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5126
Uchwa³a Nr CXVIII/1250/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowop³aszowskiej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:

nicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne;
2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,
b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3

§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowop³aszowskiej, zwany dalej "planem",
stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, dla którego przyst¹piono do sporz¹dzania planu na podstawie uchwa³y Nr XCIV/883/01 Rady
Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r., zmienionej uchwa³¹
XLVIII/464/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r.,
w granicach okreœlonych w za³¹czniku graficznym do tej
uchwa³y.

1. Podstawowym celem planu jest zapewnienie regulacji prawnej i przestrzennej dla lokalizacji:
1) Trasy Nowop³aszowskiej: odcinka III obwodnicy drogowej Krakowa, zawartego pomiêdzy skrzy¿owaniami ulic:
Wielickiej, Kamieñskiego i Nowos¹deckiej, a skrzy¿owaniem ulic: Lipskiej, Saskiej i Kukliñskiego;
2) odcinka planowanej linii szybkiego tramwaju oraz wêz³a
przesiadkowego tramwajowo - kolejowego przy stacji kolejowej Kraków - P³aszów.
2. Poza celami okreœlonymi w ust. 1 plan ustala przeznaczenie
i zasady zagospodarowania innych terenów po³o¿onych
w granicach obszaru objêtego planem.

§2

§4

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
b) rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury tech-

1. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, obejmuj¹:
1) przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I;
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu zawarte w Rozdziale II;
3) przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
zawarte w Rozdziale III;
4) przepisy koñcowe zawarte w Rozdziale IV.
2. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, odnosz¹ siê odpowiednio do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu
i obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
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3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§5
Przeznaczenie gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowop³aszowskiej;
2) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa;
3) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z póŸniejszymi zmianami;
4) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
zawarte w uchwale wraz z ustaleniami wyra¿onymi
w czêœci graficznej planu - obowi¹zuj¹cych w zakresie
okreœlonym uchwa³¹;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
w planie, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi lub granic¹ obszaru objêtego planem, oznaczony symbolem przypisanym do tego terenu;
6) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów
odrêbnych;
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem
jako jedyny lub przewa¿aj¹cy w wyznaczonym terenie;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który
dopuszczony zosta³ w danym terenie jako uzupe³nienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w ustaleniach planu;
9) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczonej po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy
œcian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni
z podporami lub przejazdów - po obrysie ich wy¿szych
kondygnacji;
10) wskaŸniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji;
11) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³
powierzchni zabudowy w powierzchni dzia³ki lub terenu
inwestycji;
12) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, takie jak:
ulice, place, przystanki komunikacji zbiorowej, miejskiej
i kolejowej wraz z otoczeniem, tereny zieleni urz¹dzonej
- dostêpne publicznie, wydzielone ci¹gi piesze i œcie¿ki
rowerowe wraz z ich otoczeniem;
13) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i
utrzymywane zespo³y zieleni, w tym równie¿ o charakterze izolacyjnym, wraz z obiektami ma³ej architektury, skomponowane pod wzglêdem estetycznym i plastycznym wg
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projektu zieleni, stanowi¹cego sk³adnik projektu zagospodarowania terenu inwestycji w projekcie budowlanym;
14) dojazdach - