
– 15 m dla ulicy oznaczonej symbolem 2 KD(L),
– 12 m dla pozosta³ych ulic.
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3. Wymaga siê kszta³towania przekroju ulicy 1KD(L) jako ulicê
o charakterze alei obustronnie obsadzonej drzewami.
4. W terenach ulic wyznaczonych wg ust. 1 przewiduje siê i dopuszcza lokalizacjê:
1) Chodników i tras rowerowych,
2) Zieleni urz¹dzonej, szczególnie w terenie oznaczonym
symbolem 1 KD(L),
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
§ 25
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(D) - 9 KD(D), ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów
pod drogi publiczne - ulice dojazdowe (klasy D).
2. Szerokoœci wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasów
drogowych w/w ulic - wg rysunku planu i nie mniejsze ni¿ 10 m.
3. W terenach wyznaczonych wg ust. 1 przewiduje siê i dopuszcza lokalizacjê:
1) Pasów (stanowisk) postojowych,
2) Chodników i tras rowerowych,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
4. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ odst¹pienia od realizacji w ca³oœci
lub w czêœci, na etapie projektu budowlanego, ulicy wyznaczonej na rysunku planu pod symbolem 5 KD(D), w przypadku równoczesnego spe³nienia obydwu ni¿ej wymienionych warunków:
1) Lokalizacja inwestycji na terenie wyznaczonym w projekcie planu pod symbolem 9MW objêta bêdzie jednym
projektem zagospodarowania terenu,
2) Przyjête w projekcie, o którym mowa w pkt 1, rozwi¹zanie sposobu zagospodarowania i obs³ugi komunikacyjnej
terenu oznaczonego symbolem 9 MW, daj¹ce gwarancjê
prawid³owego funkcjonowania tego terenu, oparte bêdzie na wykorzystaniu innych elementów komunikacyjnych ni¿ planowana ulica 5 KD (D) lub jej czeœæ.
5. Teren wyznaczony w planie pod ulicê oznaczon¹ symbolem
5KD(D), w przypadku odst¹pienia od realizacji tej ulicy lub jej
czêœci, o którym mowa w ust.4, mo¿e byæ w³¹czony, w ca³oœci lub w czêœci, do terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego symbolem 9 MW lub przeznaczony
pod zieleñ izolacyjno-krajobrazow¹.
§ 26
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(X) - 6 KD(X), ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów
pod drogi publiczne - ulice pieszo-jezdne.
2. Szerokoœci wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasów
drogowych w/w ulic - wg ustaleñ rysunku planu i nie mniejsze ni¿ 8 m, a w przypadku ulicy oznaczonej symbolem
3 KD(X) - szerokoœæ nie mniejsza ni¿ 6 m.
3. W wyznaczonych ulicach dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
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§ 28

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KP - 5 KP, ustalaj¹c przeznaczenie tych terenów pod wydzielone ci¹gi piesze.
2. Szerokoœci wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi wydzielonych ci¹gów pieszych - wg ustaleñ rysunku planu.
3. W terenach wyznaczonych pod symbolami 1 KP- 3 KP dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Œcie¿ki rowerowej,
2) Zieleni urz¹dzonej,
3) Obiektów ma³ej architektury,
4) Sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§ 29
1. Okreœla siê na rysunku planu pod symbolami 1TZ i 2TZ tereny zamkniête.
2. Wzd³u¿ granic terenów zamkniêtych, okreœla siê na rysunku
planu granice ich stref ochronnych, w których obowi¹zuj¹
ustalenia okreœlone na podstawie przepisów odrêbnych,
w tym zakaz zabudowy.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 30
Stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoœci:
1) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami literowymi: MN,
MW, MW/MN, U,
2) 0 % dla terenów oznaczonych symbolami literowymi: UP,
ZP/US, ZP, ZI, R(ZO), W, KD(PR)/U, KD(B), KD(G), KD(L), KD(D),
KD(X), KP/ZP, KP.
§ 31
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. Krakowskiego Nr 12, poz. 62, z póŸn. zm.), zmienionym uchwa³¹
Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 24, poz. 108 z póŸn. zm.),
2) Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne klasy RII, RIIIa
i RIIIb o ³¹cznej powierzchni 4,81ha, w oparciu o uzyskan¹
zgodê roln¹ na to przeznaczenie Decyzj¹ Nr GZ.tr.057-602195/06Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 21.03.2006 r.
§ 32

§ 27
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KP/ZP, ustalaj¹c przeznaczenie tego terenu pod wydzielony ci¹g pieszy i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹.
2. Szerokoœæ wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi ci¹gu pieszego z publiczn¹ zieleni¹ urz¹dzon¹ - wg ustaleñ rysunku planu.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Obiektów ma³ej architektury,
2) Trasy rowerowej,
3) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 33
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CXV/1193/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "GÓRKA NARODOWA WSCHÓD" W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU
SKALA 1 : 2 000

PODZIA£ SEKCJI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

LEGENDA:
OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU
granice obszaru objêtego planem (w tym granice
administracyjne miasta Krakowa)
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,
WRAZ Z OZNACZENIEM TYCH TERENÓW NUMEREM I SYMBOLEM LITEROWYM, W TYM:

ZP

1ZP - 12ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

ZI

1ZI - 4ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej

R(ZO)

1R(ZO) i 2R(ZO) - tereny rolnicze (tereny otwarte)

W

1W - teren infrastruktury technicznej z zakresu urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

KD(PR)/U

1KD(PR)/U - teren parkingu (w ramach miejskiego
systemu "Park & ride") oraz zabudowy us³ugowej

KD(B)

1KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji

MN

1MN - 8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KD(G)

1KD(G) oraz 2KD(G), 3KD(G), 4KD(G)/KD(L), 5KD(G)/
KP - tereny dróg publicznych - ulice g³ówne

MW

1MW - 9MW - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

KD(L)

1KD(L) - 8KD(L) - tereny dróg publicznych - ulice
lokalne

MW/MN

1MW/MN - 6MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KD(D)

1KD(D) - 9KD(D) - tereny dróg publicznych - ulice
dojazdowe

1U - 9U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug komercyjnych

KD(X)

U

1KD(XL) - 6KD(X) - tereny dróg publicznych - ulice
pieszojezdne

KP/ZP

UP

1UP i 2UP - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug publicznych

1KP/ZP - teren wydzielonego ci¹gu pieszego i publicznej zieleni urz¹dzonej

KP

1KP - 5KP - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych

ZP/US

1ZP/US - teren publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji

TZ

1TZ i 2TZ - tereny zamkniête
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INFORMACYJNA TREŒÆ RYSUNKU

obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
granica administracyjna miasta Krakowa
nieprzekraczalne linie zabudowy
osie wa¿niejszych ulic
ci¹gi wymagaj¹ce wykszta³cenia pierzei us³ugowych
linie rozgraniczaj¹ce wa¿niejszych ulic poza obszarem opracowania

orientacyjna oœ planowanego przebiegu ulicy ksiêdza Meiera [(4KD(L)], okreœlaj¹ca zasadê przebudowy w³¹czenia tej ulicy do Al. 29 Listopada
[(1KD(G)]
osie przebiegu niezbêdnych powi¹zañ w zakresie
ci¹gów pieszych

osie przebiegu niezbêdnych powi¹zañ w zakresie
ci¹gów pieszych, poza obszarem objêtym planem
PRZYSTANEK

planowany przystanek szybkiej kolei aglomeracyjnej
szlak turystyczny "Twierdzy Kraków"

oœ planowanej podstawowej trasy rowerowej - wg
"Studium systemu podstawowych tras rowerowych
w Krakowie"

wa¿niejsze ci¹gi widokowe
E

pasy techniczne istniej¹cych linii elektroenergetycznych

orientacyjna granica pola lokalizacji przystanków
komunikacji zbiorowej w rejonie skrzy¿owania Al.
29 Listopada [1KD(G)] z ul. ks. Meiera [4KD(L)]
orientacyjna granica podzia³u terenu 6MN na czêœæ
wschodni¹ i zachodni¹, po uwzglêdnieniu w projekcie podzia³u terenu na dzia³ki budowlane

orientacyjna granica g³ównego zbiornika wód podziemnych (GZWP Nr 326)
A

A

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania ustalone w planach lub w projektach planów obszarów
s¹siednich

granice strefy ochronnej terenu zamkniêtego
orientacyjna granica prognozowanej strefy ponadnormatywnych oddzia³ywañ komunikacyjnych
(jako warunek graniczny przyjêto dopuszczalny
poziom dŸwiêku w porze nocnej) bez zastosowania przewidywanych planem urz¹dzeñ i dzia³añ zabezpieczaj¹cych
OBIEKTY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO
1234567
1234567
1234567
1
1234567
1234567
1234567
1234567
2

3

obiekt systemu "Twierdzy Kraków"

miejsca charakterystycznych przekrojów ulic

[MN]

symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów wyodrêbnionych w/w liniami, w tym:
[MN] - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[MNU] - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z us³ugami wbudowanymi w parterach
[ZO] - tereny zieleni nieurz¹dzonej
[ZS] - tereny zieleni strefowej
[ZI] - tereny zieleni izolacyjnej
[KDGP], [KDL], [KDD], [KDW] - tereny komunikacji

zespó³ willi z dwoma budynkami gospodarczymi
i starodrzewiem
kapliczka
stanowisko archeologiczne

BILANS TERENÓW:
MN
4,85 ha
MW
13,56 ha
MW/MN
7,27 ha
U
5,49 ha
UP
0,84 ha
ZP/US
4,70 ha
ZP
2,12 ha
ZI
1,90 ha
R(ZO)
40,90 ha
W
1,59 ha
KD(PR)/U
1,99 ha
KD(B)
0,05 ha
KD(G)
8,00 ha
KD(G)/KD(L)
0,05 ha
KD(G)/KP
0,05 ha
KD(L)
4,97 ha
KD(D)
2,87 ha
KD(X)
0,59 ha
KP/ZP
0,16 ha
KP
0,52 ha
TZ
0,03 ha
RAZEM:
102,50 ha
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INFORMACYJNA TREŒÆ RYSUNKU:
Przekrój charakterystyczny A-A ulicy g³ównej G 2/2 (al. 29 Listopada)
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "GÓRKA NARODOWA WSCHÓD" W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA)

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CXV/1193/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

SKALA 1 : 2 000

PODZIA£ SEKCJI

LEGENDA:
OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

granice obszaru objêtego planem (w tym granice
administracyjne miasta Krakowa)
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)

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

TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH
ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA,
WRAZ Z OZNACZENIEM TYCH TERENÓW NUMEREM I SYMBOLEM LITEROWYM, W TYM:

KP/ZP

1KP/ZP - teren wydzielonego ci¹gu pieszego i publicznej zieleni urz¹dzonej

MN

1MN - 8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KP

1KP - 5KP - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych

MW

1MW - 9MW - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

TZ

1TZ i 2TZ - tereny zamkniête

MW/MN

1MW/MN - 6MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

U

1U - 9U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug komercyjnych

UP

1UP - 2UP - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug publicznych

ZP/US

1ZP/US - teren publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji

ZP

1ZP - 12ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

ZI

1ZI - 4ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej

R(ZO)

1R(ZO) i 2R(ZO) - tereny rolnicze (tereny otwarte)

W

1W - teren infrastruktury technicznej z zakresu urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
WODOCI¥G
123456789
123456789
projektowane zbiorniki "Górka Narodowa"
123456789
123456789
ø 500

projektowana magistrala wodoci¹gowa Ø 600
wraz ze stref¹

ø 600

projektowany ruroci¹g spustowy Ø 600-400

ø 110PCW

istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa w eksploatacji MPWiK S.A.

ø 110PE

istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa po odbiorze technicznym poza eksploatacj¹ MPWiK S.A.

ø 225PE

planowana sieæwodoci¹gowa
kierunek zasilania w wodê
KANALIZACJA

1KD(PR)/U - teren parkingu (w ramach miejskiego
systemu "Park & ride") oraz zabudowy us³ugowej

ø 250

sieæ kanalizacji sanitarnej w eksploatacji MPWiK S.A.

KD(B)

1KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji

ø 225

sieæ kanalizacji sanitarnej po odbiorze technicznym
poza eksploatacj¹ MPWiK S.A.

KD(G)

1KD(G) oraz 2KD(G), 3KD(G), 4KD(G)/KD(L), 5KD(G)/
KP - tereny dróg publicznych - ulice g³ówne

ø 250

planowana sieæ kanalizacji sanitarnej

1KD(L) - 8KD(L) - tereny dróg publicznych - ulice
lokalne

ø 400

sieæ kanalizacji opadowej

KD(L)

ø 400

planowana sieæ kanalizacji opadowej

KD(PR)/U

KD(D)

1KD(D) - 9KD(D) - tereny dróg publicznych - ulice
dojazdowe

KD(X)

1KD(XL) - 6KD(X) - tereny dróg publicznych - ulice
pieszojezdne

kierunek sprowadzenia œcieków
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "GÓRKA NARODOWA WSCHÓD" W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(ELEKTROENERGETYKA, CIEP£OWNICTWO, GAZOWNICTWO, TELETECHNIKA)

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CXV/1193/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

SKALA 1 : 2 000
PODZIA£ SEKCJI

LEGENDA:
OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

granice obszaru objêtego planem (w tym granice
administracyjne miasta Krakowa)
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,
WRAZ Z OZNACZENIEM TYCH TERENÓW NUMEREM I SYMBOLEM LITEROWYM, W TYM:

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

KP/ZP

1KP/ZP - teren wydzielonego ci¹gu pieszego i publicznej zieleni urz¹dzonej

KP

1KP - 5KP - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych

TZ

1TZ i 2TZ - tereny zamkniête

MN

1MN - 8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW

1MW - 9MW - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
1MW/MN - 6MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

LEGENDA INFRASTRUKTURY

MW/MN

U

1U - 9U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug komercyjnych

linia elektroenergetyczna napowietrzna 110 kV istniej¹ca

UP

1UP - 2UP - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug publicznych

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia 15 kV istniej¹ca

ZP/US

1ZP/US - teren publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji

linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego
napiêcia 15 kV istniej¹ca - do przebudowy

ZP

1ZP - 12ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego
napiêcia 15 kV planowana

ZI

1ZI - 4ZI - tereny zieleni izolacyjno-krajobrazowej

R(ZO)

1R(ZO) i 2R(ZO) - tereny rolnicze (tereny otwarte)

W

1W - teren infrastruktury technicznej z zakresu urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

KD(PR)/U

1KD(PR)/U - teren parkingu (w ramach miejskiego
systemu "Park & ride") oraz zabudowy us³ugowej

KD(B)

1KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji

KD(G)

1KD(G) oraz 2KD(G), 3KD(G), 4KD(G)/KD(L), 5KD(G)/
KP - tereny dróg publicznych - ulice g³ówne

KD(L)

1KD(L) - 8KD(L) - tereny dróg publicznych - ulice
lokalne

KD(D)

1KD(D) - 9KD(D) - tereny dróg publicznych - ulice
dojazdowe

KD(X)

1KD(XL) - 6KD(X) - tereny dróg publicznych - ulice
pieszojezdne

ELEKTROENERGETYKA

Tr. 4514

stacja transformatorowa SN/nn istniej¹ca

Tr.

stacja transformatorowa SN/nn planowana
GAZOWNICTWO

Dn350
90PE

gazoci¹g œredniego ciœnienia istniej¹cy
gazoci¹g œredniego ciœnienia planowany
TELETECHNIKA
kanalizacja teletechniczna istniej¹ca

10/8

szafa kablowa istniej¹ca
CIEP£OWNICTWO
sieæ ciep³ownicza planowana
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CXV/1193/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "GÓRKA NARODOWA WSCHÓD"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Wschód zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 27 marca 2006 r. do 25 kwietnia 2006 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 9 maja 2006 r., wp³ynê³o
13 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1133/2006
z dnia 30 maja 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:
Ilekroæ w niniejszym za³¹czniku mowa o:
- planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek planu,
- ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2006 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny,
- Studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - uchwa³a Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. Rady
Miasta Krakowa.
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 135 obr.28, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 2 U, przeznaczonym pod zabudowê
us³ugow¹ z zakresu us³ug komercyjnych,
– oznaczonym symbolem 1MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 4KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹ (niewielki fragment przy po³udniowej granicy dzia³ki).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) umo¿liwienia dojazdu do dzia³ki nr 135 z ulicy 1KD(D) poprzez ci¹g pieszy 1KP/ZP,
2) przesuniêcia linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszego oznaczonego symbolem 1 KP/ZP do granicy pó³nocnej dzia³ki nr 135.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1).
Wyjaœnienie:
Ad. pkt 1) Teren 1 KP/ZP, przeznaczony w projekcie planu
pod wydzielony ci¹g pieszy i publiczn¹ zieleñ urz¹________
* 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.

Poz. 4141
dzon¹, ma istotne znaczenie w systemie publicznych powi¹zañ pieszych osiedla, bowiem zapewnia dostêpnoœæ do planowanych przy Al. 29 Listopada przystanków komunikacji zbiorowej, z terenów wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
w po³udniowej czêœci osiedla. Wprowadzenie ruchu samochodowego na ten ci¹g naruszy³oby jego
istotne znaczenie jako kluczowego w tym rejonie
powi¹zania pieszego obudowanego us³ugami (2 U
i 3 U) i sta³oby w sprzecznoœci z wymaganiami ³adu
funkcjonalnego i przestrzennego. Wprowadzenie
ruchu samochodowego na planowany ci¹g pieszy
1 KP/ZP nie ma równie¿ uzasadnienia przestrzennego, bowiem teren 2 U, jako kompleks dzia³ek,
w którym le¿y równie¿ dzia³ka nr 135, mo¿e byæ
obs³u¿ony komunikacyjnie z ulicy oznaczonej symbolem 1 KD(D) lub warunkowo z ulicy 1 KD(G).

2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ek nr 9 i 16 obr. 28, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 R(ZO), przeznaczonym pod teren
rolniczy (teren otwarty),
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹ (niewielki fragment przy po³udniowej granicy dzia³ki).
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a przeznaczenia dzia³ek nr 9 i 16
obr. 28 pod zabudowê ze wzglêdu na:
1) bliskoœæ drogi krajowej, tym samym du¿e zanieczyszczenie
gleby w tym rejonie, co sprawia, ¿e ziemia na w/w dzia³kach
nie nadaje siê pod uprawê,
2) lokalizacjê powstaj¹cego po zachodniej stronie ul. Wêgrzeckiej
bardzo du¿ego osiedla mieszkaniowego, planowan¹ nieopodal stacjê paliw jak równie¿ lokalizacjê przystanku oraz pêtli
tramwajowej a tak¿e bezpoœredni dostêp do drogi i mediów,
3) fakt, i¿ przedmiotowe dzia³ki bêd¹ bardziej s³u¿y³y mieszkañcom s¹siedniego osiedla (np. jako teren wyprowadzania psów), ni¿ prawowitym w³aœcicielom, którzy p³ac¹ podatki od ich posiadania,
4) bezzasadnoœæ pozostawienia w/w dzia³ek w u¿ytkowaniu
rolniczym, ze wzglêdu na to, i¿ stanowi¹ tak w¹ski pas rolny,
5) fakt, i¿ dzia³ki te by³y dzia³kami budowlanymi, ale ówczesne
w³adze pañstwowe zablokowa³y mo¿liwoœæ zabudowy ich
ze wzglêdu na maj¹c¹ powstaæ w tym miejscu autostradê.
Planów tych nie zrealizowano a dzia³ki zosta³y przekwalifikowane na rolne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona z powodu wymaganego ustawowo zachowania zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami Studium. W tym przypadku zgodnoœæ ta dotyczy szczególnie istotnego elementu kszta³tuj¹cego strukturê przestrzenn¹ miasta, jakim jest ustalona w Studium "granica terenów przeznaczonych do zainwestowania", rozgraniczaj¹ca tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania od terenów otwartych wy³¹czonych z zabudowy.
Wg w/w Studium przedmiotowe dzia³ki znajduj¹ siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zainwestowania, st¹d zaliczone zosta³y do kategorii terenów okreœlonych jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
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W/w granica oparta zosta³a na ulicy Wêgrzeckiej, st¹d jej przebieg jest bardzo dobrze czytelny i uzasadniony przestrzennie,
a tak¿e dobrze umotywowany historycznie (ulica Wêgrzecka
stanowi³a drogê rokadow¹ Twierdzy Kraków) i krajobrazowo
(zamkniêcie terenów zainwestowania na ulicy Wêgrzeckiej
pozwala na zachowanie strefy poœredniej terenów otwartych
w grzbietowej partii stoku, pomiêdzy terenami zabudowy osiedla a granic¹ miasta). Nie zachodz¹ istotne przes³anki, które
uzasadnia³yby przesuniêcie tej granicy na pó³nocny wschód,
poza ulicê Wêgrzeck¹. Przeciwnie, przesuniecie tej granicy i czêœciow¹ lub ca³kowit¹ likwidacjê wyznaczonych "terenów otwartych" trudno by³oby uzasadniæ potrzeb¹ zachowania zasad
zrównowa¿onego rozwoju i ³adu przestrzennego, a to jest podstawowym i w zasadzie jedynym kryterium dokonywania
ewentualnych odstêpstw od ustaleñ Studium, dopuszczonym
w tym dokumencie.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych kwestii zawartych
w treœci uwagi, stwierdza siê:
Ad. pkt 1) Najbli¿sza odleg³oœæ przedmiotowych dzia³ek od zewnêtrznej krawêdzi planowanej drugiej jezdni
Al. 29 Listopada wynosi:
– oko³o 120 m w przypadku dzia³ki nr 9,
– oko³o 200 m w przypadku dzia³ki nr 16.
Przy takich odleg³oœciach prognozuje siê, ¿e zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi w tym o³owiem,
nie wykroczy poza linie rozgraniczaj¹ce drogi, natomiast zanieczyszczenie tlenkami azotu, które
mog¹ powodowaæ zakwaszenie gleby, mo¿e siêgaæ, wg "Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko"
opracowanej dla projektu planu, nie dalej ni¿ na odleg³oœæ oko³o 25 m od krawêdzi jezdni Al. 29 Listopada.
Ad. pkt 2) Fakt, ¿e w pobli¿u przedmiotowych dzia³ek powstaje
du¿e osiedle mieszkaniowe, stacja benzynowa
czy przystanek i pêtla tramwajowa, a tak¿e, ¿e dzia³ki te posiadaj¹ dostêp do drogi i mediów, nie jest
wystarczaj¹cym warunkiem przeznaczenia tych dzia³ek pod zabudowê. Studium jednoznacznie okreœla
granicê terenów zainwestowania.
Ad. pkt 3) Po zrealizowaniu przewidzianego w projekcie planu
systemu zieleni osiedlowej to zjawisko powinno zanikn¹æ, mo¿e byæ te¿ uregulowane na podstawie
przepisów odrêbnych.
Ad. pkt 4) Struktura w³asnoœciowa w obrêbie terenów rolnych nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z kryteriami
kszta³tuj¹cymi zagospodarowanie przestrzenne. Argument, ¿e ka¿da w¹ska dzia³ka rolna ze wzglêdu
na sw¹ geometriê nie nadaje siê pod uprawê i powinna byæ zabudowana, nie znajduje uzasadnienia
ani w przepisach prawa, ani w zasadach zagospodarowania przestrzennego.
Ad. pkt 5) Wg obowi¹zuj¹cego do koñca 2002 r. miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego,
przedmiotowe dzia³ki równie¿ nie by³y dzia³kami
budowlanymi (le¿a³y w terenie ZP).
3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 5 obr. 28, która w projekcie planu znajduje
siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 R(ZO), terenie rolniczym (teren
otwarty),
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹ (niewielki fragment przy po³udniowej granicy dzia³ki.
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[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a nie wyra¿enia zgody na decyzjê o zakwalifikowaniu dzia³ki nr 5 obr. 28 jako teren rolniczy
(teren otwarty), ze wzglêdu na:
1) fakt i¿ dzia³ka nr 5, jak i dzia³ki z ni¹ s¹siaduj¹ce to w¹skie
pasy gruntu (nieu¿ytki) o szerokoœci ok. 10 m, które nie nadaj¹ siê pod uprawy rolne, jak sugeruj¹ urbaniœci,
2) tworz¹ce siê na w/w dzia³kach dzikie wysypiska, które w³aœciciele musz¹ usuwaæ na w³asny koszt, nie maj¹c mo¿liwoœci innego zagospodarowania terenu, ("powstanie w bezpoœrednim s¹siedztwie osiedla, w którym ma mieszkaæ 20 tys.
mieszkañców spowoduje, ¿e nasze dzia³ki zamieni¹ siê w olbrzymi œmietnik"),
3) nieunikniony rozwój miasta i jednoczesny brak terenów
pod budownictwo mieszkaniowe, co powoduje, i¿ miasto jest
zmuszone do rozwoju w kierunku pó³nocnym,
4) fakt, i¿ pas ziemi po³o¿ony ok. 100 - 150 m od Al. 29 - Listopada,
na której odbywa siê intensywny ruch samochodowy, nie nadaje siê na dzia³alnoœæ rolnicz¹ a projektowane w bezpoœrednim s¹siedztwie dzia³ki nowe ulice oraz wêze³ komunikacyjny
spowoduje spadek wartoœci tych "niby rolniczych dzia³ek",
5) W³aœciciele dzia³ki podnosz¹, i¿ pozbawiono ich szansy zagospodarowania tych nieu¿ytków i nie zgadzaj¹ siê, aby b³êdne
posuniêcia administracyjne decydowa³y wbrew logice o ich
maj¹tku, dlatego te¿ prosz¹ o zmianê decyzji i przekwalifikowanie ich dzia³ki na dzia³kê budowlan¹ lub wykupienie jej po
cenie rynkowej i zarz¹dzanie ni¹ wed³ug w³asnego uznania.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona z powodu wymaganego ustawowo zachowania zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "Studium". W tym przypadku zgodnoœæ ta dotyczy szczególnie istotnego elementu kszta³tuj¹cego strukturê przestrzenn¹ miasta, jakim jest ustalona w Studium "granica terenów przeznaczonych do zainwestowania", rozgraniczaj¹ca tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania od terenów otwartych wy³¹czonych z zabudowy.
Wg w/w Studium przedmiotowa dzia³ka znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zainwestowania, st¹d zaliczona zosta³a do kategorii terenów okreœlonych jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
W/w granica oparta zosta³a na ulicy Wêgrzeckiej, st¹d jej przebieg jest bardzo dobrze czytelny i uzasadniony przestrzennie,
a tak¿e dobrze umotywowany historycznie (ulica Wêgrzecka
stanowi³a drogê rokadow¹ Twierdzy Kraków) i krajobrazowo
(zamkniêcie terenów zainwestowania na ulicy Wêgrzeckiej
pozwala na zachowanie strefy poœredniej terenów otwartych
w grzbietowej partii stoku, pomiêdzy terenami zabudowy osiedla a granic¹ miasta). Nie zachodz¹ istotne przes³anki, które
uzasadnia³yby przesuniêcie tej granicy na pó³nocny wschód,
poza ulicê Wêgrzeck¹. Przeciwnie, przesuniecie tej granicy i czêœciow¹ lub ca³kowit¹ likwidacjê wyznaczonych "terenów otwartych" trudno by³oby uzasadniæ potrzeb¹ zachowania zasad
zrównowa¿onego rozwoju i ³adu przestrzennego, a to jest podstawowym i w zasadzie jedynym kryterium dokonywania
ewentualnych odstêpstw od ustaleñ Studium, dopuszczonym
w tym dokumencie.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych kwestii zawartych
w treœci uwagi, stwierdza siê:
Ad pkt 1) Struktura w³asnoœciowa w obrêbie terenów rolnych
nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z kryteriami kszta³-
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tuj¹cymi zagospodarowanie przestrzenne. Argument, ¿e ka¿da w¹ska dzia³ka rolna ze wzglêdu
na sw¹ geometriê nie nadaje siê pod uprawê i powinna byæ zabudowana, nie znajduje uzasadnienia
ani w przepisach prawa, ani w zasadach zagospodarowania przestrzennego.
Podobnie wygl¹da sytuacja w przypadku nieu¿ytków. W klasyfikacji rolniczej gleb, istnieje taka klasa
jak nieu¿ytek, st¹d taka forma wykorzystania gruntu rolnego funkcjonuje i mo¿e funkcjonowaæ w obrêbie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nie ma kryterium prawnego ani przestrzennego wg, którego,
nieu¿ytek musi byæ przeznaczony pod zabudowê,
dlatego ¿e jest nieu¿ytkiem.
Ad pkt 2) Projekt planu reguluje to zagadnienie (§ 6 ust. 1 pkt 6,
7 i 8 tekstu planu), które dodatkowo mo¿e byæ uregulowane na podstawie przepisów odrêbnych.
Ad pkt 3) O polityce przestrzennej w zakresie rozwoju miasta
rozstrzyga siê w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Wg Studium, za nieprzekraczaln¹ granicê rozwoju
zainwestowania miejskiego (granicê terenów przeznaczonych do zainwestowania) przyjêto ulicê Wêgrzeck¹.
Ad pkt 4) Najbli¿sza odleg³oœæ przedmiotowej dzia³ki od zewnêtrznej krawêdzi planowanej drugiej jezdni
Al. 29 Listopada wynosi oko³o 60 m. Przy takiej odleg³oœci prognozuje siê, ¿e zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi w tym o³owiem nie wykroczy poza linie rozgraniczaj¹ce drogi, natomiast zanieczyszczenie tlenkami azotu, które mog¹ powodowaæ zakwaszenie gleby, mo¿e siêgaæ, wg "Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko" opracowanej dla projektu planu, nie dalej ni¿ na odleg³oœæ oko³o 25 m od krawêdzi jezdni Al. 29 Listopada.
Równie¿ inne planowane w pobli¿u komunikacyjne
elementy zagospodarowania przestrzennego
nie bêd¹ mia³y wp³ywu na przydatnoœæ rolnicz¹
przedmiotowej dzia³ki i w konsekwencji jej wartoœæ,
jako gruntu rolnego.
Ad pkt 5) Projekt planu nie wprowadza ¿adnych ograniczeñ
w korzystaniu z nieruchomoœci w sposób dotychczasowy, nie wprowadza równie¿ zmiany w zakresie
dotychczasowego przeznaczenia tej dzia³ki, zarówno w stosunku do obowi¹zuj¹cego do koñca 2002 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaki i w stosunku do obowi¹zuj¹cego Studium.
Odszkodowanie z tytu³u art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mo¿e mieæ
zastosowanie w przypadkach regulowanych t¹
ustaw¹ po wejœciu w ¿ycie planu.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ek nr 3, 60 (po³udn. czeœæ), 273, 124/4 obr. 28,
które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
dzia³ka nr 3:
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹,
dzia³ka nr 60 (po³udniowa czêœæ):
– oznaczonym symbolem 4 ZI, przeznaczonym pod zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹,
– oznaczonym symbolem 2 KD(G), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê g³ówn¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZP/US, przeznaczonym pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, tereny, sportu i rekreacji,
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dzia³ka nr 273:
– oznaczonym symbolem 1 ZP/US, przeznaczonym pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, tereny sportu i rekreacji,
dzia³ka nr 124/4
– oznaczonym symbolem 1 ZP/US, przeznaczonym pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, tereny sportu i rekreacji,
– oznaczonym symbolem 2 UP, przeznaczonym pod zabudowê us³ugow¹ z zakresu us³ug publicznych (po³udniowa czêœæ dzia³ki),
– oznaczonym symbolem 1 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹ (niewielki fragment przy po³udniowej granicy dzia³ki).
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a wniosku o przeznaczenie przedmiotowych dzia³ek pod zabudowê, w tym:
1) dzia³ki nr 3 pod zabudowê mieszkaniow¹ lub us³ugi komercyjne,
2) po³udniowej czêœci dzia³ki nr 60 oraz dzia³ek nr 273 i 124/4
pod zabudowê mieszkaniow¹ lub us³ugi komercyjne.
W uzasadnieniu sk³adaj¹cy uwagê podnosi:
"maj¹c na uwadze wolne tempo realizacji inwestycji przez Gminê Kraków oraz jej mo¿liwoœci finansowe, przeznaczenie dzia³ek wymienionych powy¿ej i okreœlenie ich w projekcie mpzp
obszaru "Górka Narodowa Wschód" jako tereny dróg publicznych -2KD(G)(dzia³ka nr 3) oraz jako tereny publicznej zieleni
urz¹dzonej, sportu i rekreacji - 1 ZP/US (po³udniowa czêœæ dzia³ki
nr 60 oraz dzia³ki 273 i 124/4) spowoduje, ¿e dzia³ki te pozostan¹ dla ich w³aœcicieli bezwartoœciowe.
Dzia³ki maj¹ bardzo ma³¹ szerokoœæ (maksymalnie 13 m).
Od oko³o 15 lat dzia³ki nie s¹ u¿ytkowane rolniczo, z uwagi
na bliskoœæ powsta³ych osiedli mieszkaniowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1) W projekcie planu dzia³ka nr 3 zosta³a w ca³oœci przeznaczona na cele publiczne z zakresu komunikacji,
tj. na realizacjê odcinka drogi publicznej 6 KD(L) niezbêdnego dla modernizacji w³¹czenia ul. Wêgrzeckiej
do Al. 29 Listopada (w³¹czenie bez przekraczania osi
Al. 29 Listopada). Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ,
¿e przebieg odcinka drogi publicznej 6 KD(L) zapewnia
powi¹zanie w uk³adzie dróg lokalnych z obszarem zewnêtrznym, w tym z uk³adem dróg w Gminie Zielonki.
Ad nr 2) Pas terenu, który tworz¹ przedmiotowe dzia³ki, w przewa¿aj¹cej czêœci jest fragmentem bezodp³ywowej
niecki terenowej o stosunkowo najmniej korzystnych,
spoœród innych terenów, warunkach ekofizjograficznych dla zabudowy. Z tego g³ównie powodu, w dotychczasowym planie miejscowym, jak równie¿ w dyspozycjach Studium, nie zosta³ on w³¹czony do terenów
budowlanych, lecz przeznaczony pod zieleñ publiczn¹.
Sporz¹dzany projekt planu nawi¹zuje w tym zakresie
do dotychczasowych opracowañ planistycznych, przeznaczaj¹c wiêksz¹ czêœæ tego pasa terenu pod zieleñ
publiczn¹ (1 ZP/US). Rezerwa pó³nocnej czêœci przedmiotowego terenu pod trasê ulicy g³ównej 2 KD(G)
wynika z potrzeb zabezpieczenia warunków realizacji
wa¿nego zadania dotycz¹cego celów publicznych z zakresu komunikacji okreœlonych w Studium.
5. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ek nr 68/2, 64/1,68/15 68/19 obr .28, (w uwadze
zosta³ podany b³êdny numer obrêbu 45) które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
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dzia³ka nr 68/2:
– oznaczonym symbolem 1 KD(G), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê g³ówn¹,
– oznaczonym symbolem 4 ZI, przeznaczonym pod zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹,
– oznaczonym symbolem 6 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub/oraz zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (niewielki fragment po stronie
wschodniej dzia³ki),
dzia³ka nr 64/1:
– oznaczonym symbolem 10 ZP, przeznaczonym pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹ (niewielki fragment w pó³nocnej czêœci
dzia³ki),
– oznaczonym symbolem 4 ZI, przeznaczonym pod zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹,
– oznaczonym symbolem 6 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 2 KD(G), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê g³ówn¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZI, przeznaczonym pod zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹ (niewielki fragment przy po³udniowej granicy dzia³ki),
dzia³ka nr 68/15:
– oznaczonym symbolem 1 KD(G) przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê g³ówn¹ (zachodnia czêœæ dzia³ki),
– oznaczonym symbolem 9 U, przeznaczonym pod zabudowê
us³ugow¹ z zakresu us³ug komercyjnych (œrodkowa i wschodnia czêœæ dzia³ki),
dzia³ka nr 68/19:
– oznaczonym symbolem 1 ZP/US, przeznaczonym pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, tereny sportu i rekreacji,
– oznaczonym symbolem 1 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹ (niewielki fragment przy po³udniowej granicy dzia³ki).
[...]* wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
1) zastrze¿eñ co do sposobu trasowania ulicy 29 - go Listopada, w taki sposób, ¿e poszerzenie tej ulicy jest jednostronne, (powy¿szy sposób wytyczenia narusza interesy osób
bêd¹cych w³aœcicielami dzia³ek przyleg³ych do tej ulicy, preferuj¹c w ten sposób w³aœcicieli dzia³ek po³o¿onych po zachodniej stronie ulicy 29-go Listopada, nie naruszaj¹c ich
terenów);
2) zastrze¿eñ odnoœnie zapisu 6 MW/MN polegaj¹cych na eliminacji z tego zapisu zabudowy jednorodzinnej - MN a pozostawienie jedynie zabudowy wielorodzinnej - MW;
3) zastrze¿eñ co do przebiegu drogi 2KD(G) (przez teren w³aœcicieli), który nie zosta³ okreœlony w Studium, w zwi¹zku
z czym postuluje siê zmniejszenie szerokoœci pasa drogowego oraz przesuniecie w³¹czenia w ul. 29-go Listopada
w kierunku po³udniowym, w taki sposób, aby oœ wylotu ulicy 2 KD(G) pokrywa³a siê z granic¹ dzia³ek nr 64/1, 64/2;
4) braku akceptacji w odniesieniu do dzia³ek nr 68/15, 68/19
dla zapisu 1 ZP/US i wniosku o przeznaczenie terenu (dotyczy dzia³ki nr 68/15) pod zabudowê wielorodzinn¹, co nie bêdzie powodowa³o, zdaniem wnosz¹cego uwagê, stwierdzenia niezgodnoœci ze Studium.
Informuje on, i¿ teren ten zosta³ zakupiony z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
gdy¿ jego zdaniem mo¿na by³o uzyskaæ decyzjê o ustaleniu
warunków zabudowy w oparciu o art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a wprowadzenie
planu w proponowanej formie przeznaczenia w sposób drastyczny obni¿y wartoœæ tych terenów.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. nr 1) Pas drogowy Al. 29 Listopada zosta³ wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu w nawi¹zaniu do ustaleñ dotychczasowych dokumentów planistycznych. Wg obowi¹zuj¹cego do koñca 2002 r. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, pas drogowy Al. 29 Listopada (KT - G1/4) ustalony by³ przy za³o¿eniu jednostronnego poszerzenia ulicy w kierunku wschodnim.
Ad. nr 2) W projekcie planu teren oznaczony symbolem 6 MW/
MN przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ oraz/lub zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Ustalenia projektu planu nie nak³adaj¹
wiêc obowi¹zku stosowania zabudowy jednorodzinnej, dopuszczaj¹ jedynie tak¹ mo¿liwoœæ, przy czym,
zgodnie z ustaleniami projektu planu, mo¿e to byæ realizacja wy³¹cznie w formie zabudowy szeregowej.
Zatem od w³aœciciela gruntu czy inwestora zale¿y,
jaki rodzaj zabudowy zrealizuje na swoim terenie.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e istotnym powodem wprowadzenia terenów MW/MN zamiast MW, jest fakt, i¿ tereny te wyznaczone zosta³y na obszarach o du¿ych
spadkach (oko³o 15%).
Ad. nr 3) Przyjêta w projekcie planu szerokoœæ pasa drogowego ulicy 2 KD(G) w rejonie skrzy¿owania z Al. 29 Listopada, tj. w obrêbie dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ
wnosz¹cego uwagê, dostosowana jest do potrzeb
zwi¹zanych z przewidywan¹ geometri¹ tego skrzy¿owania oraz z uwarunkowaniami terenowymi (rezerwa terenu pod skarpy).
Tak szeroko przyjêta rezerwa pasa drogowego ulicy 2 KD(G) przy wlocie do Al. 29 Listopada ma równie¿ zwi¹zek z treœci¹ uzgodnienia projektu planu
przez Zarz¹d Dróg i Komunikacji w Krakowie.
W uzgodnieniu tym postawiono wymóg poszerzenia pasa drogowego ulicy 2 KD(G) przyjêtego
w pierwszej wersji projektu planu przygotowanej
do opiniowania i uzgodnieñ.
W zale¿noœci od przyjêtych, na etapie projektu budowlanego, rozwi¹zañ technicznych planowanych ulic
g³ównych, istnieje mo¿liwoœæ zmniejszenia szerokoœci pasa drogowego ulicy 2 KD(G), przy wlocie
do Al. 29 Listopada.
Przesuniêcie skrzy¿owania planowanej ulicy
2 KD(G) z Al. 29 Listopada w kierunku po³udniowym
zgodnie z treœci¹ uwagi, tj. o oko³o 40 m, skutkowa³oby niezgodnoœci¹ rozwi¹zania drogowego z przepisami odrêbnymi. Minimalna dopuszczalna odleg³oœæ miedzy skrzy¿owaniami na drodze klasy G
wynosi bowiem 400 m i w takiej w³aœnie odleg³oœci
jest obecnie zaplanowane w/w skrzy¿owanie od najbli¿szego skrzy¿owania zlokalizowanego po stronie
po³udniowej (skrzy¿owanie Al. 29 Listopada z ul. Banacha).
Ad. nr 4) W projekcie planu, poza terenami zabudowy mieszkaniowej, wyznaczone zosta³y równie¿ niezbêdne tereny pod obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, takie jak: drogi publiczne, us³ugi
publiczne i zieleñ publiczna, w tym teren 1 ZP/US teren przeznaczony pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹,
sport i rekreacjê. Teren 1 ZP/US wyznaczony zosta³
w projekcie planu w nawi¹zaniu do dyspozycji Stu-
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dium, jak równie¿ zgodnie z przeznaczeniem tego terenu w dotychczasowym planie miejscowym obowi¹zuj¹cym do koñca 2002 r. Ustalone przeznaczenie tego terenu dostosowane jest tak¿e do jego w³aœciwoœci ekofizjograficznych (przewa¿aj¹c¹ jego powierzchniê stanowi zag³êbiona, bezodp³ywowa niecka terenowa). Teren 1 ZP/US wyznaczony zosta³
w projekcie planu jako niezbêdny element struktury
funkcjonalno - przestrzennej osiedla, stanowi¹cy publiczny park osiedlowy. Powierzchnia tego parku
(4,70 ha) obs³ugiwaæ ma ca³e osiedle Górka Narodowa (oko³o 18-20 tys. mieszkañców). Lokalizacja
terenu zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji 1 ZP/US
jako wyodrêbnionej struktury przestrzennej na obszarze osiedla, znajduje te¿ uzasadnienie w przeprowadzonej na etapie koncepcji planu analizie programowej dotycz¹cej zaspokojenia potrzeb mieszkañców w zakresie niezbêdnych us³ug i urz¹dzeñ publicznych, opartej na wskaŸnikach standardów okreœlonych w Studium.
Wyznaczenie w projekcie planu terenu 1 ZP/US
nie narusza ustaleñ Studium, lecz jest zgodne z jego
dyspozycjami. Na planszy Studium pt. "Struktura
przestrzenna kierunki i zasady rozwoju" (plansza
K1) w granicach wyodrêbnionej kategorii terenów
MW, okreœlone zosta³y tereny zieleni publicznej
w obrêbie struktury tych terenów. Na planszy Studium pt. "Œrodowisko przyrodnicze i kulturowe, kierunki i zasady ochrony i rozwoju" (plansza K2), tereny zieleni publicznej, o których mowa powy¿ej,
zosta³y równie¿ wyznaczone i okreœlone jako "zieleñ urz¹dzona - parkowa, ogrodowa, forteczna,
skwery, zieleñce".
Wyodrêbniona kategoria terenów MW okreœlona
w Studium, stanowi zapis ogólnej struktury przestrzennej obszaru (w którym funkcja mieszkaniowa
wysokiej intensywnoœci stanowi funkcjê przewa¿aj¹c¹), a nie ustalenie przeznaczenia w rozumieniu
planu miejscowego. Zatem interpretacja, ¿e wszystkie grunty w obrêbie okreœlonej przez Studium kategorii terenów MW powinny byæ w planie miejscowym przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹
wysokiej intensywnoœci, jest nieuprawniona.
Z w/w powodów, zawarty w uwadze wniosek w sprawie likwidacji wyznaczonego w projekcie planu terenu 1 ZP/US na rzecz terenu przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ MW, nie zosta³ uwzglêdniony.
6. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ek nr 6, 7 i 55 obrêb 28, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
dzia³ki nr 6 i 7:
– oznaczonym symbolem 1 R(ZO), przeznaczonym pod teren
rolniczy (teren otwarty),
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹ (niewielkie fragmenty przy po³udniowych granicach dzia³ek),
dzia³ka nr 55:
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹,
– oznaczonym symbolem 9 ZP, przeznaczonym pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹,
– oznaczonym symbolem 5 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a wniosku o przeznaczenie przedmiotowych dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne z nastêpuj¹cych wzglêdów:
1) budownictwo jednorodzinne "równie¿ gwarantuje utrzymanie i zadbanie ponad 80% terenów zielonych";
2) "poni¿ej ul. Wêgrzeckiej uda³o siê zaplanowaæ realizacjê osiedla w zabudowie jednorodzinnej";
3) "tereny te s¹ jednymi z ostatnich w obrêbie Miasta Krakowa i powinny s³u¿yæ pod zabudowê niskiej intensywnoœci
(sztuczne utrzymywanie tych terenów od kilkudziesiêciu lat
jako rezerwy pod zieleñ miejsk¹ tr¹ci bezprawiem i mentalnoœci¹ ubieg³ego systemu. Nadmienia siê, ¿e ojcowizna stanowi nie tylko materialne dobro w pojêciu Polaków";
4) "na terenach prywatnych mo¿e powstaæ zieleñ miejska,
ale wy³¹cznie na zasadach, na jakich powsta³ np. Park Jordana".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona z powodu wymaganego ustawowo zachowania zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "Studium". W tym przypadku zgodnoœæ ta dotyczy
szczególnie istotnego elementu kszta³tuj¹cego strukturê przestrzenn¹ miasta, jakim jest ustalona w Studium "granica terenów przeznaczonych do zainwestowania", rozgraniczaj¹ca tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania od terenów otwartych wy³¹czonych z zabudowy.
Wg w/w Studium przedmiotowe dzia³ki znajduj¹ siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zainwestowania, st¹d zaliczone zosta³y do kategorii terenów okreœlonych jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
W/w granica oparta zosta³a na ulicy Wêgrzeckiej, st¹d jej przebieg jest bardzo dobrze czytelny i uzasadniony przestrzennie,
a tak¿e dobrze umotywowany historycznie (ulica Wêgrzecka
stanowi³a drogê rokadow¹ Twierdzy Kraków) i krajobrazowo
(zamkniêcie terenów zainwestowania na ulicy Wêgrzeckiej
pozwala na zachowanie strefy poœredniej terenów otwartych
w grzbietowej partii stoku, pomiêdzy terenami zabudowy osiedla a granic¹ miasta). Nie zachodz¹ istotne przes³anki, które
uzasadnia³yby przesuniêcie tej granicy na pó³nocny wschód,
poza ulicê Wêgrzeck¹. Przeciwnie, przesuniecie tej granicy i czêœciow¹ lub ca³kowit¹ likwidacjê wyznaczonych "terenów otwartych" trudno by³oby uzasadniæ potrzeb¹ zachowania zasad
zrównowa¿onego rozwoju i ³adu przestrzennego, a to jest podstawowym i w zasadzie jedynym kryterium dokonywania
ewentualnych odstêpstw od ustaleñ Studium, dopuszczonym
w tym dokumencie.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych kwestii zawartych
w treœci uwagi, stwierdza siê:
Ad. pkt 1) Powodem, dla którego nie uwzglêdniono wniosku
zawartego w uwadze i nie wyznaczono terenów zabudowy mieszkaniowej, nawet z du¿ym udzia³em
zieleni, w terenie objêtym wnioskiem jest fakt,
i¿ wniosek ten dotyczy zmiany przeznaczenia terenu pozostaj¹cej w sprzecznoœci z ustaleniami Studium, co przedstawiono powy¿ej.
Ad. pkt 2) Przeznaczenie terenów pod zabudowê po³o¿onych
poni¿ej ulicy Wêgrzeckiej jest zgodne z ustaleniami
Studium.
Ad. pkt 3) O polityce przestrzennej w zakresie rozwoju miasta
rozstrzyga siê w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
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Wg Studium za nieprzekraczaln¹ granicê rozwoju
zainwestowania miejskiego (granicê terenów przeznaczonych do zainwestowania) przyjêto ulicê Wêgrzeck¹.
Ad. pkt 4) Na czêœci dzia³ki wchodz¹cej w obrêb terenu R(ZO)
nie planuje siê zieleni, a w szczególnoœci zieleni miejskiej wg zasad, na jakich powsta³ Park Jordana. Ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenu obejmuj¹cego przedmiotow¹ dzia³kê, jednoznacznie pozostawia j¹ w strukturze terenów rolnych, zgodnie
ze stanem obecnym, a wiêc w dotychczasowym
u¿ytkowaniu, bez zmian w korzystaniu z nieruchomoœci w sposób dotychczasowy. Naturalna zieleñ
nieurz¹dzona, o której mowa w tekœcie planu (§ 19
ust. 1) oznacza istniej¹c¹ lub mog¹c¹ powstaæ w wyniku sukcesji naturalnej, zieleñ œródpoln¹ w obrêbie
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
7. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ek nr 64/1, 64/2, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/
7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/16, 68/
18 obr. 28 (dzia³ki nr 68/12, 18/13 oraz 68/16 uleg³y zmianie
numeracji a tereny, które zajmowa³y ten teren wchodz¹ obecnie w sk³ad dzia³ek nr 68/14, 68/15, 68/17, 68/18 i 68/19), które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 10 ZP, przeznaczonym pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹,
– oznaczonych symbolami 1 KD(G) i 2 KD(G), przeznaczonych
pod drogi publiczne - ulice g³ówne,
– oznaczone symbolem 6 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczone symbolem 4 ZI, przeznaczonym pod zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹,
– oznaczonym symbolem 9 U, przeznaczonym pod zabudowê
us³ugow¹ z zakresu us³ug komercyjnych,
– oznaczonym symbolem 1 ZP/US, przeznaczonym pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, tereny sportu i rekreacji.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a nastêpuj¹cych kwestii:
W uwadze wyra¿ona jest opinia (ocena), ¿e zapisy projektu
planu w sposób niedopuszczalny naruszaj¹ postanowienia
sporz¹dzonego Studium i ¿e w stosunku do ustaleñ Studium
w projekcie planu dokonano:
– ca³kowitej zmiany zapisów dotycz¹cych uk³adu ci¹gów komunikacyjnych,
– zmiany zapisów dotycz¹cych dopuszczalnego stopnia zajêtoœci terenu pod przewidywane w Studium funkcje,
– zmiany przeznaczenia poszczególnych terenów,
– zignorowano zapisy Studium dotycz¹ce kszta³towania strefy miejskiej.
W zwi¹zku z powy¿szym wy³o¿ony projekt planu, zdaniem wnosz¹cego uwagê, nale¿y uznaæ za niezgodny z obowi¹zuj¹cymi
przepisami i nie nadaj¹cy siê do uchwalenia przez Radê Miasta,
co powoduje koniecznoœæ jego zmiany, w celu przywrócenia
zgodnoœci z zapisami Studium, a w szczególnoœci przywrócenia
dla dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ osoby wnosz¹cej uwagê,
dotychczasowego charakteru terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wysokiej intensywnoœci, zgodnie z warunkami okreœlonymi w Studium (chodzi przede wszystkim o tê
czêœæ dzia³ek, która w projekcie planu przeznaczona jest pod
publiczn¹ zieleñ, sport i rekreacjê (teren 1ZP/US).
W rozwiniêciu w/w ogólnych stwierdzeñ podniesiono co nastêpuje:
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1) w zakresie uk³adu komunikacyjnego w sposób nieuzasadniony znacznie zwiêkszono w stosunku do Studium powierzchniê terenu przeznaczonego pod drogi publiczne;
2) przed³u¿enie ulicy Strzelców do Al. 29 Listopada zosta³o w stosunku do Studium - znacznie przesuniête w kierunku
po³udniowym;
3) zwiêkszono iloœæ nowych dróg w³¹czanych do Al. 29 Listopada;
4) ca³y teren zosta³ gêsto poprzecinany sieci¹ nowych dróg,
w tym w znacznej czêœci po³o¿onych równolegle do siebie
w bliskiej odleg³oœci, co w sposób nieuzasadniony znacznie ogranicza mo¿liwoœæ kszta³towania zabudowy na dzia³kach pomiêdzy pasami drogowymi oraz utrudnia racjonalne rozplanowanie dróg osiedlowych;
5) proponowana sieæ dróg ca³kowicie abstrahuje od stosunków w³asnoœciowych na tym terenie, a nadto zmusi Gminê do poniesienia powa¿nych wydatków finansowych zwi¹zanych z koniecznoœci¹ wykupu tych gruntów;
6) zastrze¿enia budzi proponowane poszerzenie Al. 29 Listopada. Niezrozumia³e jest, dlaczego poszerzenie nastêpuje
wy³¹cznie od strony wschodniej i jest ograniczone do niewielkiej czêœci d³ugoœci drogi, bez kontynuacji do wiaduktu
kolejowego. Nagle poszerzony pas urywa siê na wysokoœci budynku Hotel System. Poza u³atwieniem dla w³aœciciela tego obiektu, daj¹cym mu bezpoœredni wjazd do hotelu z Al. 29 Listopada (obecnie dojazd jest mo¿liwy tylko poprzez dzia³ki stanowi¹ce w³asnoœæ osoby trzeciej) trudno znaleŸæ inne uzasadnienie takiego rozwi¹zania;
7) projekt planu zmienia sposób zagospodarowania terenów
oraz ogranicza zajêtoœci poszczególnych funkcji w stosunku do przyjêtego Studium a tak¿e dopuszczalny stopieñ
zajêtoœci terenu pod przewidywane funkcje:
a) w Studium przedmiotowy teren kwalifikowany by³ jako tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci (MW), o orientacyjnej intensywnoœci
na poziomie 1,0 - 1,9. Projekt planu w odniesieniu do wiêkszoœci dzia³ek zmienia przeznaczenie terenu na mieszan¹
funkcjê o wysokiej i niskiej intensywnoœci;
b) w czêœci po³udniowo - wschodniej czêœci obszaru objêtego planem w ogóle usuniêto zapisy o zabudowie mieszkaniowej, któr¹ przewidywa³o w tym miejscu Studium;
c) od strony miasta od Al. 29 Listopada przewidziano zabudowê nisk¹, a zabudowê wysok¹ przesuniêto na pó³nocn¹
czêœæ terenu, gdzie stykaæ siê bêdzie z terenami o charakterze rolniczym, co z pewnoœci¹ trudno uznaæ za racjonalne planowanie przestrzeni;
8) w sposób nieuzasadniony znaczn¹ czêœæ terenu przeznaczono pod us³ugi. W terenie objêtym zabudow¹ mieszkaniow¹ us³ugi powinny wystêpowaæ jako uzupe³nienie,
a nie jako funkcja dominuj¹ca;
9) w odniesieniu do dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ osoby
wnosz¹cej uwagê dokonano zmiany ich przeznaczenia.
Zgodnie z zapisami studium teren ten mia³ byæ zagospodarowany w wiêkszoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ o wysokiej intensywnoœci. Skutkiem przyjêcia proponowanych
w planie zapisów by³oby ich przekwalifikowanie w wiêkszoœci na dzia³ki przeznaczone pod ci¹gi komunikacyjne,
w tym na poszerzenie Al. 29 Listopada oraz czêœciowo
na zieleñ parkow¹, ("tymczasem, wobec dotychczas obowi¹zuj¹cych zapisów studium, poczyni³em daleko posuniête przygotowania do realizacji na tym terenie inwestycji
mieszkaniowych wraz z infrastruktur¹");
10) w odniesieniu do nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ki nr 68/
16 uzyskana zosta³a ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z któr¹ na terenie tej dzia³ki ma powstaæ stacja paliw. Postêpowanie w sprawie o wydanie pozwolenia
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na jej budowê jest w toku. Zmiana przeznaczenia tej dzia³ki
oraz dzia³ek s¹siednich, które wed³ug projektu planu maj¹
zostaæ wykorzystane do poszerzenia Al. 29 Listopada ca³kowicie uniemo¿liwia zrealizowanie tej inwestycji;
("w razie przyjêcia planu w proponowanej wersji bêdê siê
domaga³ siê zap³aty odszkodowania za straty poniesione
w zwi¹zku z dotychczas poczynionymi przygotowaniami
do realizacji inwestycji");
11) zdumiewaj¹ca jest zmiana przeznaczenia terenu zajmowanego przez Hotel System z dotychczasowej funkcji mieszkaniowej na funkcjê hotelow¹. Bior¹c pod uwagê tocz¹ce
siê postêpowania w sprawie nieprawid³owoœci dotycz¹cych realizacji tego obiektu (zgodnie z pozwoleniem na budowê powinien to byæ budynek wielomieszkaniowy
a nie hotelowy) i jego u¿ytkowania ("prawdopodobnie u¿ytkowany jest bez wymaganych przepisami zezwoleñ")
oraz uwzglêdniaj¹c przewidziane w planie udogodnienia
komunikacyjne dla tego obiektu, o których by³a mowa powy¿ej, rozwi¹zanie takie mo¿e prowadziæ w konsekwencji
do u³atwienia w³aœcicielowi tego obiektu legalizacji jego
dzia³añ, co trudno zrozumieæ, bo nie taki jest cel miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
12) w sposób nieuzasadniony projekt planu znacznie zwiêksza
powierzchniê przeznaczon¹ na tereny zielone, ograniczaj¹c jednoczeœnie zabudowê mieszkaniow¹ o wysokiej intensywnoœci;
Poza powierzchni¹ biologicznie czynn¹ (œrednio 30 % terenów pod now¹ zabudowê) oraz terenów rolniczych pojawiaj¹ siê w planie w znacznym rozmiarze tereny przeznaczone pod zieleñ publiczn¹ (ZP). Tymczasem dla terenów objêtych planem studium jedynie w niewielkim stopniu (na obrze¿ach tego obszaru) przewidywa³o strefê
kszta³towania systemu przyrodniczego, w której ochronie podlegaj¹: lasy, tereny zieleni urz¹dzonej (parki miejskie), tereny otwarte (rolne, zieleñ nieurz¹dzona), a których fragmenty bêd¹ obejmowane ochrona prawn¹, tereny zieleni fortecznej. Pozosta³e tereny wed³ug zapisów
studium mog¹ byæ zabudowane zgodnie z przeznaczeniem
terenu, z zachowaniem udzia³u 70 % powierzchni biologicznie czynnej;
13) zgodnie z zapisami studium tereny objête planem zaliczane s¹ do strefy miejskiej, maj¹cej realizowaæ koncepcjê
zwartego miasta, o intensywnej zabudowie mieszkalnej,
o typowo miejskim charakterze. Wed³ug projektu planu teren ten uzyskuje raczej charakter przedmieœcia, a Al. 29 Listopada traci przewidziany w Studium charakter jednego
z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych miasta, daj¹cych szansê na stworzenie reprezentacyjnych "wrót" miasta.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ustosunkowuj¹c siê do ogólnych stwierdzeñ zawartych w uwadze, w szczególnoœci dotycz¹cych niezgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu ze Studium, a tak¿e do wniosku osoby wnosz¹cej
uwagê (wyra¿onego w konkluzji tej uwagi) o przywrócenie
dla dzia³ek stanowi¹cych jej w³asnoœæ, dotychczasowego charakteru terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
o wysokiej intensywnoœci, zgodnie z warunkami okreœlonymi
w Studium, co w rzeczywistoœci stanowi wniosek o likwidacjê
wyznaczonego w projekcie planu terenu 1 ZP/US (przeznaczonego pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê, na rzecz
terenu przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ MW),
nale¿y zauwa¿yæ:
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1) Wg ustaleñ Studium, status terenu, na którym znajduj¹ siê
przedmiotowe dzia³ki wygl¹da nastêpuj¹co:
a) mieœci siê on w "granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania,
b) mieœci siê w " granicach strefy miejskiej",
c) po³o¿ony jest w "strefie kszta³towania systemu przyrodniczego",
d) zosta³ zaliczony do wyodrêbnionej kategorii terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania jako "tereny
o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci - MW",
e) na planszy Studium pt. " Struktura przestrzenna kierunki
i zasady rozwoju" (plansza K1), w granicach wyodrêbnionej kategorii terenów o której mowa w lit. d, okreœlone
zosta³y tereny zieleni publicznej w obrêbie struktury terenów MW, jako wskazanie dla przysz³ych planów miejscowych,
f) na planszy Studium pt. "Œrodowisko przyrodnicze i kulturowe, kierunki i zasady ochrony i rozwoju" (plansza K2),
tereny zieleni publicznej, o których mowa w lit. e, zosta³y
równie¿ wyznaczone i okreœlone jako "zieleñ urz¹dzona
(parkowa, ogrodowa, forteczna, skwery, zieleñce).
2) Wyodrêbniona w Studium kategoria terenów MW - "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci", stanowi zapis jednego z elementów ogólnej
struktury przestrzennej, zdefiniowanego w stopniu agregacji ustaleñ w³aœciwym dla specyfiki studium (w³aœciwym
dla jego szczegó³owoœci, skali, zakresu, przedmiotu i celu).
Interpretacja, ¿e wszystkie tereny w obrêbie tego elementu ogólnej struktury przestrzennej miasta powinny byæ
w planie miejscowym przeznaczone pod zabudowê, jest nieuprawniona. Studium wskazuje g³ówne funkcje dla kategorii terenów MW - "zabudowa mieszkalna i mieszkalno us³ugowa o wysokiej intensywnoœci wraz z niezbêdnymi
obiektami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym".
W projekcie planu wyznaczone zosta³y zatem, poza terenami zabudowy mieszkaniowej, równie¿ tereny pod obiekty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, takie jak:
drogi publiczne, us³ugi publiczne i zieleñ publiczna, w tym
teren 1 ZP/US - przeznaczony pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹,
sport i rekreacjê.
3) Wyznaczenie w projekcie planu terenu 1 ZP/US nie narusza
ustaleñ Studium, lecz jest zgodne z jego dyspozycjami. Teren 1 ZP/US niemal dok³adnie pokrywa siê z terenami zieleni publicznej, o których mowa w pkt 1 lit. e i f.
4) Teren 1 ZP/US wyznaczony jest w projekcie planu nie tylko
w nawi¹zaniu do dyspozycji Studium, lecz równie¿ zgodnie
z przeznaczeniem tego terenu w dotychczasowym planie
miejscowym obowi¹zuj¹cym do koñca 2002 r.
Ustalone przeznaczenie tego terenu dostosowane jest tak¿e do jego w³aœciwoœci ekofizjograficznych (przewa¿aj¹c¹
jego powierzchniê stanowi zag³êbiona, bezodp³ywowa niecka
terenowa).
5) Teren 1 ZP/US wyznaczony zosta³ w projekcie planu jako niezbêdny element struktury funkcjonalno - przestrzennej osiedla, stanowi¹cy publiczny park osiedlowy. Powierzchnia tego
parku (4,70 ha) obs³ugiwaæ ma ca³e osiedle Górka Narodowa (oko³o 18-20 tys. mieszkañców).
Lokalizacja terenu publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji 1 ZP/US, jako wyodrêbnionej struktury przestrzennej na obszarze osiedla, znajduje te¿ uzasadnienie w przeprowadzonej na etapie koncepcji planu, analizie programowej w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkañców, opartej
na wskaŸnikach standardów okreœlonych w Studium.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 696

— 19859 —

6) Z w/w powodów, zawarty w uwadze wniosek w sprawie
likwidacji wyznaczonego w projekcie planu terenu 1 ZP/US
na rzecz terenu przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ MW, nie zosta³ uwzglêdniony.
Wg rozwi¹zañ projektu planu g³ówn¹, przewa¿aj¹c¹ funkcj¹
obszaru objêtego planem jest, zgodnie z ustaleniami Studium, funkcja mieszkaniowa (wielorodzinna) wysokiej intensywnoœci, tj. o intensywnoœci, która mieœci siê w granicach
1,0 - 1,9 okreœlonych dla tego obszaru w Studium.
W terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych
do najbardziej ekstensywnego zagospodarowania, wyznaczonych w projekcie planu pod symbolem MW/MN, wskaŸnik intensywnoœci zabudowy kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0. Bior¹c pod uwagê wszystkie w/w okolicznoœci, trudno
uznaæ za uzasadniony zarzut niezgodnoœci projektu planu
z ustaleniami Studium.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych zagadnieñ treœci uwagi wyjaœnia siê:
Ad nr 1) W Studium, stosownie do specyfiki zwi¹zanej z celem, przedmiotem, zakresem, skal¹ i szczegó³owoœci¹ (stopniem agregacji ustaleñ) tego dokumentu,
wskazano wy³¹cznie g³ówne trasy komunikacyjne
o znaczeniu ogólnomiejskim. Okreœlono je pod symbolem KT jako "g³ówne korytarze drogowo uliczne". Na obszarze Górka Narodowa Wschód okreœlono w ten sposób trzy drogi publiczne, w tym:
dwie drogi g³ówne, tj. Al. 29 Listopada i trasê planowan¹ na przed³u¿eniu ul. Strzelców oraz jedn¹
drogê zbiorcz¹, tj. trasê na przed³u¿eniu ul. Banacha.Tymczasem plan miejscowy sporz¹dza siê w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, zatem nale¿y w nim wyznaczyæ wszystkie drogi publiczne, a wiêc równie¿
drogi lokalne i dojazdowe, niezbêdne dla obs³ugi
obszaru objêtego planem, co zosta³o uczynione
w projekcie planu.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e przez teren dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ osoby wnosz¹cej uwagê nie przebiegaj¹ ¿adne inne drogi ni¿ te, które zosta³y wskazane w Studium.
Ad nr 2) Bior¹c pod uwagê odmienn¹ specyfikê studium
i planu miejscowego, a w szczególnoœci zasadniczo
ró¿ny stopieñ agregacji ustaleñ obu tych dokumentów, zgodnoœæ planu miejscowego ze studium mo¿na rozumieæ jako "zgodnoœæ generalnych rozwi¹zañ zawartych w planie z zasadami tych rozwi¹zañ
okreœlonymi w studium".
Przyjête w projekcie planu rozwi¹zanie przebiegu
trasy na przed³u¿eniu ulicy Strzelców do Al. 29 Listopada, nie narusza zasad dotycz¹cych tego rozwi¹zania okreœlonych w Studium. Wyznaczona
w projekcie planu trasa ³¹czy bowiem ulicê Strzelców z Al. 29 Listopada, czyli zasada powi¹zania
na okreœlonym w Studium kierunku zosta³a spe³niona. Równie¿ przyjête parametry tej trasy daj¹
mo¿liwoœæ realizacji g³ównego korytarza drogowo
- ulicznego klasy G, wskazanego w Studium.
Przesuniêty natomiast zosta³ w projekcie planu,
w stosunku do Studium, wlot tej trasy do Al. 29 Listopada. Przesuniecie to mieœci siê w granicach dopuszczalnych korekt, mo¿liwych do wprowadzenia
w planie miejscowym w stosunku do Studium, których zakres okreœlony jest w dyspozycjach Studium
dotycz¹cych spójnoœci (zgodnoœci) planu miejscowego z jego ustaleniami. Przede wszystkim nale¿y
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stwierdziæ, ¿e przesuniecie to nie dotyczy zasad,
o których wspomniano powy¿ej, lecz jest korekt¹,
która powsta³a w drodze modyfikacji rozwi¹zañ
szczegó³owych, w wyniku przejœcia na ni¿szy stopieñ agregacji (z poziomu studium na poziom planu). Wg ustaleñ Studium dopuszcza siê w planach
miejscowych korektê okreœlonych w Studium linii
rozgraniczaj¹cych pomiêdzy wyodrêbnionymi kategoriami terenów (a wiêc równie¿ dopuszcza siê
przesuniêcia tych linii) "pod warunkiem realizacji
zasad zrównowa¿onego rozwoju i kszta³towania
³adu przestrzennego okreœlonych dla Krakowa
w Studium, a w szczególnoœci:
– nienaruszalnoœci najcenniejszych elementów systemu przyrodniczego (ten warunek jest spe³niony
w rozwi¹zaniach zwi¹zanych z omawian¹ korekt¹),
– nie rozpraszania zabudowy i tworzenia zwartych
zespo³ów zabudowy (omawiana korekta nie ma
znaczenia z punktu widzenia tego kryterium,
gdy¿ zabudowa wyznaczona po pó³nocnej stronie ulicy planowanej na przed³u¿eniu ul. Strzelców ma charakter zespo³u zwartego),
– integralnoœci zagospodarowania przestrzennego
oraz infrastruktury drogowej i technicznej (omawiana korekta jest korzystna z punktu widzenia
tego kryterium, bowiem zwiêksza stopieñ integracji obszaru Górka Narodowa Wschód z obszarem
Górka Narodowa Zachód),
– respektowania ustaleñ dla stref okreœlonych
w studium (omawiana korekta nie ma znaczenia
z punktu widzenia tego kryterium)".
Ad nr 3) W projekcie planu nie wyznaczono ¿adnej nowej drogi w³¹czanej do Al. 29 Listopada poza drogami istniej¹cymi (ul. Ks. J. Meiera, ul. Wêgrzecka) i tymi,
które okreœlone zosta³y w Studium. Wyznaczono natomiast wydzielony ci¹g pieszy z zieleni¹ urz¹dzon¹
oznaczony symbolem 1 KP/ZP. Teren 1 KP/ZP, przeznaczony w projekcie planu pod wydzielony ci¹g pieszy i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, ma strategiczne znaczenie w systemie publicznych powi¹zañ pieszych
osiedla, bowiem zapewnia dostêpnoœæ do planowanych przy Al. 29 Listopada przystanków komunikacji
zbiorowej z terenów wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej w po³udniowej czêœci osiedla.
W/w ci¹g pieszy nie przechodzi przez w³asnoœæ osoby wnosz¹cej uwagê.
Ad nr 4) Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Miejsk¹ Komisjê Urbanistyczno Architektoniczn¹ - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Na terenie stanowi¹cym w³asnoœæ osoby wnosz¹cej uwagê nie wyznaczono ¿adnej nowej drogi, poza tymi, jakie zosta³y okreœlone w Studium.
Ad nr 5) Granice podzia³u w³asnoœciowego biegn¹ g³ównie
na kierunku pó³noc - po³udnie. Uk³ad planowanego
rusztu komunikacyjnego, z wyj¹tkiem planowanej
na przed³u¿eniu ul. Strzelców trasy ulicy g³ównej
2 KD(G), œciœle nawi¹zuje do tego kierunku. Elementy rusztu komunikacyjnego maj¹ przebieg albo równoleg³y albo prostopad³y do linii podzia³u w³asno-
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œciowego. Gmina liczy siê z kosztami wykupu gruntów pod planowan¹ sieæ dróg publicznych, co jest
naturaln¹ konsekwencj¹ sporz¹dzenia planu.
Ad nr 6) Pas drogowy Al. 29 Listopada zosta³ wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu z poszerzeniem na stronê wschodni¹ (dobudowa drugiej jezdni) w nawi¹zaniu do ustaleñ dotychczasowych dokumentów planistycznych. Wg obowi¹zuj¹cego do koñca 2002 r. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa, pas drogowy Al. 29 Listopada (KT - G1/4)
ustalony by³ równie¿ przy za³o¿eniu jednostronnego poszerzenia ulicy w kierunku wschodnim.
Projekt planu reguluje zagadnienia przestrzenne dotycz¹ce modernizacji Al. 29 Listopada na ca³ym przebiegu tej ulicy przez obszar objêty planem, wyznaczaj¹c pas drogowy o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 40 m.
Ad nr 7a) W projekcie planu nie okreœlono wskaŸnika intensywnoœci zabudowy, lecz dla regulacji intensywnoœci pos³u¿ono siê takimi parametrami jak wskaŸnik
powierzchni zabudowanej oraz procentowy udzia³
powierzchni terenów biologicznie czynnych.
Wyliczony na podstawie w/w parametrów wskaŸnik intensywnoœci zabudowy dla terenu 6 MW/MN,
w którym znajduj¹ siê dzia³ki osoby wnosz¹cej uwagê, kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0, a wiêc odpowiada dolnej granicy okreœlonej w Studium
dla "strefy miejskiej" i jest w³aœciwy dla "strefy
kszta³towania systemu przyrodniczego", w obrêbie której, ten teren jest po³o¿ony.
Ad nr 7b) Polityka przestrzenna okreœlona w Studium, wytyczaj¹ca kierunki zagospodarowania terenów, mo¿e
byæ realizowana w oparciu o jeden plan miejscowy
lub o plan miejscowy i kolejn¹ lub kolejne jego zmiany. Ze wzglêdu na brak wniosków w sprawie przeznaczenia pod zabudowê terenu, o którym mowa
w uwadze (dotyczy terenu po³o¿onego przy ul. Batowickiej po wschodniej stronie ul. Wêgrzeckiej),
w projekcie planu pozostawiono ten teren na razie
w u¿ytkowaniu dotychczasowym, opieraj¹c siê
na przyjêtym przez autorów projektu planu kryterium konsekwentnego zamkniêcia zainwestowania
na ul. Wêgrzeckiej.
Ad nr 7c) Projekt planu uwzglêdni³ istniej¹c¹ zabudowê
w p³d. czêœci obszaru.
Ad nr 8) W projekcie planu przeznaczono jeden nowy teren
(2 UP) pod niezbêdne us³ugi publiczne oraz wyznaczono dwa zespo³y us³ug komercyjnych, czêœciowo z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,
w rejonach lokalizacji wa¿nych przystanków komunikacji zbiorowej, jeden po stronie zachodniej przy
skrzy¿owaniu Al. 29 Listopada z ul. Ks. Meiera, drugi po stronie wschodniej przy planowanym przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA). Obydwa zespo³y po³o¿one s¹ w strefach niekorzystnego oddzia³ywania dróg g³ównych i w znacznym stopniu izoluj¹ przed ich uci¹¿liwoœci¹ po³o¿one g³êbiej
tereny zabudowy mieszkaniowej.
Ad nr 9) Problem zgodnoœci projektu planu ze Studium,
a w szczególnoœci interpretacji okreœlonej w Studium kategorii terenów MW, jako elementu ogólnej struktury przestrzennej, a nie terenu przeznaczonego pod zabudowê w rozumieniu planu miejscowego, omówiony zosta³ powy¿ej, na pocz¹tku.
W³aœciwe odczytanie Studium nie dawa³o podstaw
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do przygotowañ realizacyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego poczynionych w obszarze
pokrywaj¹cym siê z terenem 1 ZP/US.
Ad nr 10) Pas drogowy Al. 29 Listopada zosta³ wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu w nawi¹zaniu do ustaleñ dotychczasowych dokumentów
planistycznych. Wg obowi¹zuj¹cego do koñca 2002 r.
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa, pas drogowy
Al. 29 Listopada (KT - G1/4) ustalony by³ przy za³o¿eniu jednostronnego poszerzenia ulicy w kierunku
wschodnim. Pas ten zosta³ nieco zmodyfikowany,
tj. poszerzony z 35 m w dotychczasowym planie miejscowym do 40 m w sporz¹dzanym projekcie planu,
w zwi¹zku ze zmian¹ planowanego przekroju drogowego Al. 29 Listopada z G 1/4 na G 2/2.
Koniecznoœæ uwzglêdnienia modernizacji Al. 29 Listopada polegaj¹cej na dobudowie drugiej jezdni
by³a okreœlona w warunkach komunikacyjnych
wydanej decyzji wzizt dla stacji benzynowej.
Ad nr 11) Budynek Hotel System zosta³ zinwentaryzowany
jako hotel na etapie inwentaryzacji urbanistycznej
sporz¹dzonej przez zespó³ projektowy planu i na tej
podstawie zosta³o ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenu zajmowanego przez ten budynek.
Badanie legalnoœci zrealizowanych inwestycji
nie jest przedmiotem sporz¹dzania planu. Lokalizacja hotelu w tym miejscu, tj. w bezpoœrednim s¹siedztwie Al. 29 Listopada, która jako ulica g³ówna
(klasy G) stanowi i stanowiæ bêdzie uci¹¿liw¹ trasê
komunikacyjn¹, jest przestrzennie bardziej uzasadniona ni¿ lokalizacja zabudowy mieszkaniowej.
Ad nr 12) Wielkoœæ wyznaczonej w projekcie planu powierzchni terenów publicznej zieleni urz¹dzonej (w tym terenu 1ZP/US) uzasadniona jest przeprowadzon¹
na etapie koncepcji planu analiz¹ w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkañców, opart¹ na wskaŸnikach standardów okreœlonych w Studium. Wielkoœæ
wyznaczonej powierzchni terenów zieleni izolacyjnej wi¹¿e siê z ochron¹ terenów mieszkaniowych
przed uci¹¿liwoœci¹ planowanych ulic g³ównych.
Ad nr 13) Ustalone w projekcie planu wskaŸniki wykorzystania terenów mieszkaniowych utrzymane s¹ na poziomie wymaganym wg Studium. W terenach MW/
MN, stanowi¹cych najbardziej ekstensywn¹ formê
zabudowy wielorodzinnej (z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego), wskaŸnik intensywnoœci
zabudowy kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1.0.
Wzd³u¿ Al. 29 Listopada wyznaczona jest linia zabudowy, a wiêc mo¿liwa jest zabudowa, wzd³u¿ niemal ca³ego jej przebiegu, z wyj¹tkiem fragmentu,
który ma kontakt z planowanym parkiem osiedlowym (terenem 1 ZP/US). Fragment "pierzei" jednego z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych miasta rozwi¹zany jako zieleñ, nie pogarsza reprezentacyjnego charakteru tego ci¹gu, lecz polepsza jego walory przestrzenno - krajobrazowe. Porównaniem
mo¿e byæ park Krakowski przy Al. Mickiewicza.
8. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ki nr 126/4 obr. 28, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZP/US, przeznaczonym pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, tereny sportu i rekreacji (pó³nocna
i œrodkowa czêœæ dzia³ki),
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– oznaczonym symbolem 1 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹ (po³udniowa czêœæ dzia³ki),
– oznaczonym symbolem 1 UP, przeznaczonym pod zabudowê
us³ugow¹ z zakresu us³ug publicznych (niewielki fragment
przy po³udniowej granicy dzia³ki).
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a nastêpuj¹cych kwestii:
W uwadze wyra¿ona jest opinia (ocena), ¿e rozwi¹zania przewidziane w projekcie planu naruszaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególnoœci
poprzez:
– nie uwzglêdnienie wymagañ ³adu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury, walorów ekonomicznych terenu,
sposobu wykonywania prawa w³asnoœci,
– pozostawanie niezgodnymi z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
Osoba sk³adaj¹ca uwagê wnosi o uwzglêdnienie jej zastrze¿eñ i wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian do projektu planu:
– przywrócenie systemu komunikacyjnego zgodnego ze Studium poprzez oparcie uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada, jako g³ównego ci¹gu miejskiego oraz tworzenie pierzei zabudowy o okreœlonych liniach zabudowy z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ przeznaczenia terenu na funkcje us³ugowe jak i mieszkaniowe;
– realizacjê zapisów Studium okreœlaj¹cych teren w ca³oœci
jako MW z okreœleniem minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej dzia³ek, bez wydzielania zdefiniowanych obszarów
zieleni parkowej, co doprowadzi do zmniejszenia skutków
ekonomicznych wprowadzenia planu;
– zredukowanie do minimum wyznaczenia dróg wewnêtrznych
celem zapewnienia swobody kszta³towania przestrzeni.
W rozwiniêciu i uzasadnieniu osoba sk³adaj¹ca uwagê podnosi, co nastêpuje:
1) Wymagania ³adu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:
a) W projekcie planu przyjêto rozwi¹zanie po³¹czenia niskiej
zabudowy z wysok¹. Przedsiêwziêcie to pozostaje planistycznie b³êdne szczególnie tam gdzie zabudowa wysoka
pojawia siê w strefach pogr¹¿onego terenu, a zabudowa
niska na wzniesieniach.
b) Projekt planu przewiduje dominantê w postaci wysokich
budynków w formie "wyspy" po stronie zachodniej "Górki Narodowej", miêdzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczon¹ w planie KD(Z). Lokalizacja tego zespo³u jest dok³adnie na osi widokowej z Al. 29 Listopada ( na jej wlocie
w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku na Rynek Krakowski i Wawel. Zespó³ ten praktycznie przekreœli
wgl¹d w tê atrakcyjn¹ panoramê miasta, gdy tymczasem strona wschodnia "Górki Narodowej" otwiera widok
na Now¹ Hutê, kombinat metalurgiczny i £êg.
c) Wprowadzenie "pêtli drogowej" w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach powoduje brak mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej do miasta w panoramê miasta, która dla tego obszaru mo¿e stanowiæ znaczny walor urbanistyczny.
d) W projekcie planu brak jest hierarchii ci¹gów ulic.
e) Brak okreœlenia struktury zieleni, która ma podnieœæ standard u¿ytkowy tej strefy miasta. Wprowadzenie parków
na terenach, spe³niaj¹cych wymogi terenu pod zabudowê stanowi b³¹d w planowaniu urbanistycznym miasta.
Istotnym czynnikiem wyznaczaj¹cym obszar parku w terenie, powinna byæ rzeŸba terenu i naturalne miejsca,
w których niecki terenowe s¹ wyposa¿one w zasoby wod-
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ne i cieki. Tereny te ze wzglêdu na te cechy nie sprzyjaj¹ce
zabudowie s¹ naturalnym terenem lokalizacji parków.
2) Walory ekonomiczne.
a) Przyjête rozwi¹zania zajêtoœci terenu pod drogi publiczne dziel¹ dzia³ki bez usankcjonowania podzia³u w³asnoœci gruntów oraz nie pozostawiaj¹ mo¿liwoœci dowolnoœci zabudowy jak i rozwiniêcia dróg osiedlowych, co bêdzie skutkowaæ nadmiernymi kosztami wykupu gruntów.
Projekt planu nie wykorzystuje dostatecznie istniej¹cych
podzia³ów w³asnoœciowych dla obni¿enia kosztów po
stronie gminy w zakresie realizacji niezbêdnej infrastruktury. Tymczasem siatka podzia³ów w³asnoœciowych jest
w uk³adzie równole¿nikowo - po³udnikowym, co w przypadku odpowiedniego rusztu sieci dróg na planie ograniczy³oby koszty wykupu terenów poprzez ograniczenie
ich zajêtoœci i pozwoli³oby zaoszczêdziæ czas przygotowania inwestycji poprzez ograniczenie stron w wykupie
terenów.
b) Wprowadzenie w projekcie planu "pêtli drogowej" jako ulicy zbiorczej, wprowadzaj¹cej ³ukow¹ formê w tej urbanistycznej przestrzeni, powoduje w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach du¿¹ zajêtoœæ terenu dla wprowadzenia odpowiednich profili poprzecznych, bez jakiegokolwiek
uzasadnienia tego dzia³ania.
c) Zapis w planie miejscowym ochrony terenów zielonych
po stronie wschodniej Al. 29 Listopada poprzez wprowadzenie na terenach prywatnych przeznaczenie terenu jako zieleñ publiczn¹ (chodzi o teren 1ZP/US) zmusi gminê
do nieuzasadnionych kosztów wykupu terenów. Przy czym
nale¿y wskazaæ, ¿e tereny te znajduj¹ siê na obrze¿ach
miasta, co stawia w¹tpliwym celowoœæ przyjêtych rozwi¹zañ planistycznych.
3) Ustalenia studium.
Niedopuszczalne s¹ rozwi¹zania przyjête w planie, które pozostaj¹ sprzeczne z rozwi¹zaniami Studium a s¹ to:
– system komunikacji
a) Projekty planów, które winny w oparciu zapisy Studium
tworzyæ szkielet uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada przewiduj¹ jako g³ówne rozwi¹zanie
komunikacyjne ulicê oznaczon¹ (2 KD), zmieniaj¹c w ten
sposób zasadniczo system komunikacyjny, w stosunku
do przyjêtego w Studium.
b) Projekt planu w miejsce przewidzianego w studium
"kszta³towania ci¹gu ulicy" odsuwa zabudowê
od Al. 29 Listopada, nie tworz¹c pierzei, nie reguluj¹c
obligatoryjnej linii zabudowy - a zamiast "wnêtrz urbanistycznych o atrakcyjnej formie i jakoœci architektury
budynków" lokuj¹c zabudowê nisk¹ w s¹siedztwie ulicy, w miejsce " inwestycji o wa¿nym znaczeniu dla miasta i dzielnicy" wskazuj¹c dok³adne po³o¿enie us³ug hotelowych, a tym samym legalizuj¹c istniej¹cy budynek
wielorodzinny na dzia³kach nr: 142/3, 143/3, 144/4 obr. 28
Krowodrza zrealizowany niezgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowê i wykorzystywany niezgodnie
z przeznaczeniem jako budynek hotelowy.
– strefa miejska
c) Projekty planów nie uwzglêdniaj¹ przestrzennych konsekwencji zaliczenia w studium obszarów dla których s¹
sporz¹dzane do strefy miejskiej. Strefa miejska winna
realizowaæ zasady "miasta zwartego", przestrzeni o typowo miejskim charakterze: zwartych, intensywnie zainwestowanych.Tymczasem w swych rozstrzygniêciach
plany nie tworz¹ pierzei w ci¹gu ulicy, nie reguluj¹ obligatoryjnej linii zabudowy, a zamiast zabudowy wysokiej lokalizuj¹ zabudowê nisk¹ w s¹siedztwie ulicy.
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d) Plany zak³adaj¹c przeznaczenie tych terenów objêtych
planem jako mieszan¹ funkcjê o wysokiej i niskiej intensywnoœci - co przeczy zasadzie ³adu przestrzennego i celowi planowania przestrzennego i zmienia sposób zagospodarowania terenów oraz ogranicza zajêtoœci poszczególnych funkcji w stosunku do przyjêtych w Studium.
e) W sprzecznoœci z zapisami Studium - projekt planu
po stronie Górki Narodowej Wschód w czêœci po³udniowo - wschodniej - nie przewiduje terenu pod zabudowê
mieszkaniow¹.
– tereny zielone
f) Projekt planu przes¹dza o przeznaczeniu znacznej iloœci
terenów jako tereny zielone, gdy tymczasem g³ówne
przeznaczenie terenu objêtego niniejszymi planami - to
zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywnoœci.
Poza powierzchni¹ biologicznie czynn¹ (œrednio 30 %
terenów pod now¹ zabudowê), oraz terenów rolniczych,
plany wprowadzaj¹ przeznaczenie znacznych terenów,
bêd¹cych prywatn¹ w³asnoœci¹ jako zieleni publicznej
(dzia³ka nr 126/4). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na terenach objêtych projektami planów nie znajduj¹ siê zorganizowane parki lub tereny zielone.
Nieuzasadnionym jest w œwietle zasad planowania przestrzennego (...) umiejscowienie w projekcie planu, parku w obszarze o dogodnej ekspozycji dla zabudowy,
na korzystnym sk³onie terenu podczas gdy obok pojawia siê niecka terenowa mog¹ca znakomicie przej¹æ
funkcje parku. Takie przesuniecie funkcjonalne pozwoli³oby tak¿e utrzymaæ zasadê kontynuacji miejskiego charakteru ulicy 29 - go Listopada i nie otwieraæ widoku
w kierunku terenów Huty.
– ochrona i kszta³towanie dziedzictwa kulturowego
g) projekt planu przewiduje po stronie zachodniej "Górki Narodowej", miedzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczon¹
w planie KD(Z) lokalizacje zespo³u wysokich budynków
na osi widokowej z ul. 29 - go Listopada (na jej wlocie
w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku na Rynek
Krakowski i Wawel. - Ponadto utrat¹ mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej do miasta w panoramê miasta skutkuje w przypadku drogi (2 ZP/KP).
4) B³êdy.
Projekt planu zawiera podstawowe b³êdy merytoryczne,
b³êdnie wskazuje ul. Grabczaka.
W podsumowaniu stwierdzono:
Sporz¹dzaj¹c studium oraz plan przestrzenny organy Gminy winny siê kierowaæ takimi zasadami jak: wymagania ³adu
przestrzennego, walory krajobrazowe, walory ekonomiczne przestrzeni jak równie¿ prawo w³asnoœci. Gdy¿ ustalenia
mpzp kszta³tuj¹ sposób wykonania prawa w³asnoœci wp³ywaj¹c na swobodê korzystania z rzeczy przez osoby bêd¹ce
ich w³aœcicielami. Wobec tego, i¿ sporz¹dzane plany zasadniczo ingeruj¹ w prawo w³asnoœci poci¹gaj¹ za sob¹ daleko
id¹ce skutki finansowe dla Gminy a koszty wprowadzenia
pewnych zapisów w planie nie mog¹ byæ rozpatrywane
bez szczegó³owej analizy celu ich wprowadzenia. Nale¿y
równie¿ rozwa¿yæ koszty wprowadzenia poszczególnych rozwi¹zañ planistycznych w kontekœcie roli, jak¹ maj¹ spe³niaæ.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa ustalenia planu s¹ wi¹¿¹ce dla organów sporz¹dzaj¹cych projekt planu
przestrzennego a obowi¹zkiem Rady Miasta jest stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium. W przypadku uwag
wskazanych w niniejszym piœmie nie jest mo¿liwym stwierdzenie zgodnoœci projektowanych planów ze Studium.
W w/w stanie rzeczy autor uwagi wnosi o uwzglêdnienie
jego uwag do planu.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ustosunkowuj¹c siê do ogólnych stwierdzeñ uwagi, wyjaœnia siê:
Wymagania ³adu przestrzennego (w tym urbanistyki i architektury) rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni,
które tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œrodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, zapewnione s¹ w projekcie planu poprzez:
– wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, g³ównie
wielorodzinnej, na obszarach predysponowanych pod wzglêdem przestrzennym i œrodowiskowym dla tej funkcji, wg wskazañ okreœlonych w dyspozycjach Studium oraz ustalenie
dla tych terenów odpowiednich parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
– wyznaczenie terenów przeznaczonych pod us³ugi publiczne
i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê oraz wskazanie kluczowych pod wzglêdem przestrzennym terenów lokalizacji us³ug komercyjnych, a tak¿e okreœlenie odpowiednich
zasad kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem,
– rozwi¹zanie czytelnego i dobrze powi¹zanego z terenami zabudowy mieszkaniowej systemu zieleni, w którym g³ówn¹
(a z punktu widzenia ca³ego osiedla Górka Narodowa, strategiczn¹) funkcjê odgrywa teren 1 ZP/US przeznaczony
pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê (przewidziany jako park osiedlowy),
– okreœlenie odpowiednich wymagañ (w tym wyznaczenie zieleni izolacyjnej), zapewniaj¹cych zachowanie w³aœciwych
standardów œrodowiskowych w terenach zabudowy mieszkaniowej,
– rozwi¹zanie racjonalnego uk³adu komunikacyjnego, w nawi¹zaniu do istniej¹cej infrastruktury drogowej i dyspozycji
Studium.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e ocena projektu planu, równie¿ pod wzglêdem wymagañ ³adu przestrzennego urbanistyki i architektury,
przeprowadzona by³a przez upowa¿nione do tego organy w fazie opiniowania i uzgadniania tego projektu, w tym przez fachowy organ doradczy Prezydenta Miasta Krakowa tj. Miejsk¹
Komisjê Urbanistyczno - Architektoniczn¹. Projekt planu zosta³
zaopiniowany pozytywnie.
Odnoœnie uwagi dotycz¹cej niezgodnoœci ze Studium nale¿y
wyjaœniæ:
1) Wg ustaleñ Studium, status terenu, na którym znajduje siê
przedmiotowa dzia³ka wygl¹da nastêpuj¹co:
a) mieœci siê on w "granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania,
b) mieœci siê w " granicach strefy miejskiej",
c) po³o¿ony jest w "strefie kszta³towania systemu przyrodniczego",
d) zosta³ zaliczony do wyodrêbnionej kategorii terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania jako "tereny
o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci - MW",
e) na planszy Studium pt. " Struktura przestrzenna kierunki
i zasady rozwoju" (plansza K1), w granicach wyodrêbnionej kategorii terenów o której mowa w lit. d, okreœlone
zosta³y tereny zieleni publicznej w obrêbie struktury terenów MW, jako wskazanie dla przysz³ych planów miejscowych,
f) na planszy Studium pt. "Œrodowisko przyrodnicze i kulturowe, kierunki i zasady ochrony i rozwoju" (plansza K2),
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tereny zieleni publicznej, o których mowa w lit. e, zosta³y
równie¿ wyznaczone i okreœlone jako "zieleñ urz¹dzona
(parkowa, ogrodowa, forteczna, skwery, zieleñce).
2) Wyodrêbniona w Studium kategoria terenów MW - "tereny
o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci", stanowi zapis elementu ogólnej struktury przestrzennej, zdefiniowanego w stopniu agregacji ustaleñ w³aœciwym
dla specyfiki studium. Interpretacja, ¿e wszystkie tereny
w obrêbie tego elementu ogólnej struktury przestrzennej
miasta powinny byæ przeznaczone w planie miejscowym
pod zabudowê, jest nieuprawniona. Studium wskazuje g³ówne funkcje dla kategorii terenów MW - "zabudowa mieszkalna i mieszkalno - us³ugowa o wysokiej intensywnoœci
wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym."
W projekcie planu wyznaczone zosta³y zatem, poza terenami zabudowy mieszkaniowej, równie¿ tereny pod obiekty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, takie jak:
drogi publiczne, us³ugi publiczne i zieleñ publiczna, w tym
teren 1 ZP/US -przeznaczony pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹,
sport i rekreacjê.
3) Wyznaczenie w projekcie planu terenu 1 ZP/US nie narusza
ustaleñ Studium lecz jest zgodne z jego dyspozycjami.Teren
1 ZP/US niemal dok³adnie pokrywa siê z terenami zieleni
publicznej, o których mowa w pkt 1 lit. e i f.
4) Teren 1 ZP/US wyznaczony jest w projekcie planu nie tylko
w nawi¹zaniu do dyspozycji Studium, lecz równie¿ zgodnie
z przeznaczeniem tego terenu w dotychczasowym planie
miejscowym obowi¹zuj¹cym do koñca 2002 r.
Ustalone przeznaczenie tego terenu dostosowane jest tak¿e do jego w³aœciwoœci ekofizjograficznych (przewa¿aj¹c¹
jego powierzchniê stanowi zag³êbiona, bezodp³ywowa niecka
terenowa).
5) Teren 1 ZP/US wyznaczony zosta³ w projekcie planu jako niezbêdny element struktury funkcjonalno - przestrzennej osiedla, stanowi¹cy publiczny park osiedlowy. Powierzchnia tego
parku (4,70 ha) obs³ugiwaæ ma ca³e osiedle Górka Narodowa (oko³o 18-20 tys. mieszkañców).
Lokalizacja terenu publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji 1 ZP/US, jako wyodrêbnionej struktury przestrzennej na obszarze osiedla, znajduje te¿ uzasadnienie w przeprowadzonej
na etapie koncepcji planu, analizie programowej w zakresie
zaspokojenia potrzeb mieszkañców, opartej na wskaŸnikach
standardów okreœlonych w Studium.
Wg rozwi¹zañ projektu planu g³ówn¹, przewa¿aj¹c¹ funkcj¹
obszaru objêtego planem jest, zgodnie z ustaleniami Studium,
funkcja mieszkaniowa (wielorodzinna) wysokiej intensywnoœci, tj. o intensywnoœci, która mieœci siê w granicach 1,0 - 1,9
okreœlonych dla tego obszaru w Studium.
W terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych do najbardziej ekstensywnego zagospodarowania, wyznaczonych w projekcie planu pod symbolem MW/MN, wskaŸnik intensywnoœci
zabudowy kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0. Bior¹c pod uwagê wszystkie w/w okolicznoœci, trudno uznaæ za uzasadniony zarzut niezgodnoœci projektu planu z ustaleniami Studium.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych zagadnieñ treœci uwagi wyjaœnia siê:
Ad nr 1a) Pojawienie siê zabudowy wysokiej w strefach pogr¹¿onego terenu nie jest pomys³em projektu planu, lecz wynika z uwzglêdnienia obecnego stanu zainwestowania. Wyznaczenie zabudowy niskiej
(trzy kondygnacyjnej) w terenach MW/MN, wi¹¿e siê
ze specyficznymi w³aœciwoœciami tych terenów
(spadki oko³o 15 %, strefa kszta³towania systemu
przyrodniczego, mocna ekspozycja krajobrazowa).
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Ad nr 1b) Nie dotyczy obszaru "Górka Narodowa Wschód".
Ad nr 1c) "Wykorzystanie perspektywy z drogi wjazdowej
do miasta w panoramê miasta", jest przedmiotem
rozwi¹zañ przestrzennych przyjêtych w projekcie planu dla obszaru Górka Narodowa Zachód, natomiast
w przedmiotowym projekcie planu uwzglêdniono
g³ówne ci¹gi widokowe w tym obszarze.
Ad nr 1d) Projekt planu ustala czyteln¹ strukturê i hierarchiê
ci¹gów komunikacyjnych z rozró¿nieniem ulic g³ównych, ulic lokalnych, ulic dojazdowych, wydzielonych
ci¹gów pieszych.
Ad nr 1e) Struktura zieleni oraz powody i uwarunkowania wyznaczenia w projekcie planu parku osiedlowego (teren 1ZP/
US) na gruncie stanowi¹cym w³asnoœæ osoby wnosz¹cej uwagê, omówione zosta³y powy¿ej, w czêœci odnosz¹cej siê do zastrze¿eñ ogólnych uwagi.
Strukturê tê tworz¹ nastêpuj¹ce tereny:
– wydzielone tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
oznaczone symbolem ZP, w tym teren publicznej
zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji, oznaczony
symbolem 1 ZP/US,
– wydzielone tereny zieleni izolacyjno - krajobrazowej,
towarzysz¹ce g³ównym ci¹gom komunikacyjnym,
– zieleñ niewydzielona, stanowi¹ca tereny biologicznie czynne, pozostawione w obrêbie wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej.
Ad nr 2a) Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego
planem ruszt dróg publicznych, z których znaczn¹
czêœæ, stanowi¹ drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Miejsk¹ Komisjê Urbanistyczno - Architektoniczn¹ - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Granice podzia³u w³asnoœciowego biegn¹ g³ównie
na kierunku pó³noc - po³udnie. Uk³ad planowanego
rusztu komunikacyjnego, z wyj¹tkiem planowanej
na przed³u¿eniu ul. Strzelców trasy ulicy g³ównej
2 KD(G), œciœle nawi¹zuje do tego kierunku. Elementy rusztu komunikacyjnego maj¹ przebieg, albo równoleg³y albo prostopad³y do linii podzia³u w³asnoœciowego. Gmina liczy siê z kosztami wykupu gruntów pod planowan¹ sieæ dróg publicznych, co jest
naturaln¹ konsekwencj¹ sporz¹dzenia planu.
Ad nr 2b) G³ównym kryterium przestrzennym wyznaczenia
takiego przebiegu ulicy zbiorczej w projekcie planu
by³o dobre powi¹zanie z zachodni¹ czêœci¹ Górki
Narodowej. Zastosowanie odpowiednich profili poprzecznych, dostosowanych do ukszta³towania terenu bêdzie przedmiotem projektu budowlanego.
W projekcie planu przewidziano rezerwê terenu
dla takich rozwi¹zañ.
Ad nr 2c) Wyznaczony w projekcie planu teren 1 ZP/US - przeznaczony pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê, stanowi element zagospodarowania przestrzennego niezbêdny dla zaspokojenia podstawowych potrzeb publicznych mieszkañców osiedla.
Szczegó³owe uzasadnienie wyznaczenia tego terenu omówiono powy¿ej
Ad nr 3a) Zasada rozwi¹zania uk³adu komunikacyjnego w projekcie planu odpowiada okreœlonym w Studium kierunkom i zasadom rozwoju systemu transportu, zapisanym w szczególnoœci na planszy K3 stanowi¹cej graficzn¹ czêœci Studium.
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Ad nr 3b) Wzd³u¿ Al. 29 Listopada wyznaczona jest linia zabudowy, a wiêc równie¿ zabudowa, niemal na ca³ym
jej przebiegu, z wyj¹tkiem fragmentu, który ma kontakt z planowanym parkiem osiedlowym (terenem
1 ZP/US). Fragment "pierzei" jednego z g³ównych
ci¹gów komunikacyjnych miasta rozwi¹zany jako zieleñ, nie pogarsza reprezentacyjnego charakteru tego ci¹gu, lecz polepsza jego walory przestrzenno - krajobrazowe. Porównaniem mo¿e byæ park Krakowski przy Al. Mickiewicza.
Wzd³u¿ Al. 29 Listopada wyznaczona zosta³a linia
zabudowy nieprzekraczalna, a nie obowi¹zuj¹ca,
co ma œcis³y zwi¹zek z uci¹¿liwoœci¹ tej ulicy. Ustalenie to by³o przedmiotem dyskusji na posiedzeniu
MKUA i uznano je jako rozwi¹zanie w tym przypadku poprawne.
Budynek Hotel System zosta³ zinwentaryzowany
jako hotel na etapie inwentaryzacji urbanistycznej
sporz¹dzonej przez zespó³ projektowy planu i na tej
podstawie zosta³o ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenu zajmowanego przez ten budynek.
Badanie legalnoœci zrealizowanych inwestycji nie jest
przedmiotem sporz¹dzania planu. Lokalizacja hotelu w tym miejscu, tj. w bezpoœrednim s¹siedztwie
Al. 29 Listopada, która jako ulica g³ówna (klasy G)
stanowi i stanowiæ bêdzie uci¹¿liw¹ trasê komunikacyjn¹, jest przestrzennie bardziej uzasadniona ni¿
lokalizacja zabudowy mieszkaniowej.
Ad nr 3c) projekt planu daje mo¿liwoœæ realizacji zasady miasta zwartego w obszarze wyznaczonych terenów
zabudowy mieszkaniowej, poprzez okreœlenie:
– odpowiednich, uwzglêdniaj¹cych dyspozycje Studium, wskaŸników wykorzystania tych terenów,
– zasad kszta³towania zabudowy,
– linii zabudowy, zarówno obowi¹zuj¹cych jak i nieprzekraczalnych, przyjêtych w zale¿noœci od wystêpuj¹cych uwarunkowañ przestrzennych,
– ci¹gów wymagaj¹cych wykszta³cenia przestrzeni
us³ugowych,
– zwartego, rusztowego uk³adu komunikacyjnego.
Je¿eli natomiast chodzi o Al. 29 Listopada, to problem ten zosta³ wyjaœniony powy¿ej.
Ad nr 3d) W projekcie planu nie okreœlono wskaŸnika intensywnoœci zabudowy, lecz dla regulacji intensywnoœci pos³u¿ono siê takimi parametrami jak wskaŸnik
powierzchni zabudowanej oraz procentowy udzia³
powierzchni terenów biologicznie czynnej.
WskaŸniki te s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na zró¿nicowany charakter uwarunkowañ przestrzennych
poszczególnych obszarów. Wyliczony na podstawie
w/w parametrów wskaŸnik intensywnoœci zabudowy dla najbardziej ekstensywnie zainwestowanych
terenów MW/MN, kszta³tuje siê na poziomie oko³o
1,0, a wiêc odpowiada dolnej granicy okreœlonej
w Studium dla "strefy miejskiej" i jest w³aœciwy
dla "strefy kszta³towania systemu przyrodniczego",
w obrêbie której ten teren jest po³o¿ony. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przyjêty wskaŸnik intensywnoœci zainwestowania w terenach MW/MN wi¹¿e siê równie¿
z faktem, ¿e s¹ to tereny o du¿ych spadkach.
Ad nr 3e) Polityka przestrzenna okreœlona w Studium, wytyczaj¹ca kierunki zagospodarowania terenów, mo¿e
byæ realizowana w oparciu o jeden plan miejscowy
lub o plan miejscowy i kolejn¹ lub kolejne jego zmiany. Ze wzglêdu na brak wniosków w sprawie prze-
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znaczenia pod zabudowê terenu, o którym mowa
w uwadze (dotyczy terenu po³o¿onego przy ul. Batowickiej po wschodniej stronie ul. Wêgrzeckiej),
a tak¿e niejasnej dyspozycji Studium, co do przeznaczenia tego terenu, w projekcie planu pozostawiono ten teren na razie w u¿ytkowaniu dotychczasowym, opieraj¹c siê na przyjêtym przez autorów
projektu planu kryterium konsekwentnego zamkniêcia zainwestowania na ul. Wêgrzeckiej.
Ad 3 f) Problematyka zwi¹zana z zieleni¹ a w szczególnoœci
z parkiem osiedlowym wyznaczonym w projekcie
planu pod symbolem 1 ZP/US - teren przeznaczony
pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê
omówiona zosta³a powy¿ej, zarówno w zakresie zasadnoœci tej lokalizacji jak równie¿ jej zgodnoœci
z ustaleniami Studium. Struktura przestrzenna osiedla, w której w/w park stanowi bardzo istotn¹ rolê,
zaopiniowana zosta³a pozytywnie przez fachowy organ doradczy Prezydenta Miasta Krakowa
tj. przez MKUA.
Ad nr 3g) Nie dotyczy obszaru Górka Narodowa Wschód.
Ad nr 4) Nazwa ulicy nie jest przedmiotem ustaleñ planu.
W projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du ulica Grabczaka jest oznaczona poprawnie.
9. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ek nr 91, 92, 93, 94, 95, 96/1 obr. 28, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 2 ZI i 4 ZI, przeznaczonych pod zieleñ izolacyjno - krajobrazow¹,
– oznaczonym symbolem 2 KD(G), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê g³ówn¹,
– oznaczonym symbolem 5 KD(D), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê dojazdow¹,
– oznaczonych symbolami 7 - 9 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonych symbolami 1, 4 i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - ulice lokalne,
– oznaczonym symbolem 1 KP, przeznaczonym pod wydzielony ci¹g pieszy.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a kwestionowania ustaleñ przyjêtych w projekcie planu oraz stwierdzenia i¿ interes prawny
i uprawnienia w³aœcicieli dzia³ek zosta³y naruszone przez ustalenia w nich przyjête.
Zarzuty dotycz¹ niezgodnoœci planu z ustaleniami Studium
oraz wp³ywu planu na wykonanie prawa w³asnoœci nieruchomoœci, w szczególnoœci poprzez naruszenie wytycznych
w/w Studium poprzez istotne i nieuzasadnione ograniczenia
korzystania z nieruchomoœci w wyniku znacznego zajêcia terenów objêtych planem pod rozbudowê uk³adu komunikacyjnego, zarówno jezdnego jak i pieszego.
Autorzy uwagi nie wyra¿aj¹ zgody na przebieg drogi oznaczonej symbolem 2 KD(G), drogi oznaczonej symbolem 5 KD(L)
i 5 KD(D), ci¹gu pieszego oznaczonego symbolem 1 KP i 2 KP
oraz zaznaczaj¹, i¿ z tytu³u nieuzasadnionego i niezgodnego
ze Studium, proponowanego przez autorów planu przeznaczenia terenu przedmiotowych dzia³ek, w przypadku uchwalenia
planu wyst¹pi¹ z wszelkimi przewidzianymi prawem odwo³aniami oraz wyst¹pi¹ o przewidziane prawem odszkodowanie.
W konkluzji wnosz¹ o:
1) Przesuniêcie osi drogi 5 KD(L) w kierunku wschodnim do granicy z dzia³k¹ nr 90, obecnie ca³a w/w droga znajduje siê
na dzia³kach nr 95, 94, 92, 91;
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2) Przesuniêcie osi drogi 1 KD(L) w kierunku pó³nocnym
na dzia³ce nr 91;
3) Likwidacje ci¹gu pieszego 1 KP;
4) Zmianê wskaŸnika dla terenów 7 MW - 9 MW z 0,25 na 0,30,
(w § 11 ust. 3 pkt 2 lit. a projektu mpzp obszaru "Górka Narodowa Wschód" wystêpuje zakaz zabudowy terenu dla wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowanej o wartoœci 0,25
dla terenów 7 MW - 9 MW, podczas, gdy w planie dotycz¹cym zachodniej czêœci Górki Narodowej wskaŸnik ten,
dla tych samych terenów wynosi 0,30;
5) Zmianê wskaŸnika dla terenów 7 MW - 9 MW; z 50 % do 30 %
(w § 11 ust. 3 pkt 2 lit. e projektu mpzp obszaru "Górka Narodowa Wschód" wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej
okreœlony jest na poziomie min. 50 % w terenach 7 MW
do 9 MW, podczas gdy w planie dotycz¹cym zachodniej czêœci Górki Narodowej wskaŸnik ten, dla tych samych terenów
wynosi 30 %);
6) Zmniejszenie op³aty planistycznej z wysokoœci 30 % do wysokoœci 10 % (motywuje siê ten wniosek faktem, i¿ du¿a
czêœæ terenu jest przeznaczona wed³ug planu pod infrastrukturê drogow¹ a ponadto w poprzek przebiega sieæ energetyczna wysokiego napiêcia z szerokim pasem ochronnym,
która ju¿ w stanie obecnym nie pozwala na zagospodarowanie tego terenu);
7) W rozwiniêciu i uzasadnieniu podniesiono co nastêpuje:
a) planowany przebieg drogi oznaczonej symbolem 2 KD(G)
nie jest zgodny z przebiegiem zawartym w w/w Studium.
Przebieg drogi uleg³ przesuniêciu w kierunku zachodnim
i tym samym droga ta, o charakterze ponadlokalnym przecina planowane tereny mieszkaniowe powoduj¹c nie tylko nieuzasadnion¹ zajêtoœæ terenów inwestycyjnych,
ale równie¿ obci¹¿enie ekologiczne i akustyczne dla planowanych terenów zabudowy. Podkreœlono równie¿
w uwadze, ¿e w³¹czenie planowanej drogi 2 KD(G) w istniej¹c¹ ul. 29 - go Listopada uleg³o znacznemu przesuniêciu w stosunku do przebiegu planowanego w Studium;
b) korekta przebiegu drogi 2 KD(G), wbrew temu co zawiera opis planu, spowodowa³a brak kontynuacji przebiegu
istniej¹cej ulicy Strzelców, bowiem zgodnie z przebiegiem
ujêtym w planie w czêœci po³udniowej droga 2 KD(G)
wpada w istniej¹c¹ zabudowê wielorodzinn¹ osiedla;
c) prowadzenie po dwóch stronach wy¿ej wspomnianej drogi
2 KD(G) równoleg³ych ci¹gów komunikacyjnych - 6 KD(L)
po stronie wschodniej oraz 5 KD(L) + 5 KD(D) po stronie
zachodniej stanowi nieuzasadnion¹ rozrzutnoœæ gospodarowania terenem dzia³ek prywatnych;
d) prawid³owo przeprowadzona droga 2 KD(G) w po³¹czeniu
z wewn¹trzosiedlow¹ osiowo przebiegaj¹c¹ z po³udnia
na pó³noc drog¹ o oznaczeniu 2 KD(D) + 4 KD(D) stanowi³yby ³¹cznie z planowanymi drogami poprzecznymi o przebiegu wschód - zachód wystarczaj¹cy szkielet komunikacyjny prawid³owo obs³uguj¹cy tereny inwestycyjne;
e) podobne b³êdy pope³nione zosta³y, zdaniem wnosz¹cych
uwagê, przez autorów planu w zakresie planowania przebiegów ci¹gów pieszych, np. przeprowadzenie poprzecznego ci¹gu pieszego oznaczonego symbolami 1 KP+ 2 KP
bez uzasadnionego w³¹czenia w istniej¹c¹ siec ci¹gów
pieszych zrealizowanych faktycznie na terenach po³o¿onych po po³udniowej stronie obszaru objêtego planem
stanowi nastêpny przyk³ad nieprawid³owej gospodarki
terenami prywatnymi;
W tym rejonie terenów objêtych planem istnieje trakcja
energetyczna, która posiada swoj¹ znaczna strefê
ochronn¹, która musi pozostaæ wolna od jakiejkolwiek
zabudowy. Strefa ta zosta³a w sposób jednoznaczny okre-
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œlona w planie. W odczuciu autorów uwagi ci¹gi piesze
przebiegaj¹ce w tym rejonie winny byæ projektowane
w pasie koniecznej strefy ochronnej linii energetycznej,
nie uszczuplaj¹c tym samym terenów inwestycyjnych.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi, z wyj¹tkiem uwzglêdnienia uwagi w zakresie pkt 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona, z wyj¹tkiem pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1) Ulica 5 KD(L) zosta³a wyznaczona w granicach
du¿ego kompleksu nowych terenów wnioskowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie stanowi¹cego wspóln¹ w³asnoœæ osób wnosz¹cych
uwagê.
Wyznaczenie zarówno terenów zabudowy mieszkaniowej jak i ulicy obs³uguj¹cej te tereny w obrêbie jednej wspólnej w³asnoœci, mia³o na celu umo¿liwienie jednoczesnej realizacji zabudowy mieszkaniowej i komunikacji.
Ad nr 2) Wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku
planu pas drogowy ulicy 1 KD(L) zostanie przesuniêty w kierunku pó³nocnym z uwzglêdnieniem
wymaganej geometrii tej drogi, wynikaj¹cej z zapewnienia w³aœciwego k¹ta w³¹czenia tej ulicy
do planowanej ulicy g³ównej 2KD(G).
Ad nr 3) Wyznaczony w projekcie planu pod symbolem 1KP
ci¹g pieszy, stanowi strategiczny element w zakresie wewnêtrznych powi¹zañ osiedla na osi wschódzachód, ³¹cz¹cy i udostêpniaj¹cy mieszkañcom po³udniowej czêœci osiedla g³ówne punkty lokalizacji
przystanków komunikacji zbiorowej, tj. przystanek
w rejonie skrzy¿owania al. 29 Listopada z ul. Ks. Meiera po stronie zachodniej i przystanek szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA) po stronie wschodniej.
Ad nr 4) i 5) WskaŸnik powierzchni zabudowanej jest w znacznym stopniu wspó³zale¿ny od przyjêtego procentowego udzia³u powierzchni terenów biologicznie
czynnej.
W projekcie planu, w terenach, których dotycz¹
uwagi, wymagany, minimalny procent powierzchni terenów biologicznie czynnej ustalony zosta³
na poziomie wymaganym wg opinii Wydzia³u Gospodarki Komunalnej, ze wzglêdu na "umo¿liwienie prawid³owego funkcjonowania systemu przyrodniczego tego rejonu miasta".
Ad nr 6)
Wysokoœæ op³aty planistycznej jest zgodna z przyjêtymi w tym zakresie zasadami stosowanymi
na obszarze miasta.
Ad nr 7a) Zgodnoœæ planu ze Studium polega na zgodnoœci
generalnych rozwi¹zañ zawartych w planie z zasadami tych rozwi¹zañ okreœlonymi w Studium. Rysunek planu nie powstaje jako proste przeskalowanie rysunku studium, odrêbny jest bowiem stopieñ
agregacji ustaleñ w obu tych dokumentach. Przesuniêcie pasa drogowego ulicy 2KD(G) w kierunku
zachodnim wynika z uwzglêdnienia bardziej szczegó³owo ni¿ na etapie studium rozpoznanych uwarunkowañ trasowania tej ulicy.
Ad nr 7b) Pas drogowy ul. 2KD(G) trafia w pas drogowy
ul. Strzelców.
Ad nr 7c) Teren 6KD(L) obejmuje istniej¹c¹ ul. Wêgrzeck¹.
Ci¹g ulic wyznaczonych pod symbolami 5 KD(L)
i 5 KD(D) stanowi niezbêdny element uk³adu komunikacyjnego obs³uguj¹cy tereny budowlane po-
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³o¿one po zachodniej stronie planowanej ulicy
g³ównej 2KD(G). Wg ustaleñ projektu planu (§ 25
ust. 4 i 5 tekstu planu), przy spe³nieniu okreœlonych tam warunków, ulica 5 KD(D) nie musi zostaæ zrealizowana.
Ad nr 7d) Droga 2KD(G) planowana jest jako ulica g³ówna klasy G, wobec czego ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce
przepisy odrêbne, nie mo¿na do niej w³¹czaæ dodatkowych dróg poprzecznych o przebiegu wschód
- zachód.
Przyjêty w projekcie planu szkielet komunikacyjny
odpowiada potrzebom racjonalnej obs³ugi komunikacyjnej obszaru i zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez fachowy organ doradczy Prezydenta Miasta Krakowa tj. przez Miejsk¹ Komisjê Urbanistyczno - Architektoniczn¹.
Ad nr 7e) Wyznaczony ci¹g pieszy 1KP + 2KP ma na celu po³¹czenie konkretnych strategicznych punktów, o których mowa w Ad. 3. Prowadzenie go wzd³u¿ istniej¹cej linii elektroenergetycznej nie spe³nia warunków takiego po³¹czenia.
10. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ek nr 64/1, 64/2, 68/2, 68/17 obr. 28, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 10 ZP, przeznaczonym pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹,
– oznaczonych symbolami 1 i 4 ZI, przeznaczonych pod zieleñ
izolacyjno - krajobrazow¹,
– oznaczonym symbolem 6 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonych symbolami 1 i 2 KD(G), przeznaczonych
pod drogi publiczne - ulice g³ówne,
– oznaczonym symbolem 1 ZP/US, przeznaczonym pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, tereny sportu i rekreacji.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a nastêpuj¹cych kwestii:
W uwadze wyra¿ona jest opinia (ocena), ¿e rozwi¹zania przewidziane w projekcie planu naruszaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególnoœci
poprzez:
– nie uwzglêdnienie wymagañ ³adu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury, walorów ekonomicznych terenu,
sposobu wykonywania prawa w³asnoœci;
– pozostawanie niezgodnymi z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
Osoba sk³adaj¹ca uwagê wnosi o uwzglêdnienie jej zastrze¿eñ i wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian do projektu planu:
– przywrócenie systemu komunikacyjnego zgodnego ze Studium poprzez oparcie uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada, jako g³ównego ci¹gu miejskiego oraz tworzenie pierzei zabudowy o okreœlonych liniach zabudowy z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ przeznaczenia terenu na funkcje us³ugowe, jak i mieszkaniowe;
– realizacjê zapisów Studium okreœlaj¹cych teren w ca³oœci
jako MW z okreœleniem minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej dzia³ek, bez wydzielania zdefiniowanych obszarów
zieleni parkowej, co doprowadzi do zmniejszenia skutków
ekonomicznych wprowadzenia planu;
– zredukowanie do minimum wyznaczenia dróg wewnêtrznych celem zapewnienia swobody kszta³towania przestrzeni.

Poz. 4141

W rozwiniêciu i uzasadnieniu osoba sk³adaj¹ca uwagê podnosi, co nastêpuje:
1) Wymagania ³adu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury
a) W projekcie planu przyjêto rozwi¹zanie po³¹czenia niskiej
zabudowy z wysok¹. Przedsiêwziêcie to pozostaje planistycznie b³êdne szczególnie tam gdzie zabudowa wysoka
pojawia siê w strefach pogr¹¿onego terenu, a zabudowa
niska na wzniesieniach.
a) Projekt planu przewiduje dominantê w postaci wysokich
budynków w formie "wyspy" po stronie zachodniej "Górki Narodowej", miêdzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczon¹ w planie KD(Z). Lokalizacja tego zespo³u jest dok³adnie na osi widokowej z Al. 29 Listopada (na jej wlocie
w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku na Rynek Krakowski i Wawel. Zespó³ ten praktycznie przekreœli
wgl¹d w tê atrakcyjn¹ panoramê miasta, gdy tymczasem strona wschodnia "Górki Narodowej" otwiera widok
na Now¹ Hutê, kombinat metalurgiczny i £êg.
b) Wprowadzenie "pêtli drogowej" w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach powoduje brak mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej do miasta w panoramê miasta, która dla tego obszaru mo¿e stanowiæ znaczny walor urbanistyczny.
c) W projekcie planu brak jest hierarchii ci¹gów ulic.
d) Brak okreœlenia struktury zieleni, która ma podnieœæ
standard u¿ytkowy tej strefy miasta. Wprowadzenie
parków na terenach, spe³niaj¹cych wymogi terenu
pod zabudowê stanowi b³¹d w planowaniu urbanistycznym miasta. Istotnym czynnikiem wyznaczaj¹cym obszar parku w terenie, powinna byæ rzeŸba terenu i naturalne miejsca, w których niecki terenowe s¹ wyposa¿one w zasoby wodne i cieki. Tereny te ze wzglêdu na te
cechy nie sprzyjaj¹ce zabudowie s¹ naturalnym terenem lokalizacji parków.
2) Walory ekonomiczne.
a) Przyjête rozwi¹zania zajêtoœci terenu pod drogi publiczne dziel¹ dzia³ki bez usankcjonowania podzia³u w³asnoœci gruntów oraz nie pozostawiaj¹ mo¿liwoœci dowolnoœci zabudowy jak i rozwiniêcia dróg osiedlowych, co bêdzie skutkowaæ nadmiernymi kosztami wykupu gruntów.
Projekt planu nie wykorzystuje dostatecznie istniej¹cych
podzia³ów w³asnoœciowych dla obni¿enia kosztów
po stronie gminy w zakresie realizacji niezbêdnej infrastruktury. Tymczasem siatka podzia³ów w³asnoœciowych
jest w uk³adzie równole¿nikowo - po³udnikowym,
co w przypadku odpowiedniego rusztu sieci dróg na planie ograniczy³oby koszty wykupu terenów poprzez ograniczenie ich zajêtoœci i pozwoli³oby zaoszczêdziæ czas przygotowania inwestycji poprzez ograniczenie stron w wykupie terenów.
b) Wprowadzenie w projekcie planu "pêtli drogowej" jako ulicy zbiorczej, wprowadzaj¹cej ³ukow¹ formê w tej urbanistycznej przestrzeni, powoduje w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach du¿¹ zajêtoœæ terenu dla wprowadzenia odpowiednich profili poprzecznych, bez jakiegokolwiek
uzasadnienia tego dzia³ania.
c) Zapis w planie miejscowym ochrony terenów zielonych
po stronie wschodniej Al. 29 Listopada poprzez wprowadzenie na terenach prywatnych przeznaczenie terenu jako zieleñ publiczn¹ (chodzi o teren 1ZP/US) zmusi gminê
do nieuzasadnionych kosztów wykupu terenów. Przy czym
nale¿y wskazaæ, ¿e tereny te znajduj¹ siê na obrze¿ach
miasta, co stawia w¹tpliwym celowoœæ przyjêtych rozwi¹zañ planistycznych.
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3) Ustalenia studium.
Niedopuszczalne s¹ rozwi¹zania przyjête w planie, które pozostaj¹ sprzeczne z rozwi¹zaniami Studium a s¹ to:
– system komunikacji
a) Projekty planów, które winny w oparciu zapisy Studium
tworzyæ szkielet uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada przewiduj¹ jako g³ówne rozwi¹zanie
komunikacyjne ulicê oznaczon¹ (2 KD), zmieniaj¹c w ten
sposób zasadniczo system komunikacyjny, w stosunku
do przyjêtego w Studium.
b) Projekt planu w miejsce przewidzianego w studium
"kszta³towania ci¹gu ulicy" odsuwa zabudowê
od Al. 29 Listopada, nie tworz¹c pierzei, nie reguluj¹c
obligatoryjnej linii zabudowy - a zamiast "wnêtrz urbanistycznych o atrakcyjnej formie i jakoœci architektury
budynków" lokuj¹c zabudowê nisk¹ w s¹siedztwie ulicy, w miejsce "inwestycji o wa¿nym znaczeniu dla miasta i dzielnicy" wskazuj¹c dok³adne po³o¿enie us³ug hotelowych, a tym samym legalizuj¹c istniej¹cy budynek
wielorodzinny na dzia³kach nr: 142/3, 143/3, 144/4 obr.
28 Krowodrza zrealizowany niezgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowê i wykorzystywany niezgodnie
z przeznaczeniem jako budynek hotelowy.
– strefa miejska
c) Projekty planów nie uwzglêdniaj¹ przestrzennych konsekwencji zaliczenia w studium obszarów dla których
s¹ sporz¹dzane do strefy miejskiej. Strefa miejska
winna realizowaæ zasady "miasta zwartego", przestrzeni o typowo miejskim charakterze: zwartych, intensywnie zainwestowanych. Tymczasem w swych
rozstrzygniêciach plany nie tworz¹ pierzei w ci¹gu ulicy, nie reguluj¹ obligatoryjnej linii zabudowy, a zamiast zabudowy wysokiej lokalizuj¹ zabudowê nisk¹
w s¹siedztwie ulicy.
d) Plany zak³adaj¹c przeznaczenie tych terenów objêtych
planem jako mieszan¹ funkcjê o wysokiej i niskiej intensywnoœci - co przeczy zasadzie ³adu przestrzennego i celowi planowania przestrzennego i zmienia sposób zagospodarowania terenów oraz ogranicza zajêtoœci poszczególnych funkcji w stosunku do przyjêtych w Studium.
e) W sprzecznoœci z zapisami Studium - projekt planu
po stronie Górki Narodowej Wschód w czêœci po³udniowo - wschodniej - nie przewiduje terenu pod zabudowê
mieszkaniow¹.
– tereny zielone
f) Projekt planu przes¹dza o przeznaczeniu znacznej iloœci
terenów jako tereny zielone, gdy tymczasem g³ówne
przeznaczenie terenu objêtego niniejszymi planami - to
zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywnoœci.
Poza powierzchni¹ biologicznie czynn¹ (œrednio 30 %
terenów pod now¹ zabudowê), oraz terenów rolniczych,
plany wprowadzaj¹ przeznaczenie znacznych terenów,
bêd¹cych prywatn¹ w³asnoœci¹ jako zieleni publicznej
(dzia³ka nr 126/4). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na terenach objêtych projektami planów nie znajduj¹ siê zorganizowane parki lub tereny zielone.
Nieuzasadnionym jest w œwietle zasad planowania przestrzennego (...) jest umiejscowienie w projekcie planu,
parku w obszarze o dogodnej ekspozycji dla zabudowy,
na korzystnym sk³onie terenu podczas gdy obok pojawia siê niecka terenowa mog¹ca znakomicie przej¹æ
funkcje parku. Takie przesuniecie funkcjonalne pozwoli³oby tak¿e utrzymaæ zasadê kontynuacji miejskiego charakteru ulicy 29 - go Listopada i nie otwieraæ widoku
w kierunku terenów Huty.
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– ochrona i kszta³towanie dziedzictwa kulturowego
g) projekt planu przewiduje po stronie zachodniej "Górki
Narodowej", miedzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczona w planie KD(Z) lokalizacje zespo³u wysokich budynków na osi widokowej z ul. 29 - go Listopada ( na jej
wlocie w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku
na Rynek Krakowski i Wawel. Ponadto utrat¹ mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej
do miasta w panoramê miasta skutkuje w przypadku
drogi (2 ZP/KP).
4) B³êdy.
Projekt planu zawiera podstawowe b³êdy merytoryczne,
b³êdnie wskazuje ul. Grabczaka.
W podsumowaniu stwierdzono:
Sporz¹dzaj¹c studium oraz plan przestrzenny organy Gminy
winny siê kierowaæ takimi zasadami jak: wymagania ³adu przestrzennego, walory krajobrazowe, walory ekonomiczne przestrzeni jak równie¿ prawo w³asnoœci. Gdy¿ ustalenia mpzp
kszta³tuj¹ sposób wykonania prawa w³asnoœci wp³ywaj¹c
na swobodê korzystania z rzeczy przez osoby bêd¹ce ich w³aœcicielami. Wobec tego, i¿ sporz¹dzane plany zasadniczo ingeruj¹ w prawo w³asnoœci poci¹gaj¹ za sob¹ daleko id¹ce skutki
finansowe dla Gminy a koszty wprowadzenia pewnych zapisów w planie nie mog¹ byæ rozpatrywane bez szczegó³owej
analizy celu ich wprowadzenia. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ koszty wprowadzenia poszczególnych rozwi¹zañ planistycznych
w kontekœcie roli, jak¹ maj¹ spe³niaæ.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa ustalenia planu
s¹ wi¹¿¹ce dla organów sporz¹dzaj¹cych projekt planu przestrzennego a obowi¹zkiem Rady Miasta jest stwierdzeniu jego
zgodnoœci z ustaleniami studium. W przypadku uwag wskazanych w niniejszym piœmie nie jest mo¿liwym stwierdzenie zgodnoœci projektowanych planów ze Studium.
W/w stanie rzeczy autor uwagi wnosi o uwzglêdnienie jego
uwag do planu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ustosunkowuj¹c siê do ogólnych stwierdzeñ uwagi, wyjaœnia siê:
Wymagania ³adu przestrzennego (w tym urbanistyki i architektury) rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni,
które tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œrodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, zapewnione s¹ w projekcie planu poprzez:
– wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, g³ównie
wielorodzinnej, na obszarach predysponowanych pod wzglêdem przestrzennym i œrodowiskowym dla tej funkcji, wg wskazañ okreœlonych w dyspozycjach Studium oraz ustalenie
dla tych terenów odpowiednich parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;
– wyznaczenie terenów przeznaczonych pod us³ugi publiczne i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê oraz wskazanie kluczowych pod wzglêdem przestrzennym terenów lokalizacji us³ug
komercyjnych, a tak¿e okreœlenie odpowiednich zasad kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem;
– rozwi¹zanie czytelnego i dobrze powi¹zanego z terenami zabudowy mieszkaniowej systemu zieleni, w którym g³ówn¹
(a z punktu widzenia ca³ego osiedla Górka Narodowa, strategiczn¹) funkcjê odgrywa teren 1 ZP/US przeznaczony
pod publiczna zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê (przewidziany jako park osiedlowy);
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– okreœlenie odpowiednich wymagañ, w tym wyznaczenie zieleni izolacyjnej, zapewniaj¹cych zachowanie w³aœciwych standardów œrodowiskowych w terenach zabudowy mieszkaniowej;
– rozwi¹zanie racjonalnego uk³adu komunikacyjnego, w nawi¹zaniu do istniej¹cej infrastruktury drogowej i dyspozycji
Studium.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e ocena projektu planu, równie¿ pod wzglêdem wymagañ ³adu przestrzennego urbanistyki i architektury,
przeprowadzona by³a przez upowa¿nione do tego organy w fazie opiniowania i uzgadniania tego projektu, w tym przez fachowy organ doradczy Prezydenta Miasta Krakowa tj. przez MKUA.
Projekt planu zosta³ zaopiniowany pozytywnie.
Odnoœnie uwagi dotycz¹cej niezgodnoœci ze Studium nale¿y
wyjaœniæ:
1) Wg ustaleñ Studium, status terenu, na którym znajduje siê
przedmiotowa dzia³ka wygl¹da nastêpuj¹co:
a) mieœci siê on w "granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania,
b) mieœci siê w " granicach strefy miejskiej",
c) po³o¿ony jest w "strefie kszta³towania systemu przyrodniczego",
d) zosta³ zaliczony do wyodrêbnionej kategorii terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania jako "tereny
o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci - MW",
e) na planszy Studium pt. "Struktura przestrzenna kierunki i zasady rozwoju" (plansza K1), w granicach wyodrêbnionej kategorii terenów o której mowa w lit. d, okreœlone zosta³y
tereny zieleni publicznej w obrêbie struktury terenów MW,
jako wskazanie dla przysz³ych planów miejscowych,
f) na planszy Studium pt. "Œrodowisko przyrodnicze i kulturowe, kierunki i zasady ochrony i rozwoju" (plansza K2),
tereny zieleni publicznej, o których mowa w lit. e, zosta³y
równie¿ wyznaczone i okreœlone jako "zieleñ urz¹dzona
(parkowa, ogrodowa, forteczna, skwery, zieleñce).
2) Wyodrêbniona w Studium kategoria terenów MW - "tereny
o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci", stanowi zapis elementu ogólnej struktury przestrzennej, zdefiniowanego w stopniu agregacji ustaleñ w³aœciwym
dla specyfiki studium. Interpretacja, ¿e wszystkie tereny
w obrêbie tego elementu ogólnej struktury przestrzennej
miasta powinny byæ przeznaczone w planie miejscowym
pod zabudowê, jest nieuprawniona. Studium wskazuje g³ówne funkcje dla kategorii terenów MW - "zabudowa mieszkalna i mieszkalno - us³ugowa o wysokiej intensywnoœci
wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym".
W projekcie planu wyznaczone zosta³y zatem, poza terenami zabudowy mieszkaniowej, równie¿ tereny pod obiekty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, takie jak:
drogi publiczne, us³ugi publiczne i zieleñ publiczna, w tym
teren 1 ZP/US -przeznaczony pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹,
sport i rekreacjê.
3) Wyznaczenie w projekcie planu terenu 1 ZP/US nie narusza
ustaleñ Studium, lecz jest zgodne z jego dyspozycjami. Teren 1 ZP/US niemal dok³adnie pokrywa siê z terenami zieleni publicznej, o których mowa w pkt 1 lit. e i f.
4) Teren 1 ZP/US wyznaczony jest w projekcie planu nie tylko
w nawi¹zaniu do dyspozycji Studium, lecz równie¿ zgodnie
z przeznaczeniem tego terenu w dotychczasowym planie
miejscowym obowi¹zuj¹cym do koñca 2002 r.
Ustalone przeznaczenie tego terenu dostosowane jest tak¿e do jego w³aœciwoœci ekofizjograficznych (przewa¿aj¹c¹
jego powierzchniê stanowi zag³êbiona, bezodp³ywowa niecka
terenowa).
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5) Teren 1 ZP/US wyznaczony zosta³ w projekcie planu jako niezbêdny element struktury funkcjonalno - przestrzennej osiedla, stanowi¹cy publiczny park osiedlowy. Powierzchnia tego
parku (4,70 ha) obs³ugiwaæ ma ca³e osiedle Górka Narodowa (oko³o 18-20 tys. mieszkañców).
Lokalizacja terenu publicznej zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji 1 ZP/US, jako wyodrêbnionej struktury przestrzennej na obszarze osiedla, znajduje te¿ uzasadnienie w przeprowadzonej na etapie koncepcji planu, analizie programowej w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkañców, opartej
na wskaŸnikach standardów okreœlonych w Studium.
Wg rozwi¹zañ projektu planu g³ówn¹, przewa¿aj¹c¹ funkcj¹
obszaru objêtego planem jest, zgodnie z ustaleniami Studium, funkcja mieszkaniowa (wielorodzinna) wysokiej intensywnoœci, tj. o intensywnoœci, która mieœci siê w granicach
1,0 - 1,9 okreœlonych dla tego obszaru w Studium.
W terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych
do najbardziej ekstensywnego zagospodarowania, wyznaczonych w projekcie planu pod symbolem MW/MN, wskaŸnik intensywnoœci zabudowy kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0. Bior¹c pod uwagê wszystkie w/w okolicznoœci, trudno
uznaæ za uzasadniony zarzut niezgodnoœci projektu planu
z ustaleniami Studium.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych zagadnieñ treœci uwagi wyjaœnia siê:
Ad nr 1a) Pojawienie siê zabudowy wysokiej w strefach pogr¹¿onego terenu nie jest pomys³em projektu planu, lecz wynika z uwzglêdnienia obecnego stanu
zainwestowania. Wyznaczenie zabudowy niskiej
(trzy kondygnacyjnej) w terenach MW/MN, wi¹¿e
siê ze specyficznymi w³aœciwoœciami tych terenów
(spadki oko³o 15 %, strefa kszta³towania systemu
przyrodniczego, mocna ekspozycja krajobrazowa).
Ad nr 1b) Nie dotyczy obszaru "Górka Narodowa Wschód".
Ad nr 1c) "Wykorzystanie perspektywy z drogi wjazdowej
do miasta w panoramê miasta", jest przedmiotem
rozwi¹zañ przestrzennych przyjêtych w projekcie
planu dla obszaru Górka Narodowa Zachód, natomiast w przedmiotowym projekcie planu uwzglêdniono g³ówne ci¹gi widokowe w tym obszarze.
Ad nr 1d) Projekt planu ustala czyteln¹ strukturê i hierarchiê
ci¹gów komunikacyjnych z rozró¿nieniem ulic g³ównych, ulic lokalnych, ulic dojazdowych, wydzielonych
ci¹gów pieszych.
Ad nr 1e) Struktura zieleni oraz powody i uwarunkowania wyznaczenia w projekcie planu parku osiedlowego (teren
1ZP/US) na gruncie stanowi¹cym w³asnoœæ osoby wnosz¹cej uwagê, omówione zosta³y powy¿ej, w czêœci
odnosz¹cej siê do zastrze¿eñ ogólnych uwagi.
Strukturê tê tworz¹ nastêpuj¹ce tereny:
– wydzielone tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
oznaczone symbolem ZP, w tym teren publicznej
zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji, oznaczony
symbolem 1 ZP/US,
– wydzielone tereny zieleni izolacyjno - krajobrazowej, towarzysz¹ce g³ównym ci¹gom komunikacyjnym,
– zieleñ niewydzielona, stanowi¹ca tereny biologicznie czynne, pozostawione w obrêbie wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej.
Ad nr 2a) Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny roz-
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wi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Granice podzia³u w³asnoœciowego biegn¹ g³ównie
na kierunku pó³noc - po³udnie. Uk³ad planowanego
rusztu komunikacyjnego, z wyj¹tkiem planowanej
na przed³u¿eniu ul. Strzelców trasy ulicy g³ównej
2 KD(G), œciœle nawi¹zuje do tego kierunku. Elementy rusztu komunikacyjnego maj¹ przebieg albo równoleg³y albo prostopad³y do linii podzia³u w³asnoœciowego. Gmina liczy siê z kosztami wykupu gruntów pod planowan¹ sieæ dróg publicznych, co jest
naturaln¹ konsekwencj¹ sporz¹dzenia planu.
G³ównym kryterium przestrzennym wyznaczenia
takiego przebiegu ulicy zbiorczej w projekcie planu
by³o dobre powi¹zanie z zachodni¹ czêœci¹ Górki
Narodowej. Zastosowanie odpowiednich profili
poprzecznych, dostosowanych do ukszta³towania
terenu bêdzie przedmiotem projektu budowlanego. W projekcie planu przewidziano rezerwê terenu dla takich rozwi¹zañ.
Wyznaczony w projekcie planu teren 1 ZP/US przeznaczony pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport
i rekreacjê, stanowi element zagospodarowania
przestrzennego niezbêdny dla zaspokojenia podstawowych potrzeb publicznych mieszkañców osiedla.
Szczegó³owe uzasadnienie wyznaczenia tego terenu omówiono powy¿ej.
Zasada rozwi¹zania uk³adu komunikacyjnego w projekcie planu odpowiada okreœlonym w Studium kierunkom i zasadom rozwoju systemu transportu zapisanym w szczególnoœci na planszy K3 graficznej czêœci Studium.
Wzd³u¿ Al. 29 Listopada wyznaczona jest linia zabudowy, a wiêc jest mo¿liwa zabudowa, niemal
na ca³ym jej przebiegu, z wyj¹tkiem fragmentu, który ma kontakt z planowanym parkiem osiedlowym
(terenem 1 ZP/US). Fragment "pierzei" jednego
z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych miasta rozwi¹zany jako zieleñ nie pogarsza reprezentacyjnego
charakteru tego ci¹gu, lecz polepsza jego walory
przestrzenno - krajobrazowe. Porównaniem mo¿e
byæ park Krakowski przy Al. Mickiewicza.
Wzd³u¿ Al. 29 Listopada wyznaczona zosta³a linia
zabudowy nieprzekraczalna a nie obowi¹zuj¹ca,
co ma œcis³y zwi¹zek z uci¹¿liwoœci¹ tej ulicy. Ustalenie to by³o przedmiotem dyskusji na posiedzeniu
MKUA i uznano je jako rozwi¹zanie w tym przypadku poprawne.
Budynek Hotel System zosta³ zinwentaryzowany
jako hotel na etapie inwentaryzacji urbanistycznej
sporz¹dzonej przez zespó³ projektowy planu i na tej
podstawie zosta³o ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenu zajmowanego przez ten budynek.
Badanie legalnoœci zrealizowanych inwestycji
nie jest przedmiotem sporz¹dzania planu. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e lokalizacja hotelu w tym miejscu,
tj. w bezpoœrednim s¹siedztwie Al. 29 Listopada,
która jako ulica g³ówna (klasy G) stanowi i stanowiæ bêdzie uci¹¿liw¹ trasê komunikacyjn¹, jest przestrzennie bardziej uzasadniona ni¿ lokalizacja zabudowy mieszkaniowej.
Projekt planu daje mo¿liwoœæ realizacji zasady miasta zwartego w obszarze wyznaczonych terenów
zabudowy mieszkaniowej, poprzez okreœlenie:

Ad 3d)

Ad 3e)

Ad 3f)

Ad 3g)
Ad 4)
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- odpowiednich, uwzglêdniaj¹cych dyspozycje Studium, wskaŸników wykorzystania tych terenów,
- zasad kszta³towania zabudowy,
- linii zabudowy, zarówno obowi¹zuj¹cych jak i nieprzekraczalnych, przyjêtych w zale¿noœci od wystêpuj¹cych uwarunkowañ przestrzennych,
- ci¹gów wymagaj¹cych wykszta³cenia przestrzeni us³ugowych,
- zwartego, rusztowego uk³adu komunikacyjnego.
Je¿eli natomiast chodzi o Al. 29 Listopada, to problem ten zosta³ wyjaœniony powy¿ej.
W projekcie planu nie okreœlono wskaŸnika intensywnoœci zabudowy, lecz dla regulacji intensywnoœci pos³u¿ono siê takimi parametrami jak wskaŸnik
powierzchni zabudowanej oraz procentowy udzia³
powierzchni terenów biologicznie czynnej.
WskaŸniki te s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na zró¿nicowany charakter uwarunkowañ przestrzennych
poszczególnych obszarów. Wyliczony na podstawie w/w parametrów wskaŸnik intensywnoœci zabudowy dla najbardziej ekstensywnie zainwestowanych terenów MW/MN, kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0, a wiêc odpowiada dolnej granicy
okreœlonej w Studium dla "strefy miejskiej" i jest
w³aœciwy dla "strefy kszta³towania systemu przyrodniczego", w obrêbie której ten teren jest po³o¿ony. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ni¿szy wskaŸnik intensywnoœci zainwestowania ustalono w terenach
o du¿ych spadkach.
Polityka przestrzenna okreœlona w Studium, wytyczaj¹ca kierunki zagospodarowania terenów, mo¿e
byæ realizowana w oparciu o jeden plan miejscowy
lub o plan miejscowy i kolejn¹ lub kolejne jego zmiany. Ze wzglêdu na brak wniosków w sprawie przeznaczenia pod zabudowê terenu, o którym mowa
w uwadze (dotyczy terenu po³o¿onego przy ul. Batowickiej po wschodniej stronie ul. Wêgrzeckiej),
a tak¿e niejasnej dyspozycji Studium, co do przeznaczenia tego terenu, w projekcie planu pozostawiono ten teren na razie w u¿ytkowaniu dotychczasowym, opieraj¹c siê na przyjêtym przez autorów
projektu planu kryterium konsekwentnego zamkniêcia zainwestowania na ul. Wêgrzeckiej.
Problematyka zwi¹zana z zieleni¹ a w szczególnoœci
z parkiem osiedlowym wyznaczonym w projekcie
planu pod symbolem 1ZP/US - teren przeznaczony
pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, sport i rekreacjê
omówiona zosta³a powy¿ej, zarówno w zakresie
zasadnoœci tej lokalizacji jak równie¿ jej zgodnoœci
z ustaleniami Studium. Struktura przestrzenna osiedla, w której w/w park stanowi bardzo istotn¹ rolê,
zaopiniowana zosta³a pozytywnie przez fachowy
organ Prezydenta Miasta Krakowa tj. przez MKUA.
Dotyczy obszaru Górka Narodowa - Zachód.
Nazwa ulicy nie jest przedmiotem ustaleñ planu.
W projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du ulica Grabczaka jest oznaczona poprawnie.

11. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ek nr 44/1 i 44/7 obr. 28. Na podstawie dokumentów dostêpnych organowi planistycznemu nie mo¿na zidentyfikowaæ dzia³ki nr 44/7, które w projekcie planu znajduj¹
siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 8 i 9 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
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– oznaczonym symbolem 3 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 4MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonych symbolami 2,7 i 8 ZP, przeznaczonych pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹,
– oznaczonych symbolami 1 i 2 ZI, przeznaczonych pod zieleñ
izolacyjno - krajobrazow¹,
– oznaczonych symbolami 1 i 4 KD(L), przeznaczonych pod drogi publiczne - ulice lokalne,
– oznaczonych symbolami 5,6 i 8 KD(D), przeznaczonych
pod drogi publiczne - ulice dojazdowe,
– oznaczonym symbolem 1KP, przeznaczonym pod wydzielony ci¹g pieszy.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o wprowadzenie poprawki dotycz¹cej wskaŸnika powierzchni zabudowanej w terenie 9 MW z wartoœci 0,25 na 0,3
(jak to ma miejsce w przypadku terenów s¹siednich, oznaczonych symbolami 1 - 6 MW).
Autor uwagi uwa¿a, i¿ taki podzia³ jest niczym nie uzasadniony
i obni¿a wartoœæ terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
WskaŸnik powierzchni zabudowanej jest w znacznym stopniu
wspó³zale¿ny od przyjêtego procentowego udzia³u powierzchni
terenów biologicznie czynnej.
W projekcie planu, w terenie, którego dotyczy uwaga, wymagany, minimalny procent powierzchni terenów biologicznie
czynnej ustalony zosta³ na poziomie okreœlonym przez Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska, ze wzglêdu na "umo¿liwienie prawid³owego funkcjonowania systemu
przyrodniczego tego rejonu miasta".
Teren ten po³o¿ony jest w okreœlonej wg Studium "strefie
kszta³towania systemu przyrodniczego" i to powoduje przyjêcie takich wskaŸników w projekcie planu.
12. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki nr 4 obr. 28, która w projekcie planu znajduje
siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1R(ZO), przeznaczonym pod teren
rolniczy (teren otwarty),
– oznaczonym symbolem 6KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - ulicê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
zakwestionowania przeznaczenia przedmiotowej dzia³ki jako tereny rolnicze (tereny otwarte) i zawiera wnioski o dokonanie zmian projektu planu w kierunku stworzenia mo¿liwoœci
zabudowy tej dzia³ki.
W rozwiniêciu wnosz¹cy uwagê podnosi:
1) Ca³a zachodnia granica dzia³ki (ok. 100 m) przylega do projektowanej drogi lokalnej, ponadto oba krótsze boki dzia³ki
równie¿ przylegaj¹ do dróg.
Wprost przy krawêdzi jezdni, chodnika, u¿ytkowanych
przez pojazdy samochodowe, pieszych, rowerzystów, motocyklistów itp. na pasie ziemi ok. 11 m, zatruwanej przez spaliny, o³ów, azbest (z hamulców), py³ ze œcieraj¹cych siê opon,
kurz, itp. nie mo¿na uprawiaæ nic, co nadawa³oby siê do zje-
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dzenia bez zatrucia organizmu a na takim gruncie nie jest
mo¿liwe zachowanie jakichkolwiek standardów ekologicznych, zdrowotnych.
Korzystanie w sposób dotychczasowy z nieruchomoœci sta³o siê niemo¿liwe (b¹dŸ istotnie ograniczone), w zwi¹zku
z czym z chwil¹ uchwalenia planu autor uwagi zamierza broniæ swoich praw (poprzez ¿¹danie wykupu przez miasto przedmiotowej dzia³ki zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
2) Zmiana przeznaczenia z R na R(ZO) nie jest bez znaczenia
ze wzglêdu na wartoœæ rynkow¹ dzia³ki.
3) Zamys³ by w aglomeracji licz¹cej blisko 1 mln mieszkañców
wydzielaæ teren rolniczy, jest nieporozumieniem. Oko³o po³owa
obszaru objêtego planem ma zakaz zabudowy; ("có¿ to za plan,
który sprowadza siê do ustanowienia zakazu zabudowy?").
4) Obecnie tereny zaczynaj¹ pe³niæ rolê nielegalnego wysypiska
œmieci, który to stan siê pog³êbi z chwil¹ uchwalenia planu.
5) Planowane rezerwy terenowe powinny byæ wykupione
przez Miasto.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona z powodu wymaganego ustawowo zachowania zgodnoœci rozwi¹zañ projektu planu z ustaleniami "Studium". W tym przypadku zgodnoœæ ta dotyczy szczególnie istotnego elementu kszta³tuj¹cego strukturê przestrzenn¹ miasta, jakim jest ustalona w Studium "granica terenów przeznaczonych do zainwestowania", rozgraniczaj¹ca tereny przeznaczone do zabudowy i zainwestowania od terenów otwartych wy³¹czonych z zabudowy.
Wg w/w Studium przedmiotowa dzia³ka znajduje siê poza granic¹ terenów przeznaczonych do zainwestowania, st¹d zaliczona zosta³a do kategorii terenów okreœlonych jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
W/w granica oparta zosta³a na ulicy Wêgrzeckiej, st¹d jej przebieg jest bardzo dobrze czytelny i uzasadniony przestrzennie,
a tak¿e dobrze umotywowany historycznie (ulica Wêgrzecka
stanowi³a drogê rokadow¹ Twierdzy Kraków) i krajobrazowo
(zamkniêcie terenów zainwestowania na ulicy Wêgrzeckiej
pozwala na zachowanie strefy poœredniej terenów otwartych
w grzbietowej partii stoku, pomiêdzy terenami zabudowy osiedla a granic¹ miasta). Nie zachodz¹ istotne przes³anki, które
uzasadnia³yby przesuniêcie tej granicy na pó³nocny wschód,
poza ulicê Wêgrzeck¹. Przeciwnie, przesuniecie tej granicy i czêœciow¹ lub ca³kowit¹ likwidacjê wyznaczonych "terenów otwartych" trudno by³oby uzasadniæ potrzeb¹ zachowania zasad
zrównowa¿onego rozwoju i ³adu przestrzennego, a to jest podstawowym i w zasadzie jedynym kryterium dokonywania
ewentualnych odstêpstw od ustaleñ studium, dopuszczonym
w tym dokumencie.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych kwestii zawartych
w treœci uwagi, wyjaœnia siê:
Ad nr 1) W przypadku uzasadnionych roszczeñ zwi¹zanych
z opisanymi okolicznoœciami, po uchwaleniu planu,
mog¹ byæ zastosowane przepisy Art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ad nr 2) Projekt planu nie zmienia przeznaczenia dzia³ki w stosunku do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obowi¹zuj¹cego do koñca 2002 r.
Ad nr 3) O polityce przestrzennej w zakresie rozwoju miasta
rozstrzyga siê w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
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Wg studium za nieprzekraczaln¹ granicê rozwoju zainwestowania miejskiego (granicê terenów przeznaczonych do zainwestowania) przyjêto ulicê Wêgrzeck¹.
Ad nr 4) Projekt planu reguluje to zagadnienie (§ 6 ust. 1 pkt 6,
7 i 8 tekstu planu), które dodatkowo mo¿e byæ uregulowane na podstawie przepisów odrêbnych.
Ad nr 5) Projekt planu ustala przeznaczenie terenów R(ZO)
zgodnie z ich dotychczasowym u¿ytkowaniem i przeznaczeniem w dotychczasowym planie miejscowym,
tj. jako tereny rolnicze i tereny naturalnej zieleni nieurz¹dzonej (tereny otwarte), z zakazem zabudowy.
Nie planuje siê tu ¿adnych rezerw terenowych, które
powinny byæ wykupione przez Miasto np. pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹.
Naturalna zieleñ nieurz¹dzona, o której mowa powy¿ej, stanowi istniej¹c¹ lub mog¹c¹ powstaæ w przysz³oœci w drodze sukcesji naturalnej zieleñ œródpoln¹
zwi¹zan¹ z rolnicz¹ przestrzeni¹ produkcyjn¹.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr CXV/1193/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA, DOTYCZ¥CE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU GÓRKA NARODOWA WSCHÓD
I.

Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym charakterystyka rozwi¹zañ i zasady obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru "Górka Narodowa Wschód", zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu,
w tym w czêœci graficznej planu, stanowi¹cej integraln¹ czêœæ
uchwa³y. W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy
Miejskiej Kraków zapisano w planie nastêpuj¹ce inwestycje
infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Modernizacjê (przebudowê) istniej¹cej ulicy Al. 29 Listopada, polegaj¹c¹ na budowie drugiej jezdni i przystosowaniu tej ulicy do parametrów techniczno-u¿ytkowych klasy G, tj. ulicy g³ównej, o przekroju 2x2 pasy
ruchu w czêœci po³udniowej (na odcinku od torów kolejowych do skrzy¿owania z ulic¹, o której mowa w pkt 2)
i 2x3 pasy ruchu w czêœci pó³nocnej (na odcinku
od skrzy¿owania z ulic¹, o której mowa w pkt 2 do granic miasta),
2) Budowê na przed³u¿eniu ul. Strzelców nowej ulicy biegn¹cej w kierunku pó³nocnym do skrzy¿owania
z Al. 29 Listopada, o parametrach techniczno-u¿ytkowych
klasy G, tj. ulicy g³ównej, o przekroju 2x2 pasy ruchu,

Poz. 4141

3) Modernizacjê (przebudowê) istniej¹cych dróg planowanych jako ulice lokalne (klasy L), w tym: ul. Ks. Meiera, ul. Wêgrzeck¹ z budow¹ w³¹czenia tych ulic
do Al. 29 Listopada oraz ul. Batowick¹,
4) Budowê nowych dróg lokalnych (klasy L), w tym: ulicê
planowan¹ na przed³u¿eniu ul. Banacha, oznaczon¹ w planie symbolami 1 KD(L) i 2KD(L) oraz ulicê oznaczon¹ symbolem 5KD(L), ³¹cz¹c¹ w/w ulicê z ul. Ks. Meiera,
5) Realizacjê planowanego (z wykorzystaniem ulic istniej¹cych) uk³adu ulic dojazdowych i pieszojezdnych, oznaczonych w planie symbolami literowymi KD(D) i KD(X),
gwarantuj¹cych bezpoœredni¹ obs³ugê komunikacyjn¹
wyznaczonych terenów przeznaczonych pod zabudowê,
6) Realizacjê wydzielonych publicznych ci¹gów pieszych,
oznaczonych w planie symbolami literowymi KP i KP/
ZP, gwarantuj¹cych zachowanie niezbêdnych (strategicznych) powi¹zañ w obrêbie osiedla,
7) Realizacjê miejskiego parkingu w systemie "park & ride",
w terenie oznaczonym w planie symbolem 1 KD(PR)/U.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, œcie¿ki rowerowe, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia
sterowania ruchem, oraz urz¹dzenia i obiekty zabezpieczaj¹ce przed oddzia³ywaniem na tereny s¹siednie.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia
w wodê, obejmuj¹ca:
a) Modernizacjê uk³adu zasilania, z przystosowaniem
go do projektowanych zbiorników "Górka Narodowa" (teren oznaczony symbolem 1W), w tym realizacjê ruroci¹gu ø 250-300mm wzd³u¿ projektowanej
ulicy 1KD(L) i 2KD(L) oraz ruroci¹gu ø 200mm wzd³u¿
ul. Wêgrzeckiej,
b) Realizacjê rozprowadzaj¹cej sieci osiedlowej wzd³u¿
ulic wyznaczonych w planie, oznaczonych symbolami: 4KD(D), 7KD(D) - 8KD(D) i 3KD(X).
2) Odprowadzanie œcieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji, obejmuj¹ca:
a) przed³u¿enie kana³u sanitarnego o40cm w ul. Ks. Meiera, w kierunku wschodnim, wraz z realizacj¹ kana³ów bocznych w ulicach dojazdowych 5KD(L) i 2KD(L)
oraz w ulicach pieszojezdnych 4KD(X)-6KD(X),
b) modernizacjê i przed³u¿enie kana³u sanitarnego
w Al.29 Listopada, wraz z realizacj¹ kana³ów bocznych
w ulicach 8KD(D) i 9KD(D), sprowadzaj¹cych œcieki sanitarne z terenów zabudowy mieszkaniowej wyznaczonych w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego planem,
c) realizacjê kanalizacji opadowej w projektowanych ulicach, wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami: 1KD(G)-3KD(G), 4KD(G)/KD(L), 1KD(L)-6KD(L),
1KD(D), 3KD(D)-9KD(D), 4KD(X) i 5KD(X).
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) œrodków zewnêtrznych (w tym dotacji, kredytów i po¿yczek),
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
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III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji
nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie
jednostki organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji oraz Zarz¹d Gospodarki Komunalnej (lub ich odpowiednik).
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna Zarz¹d Gospodarki Komunalnej (lub jej odpowiednik).
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 bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
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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 dofinansowania 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.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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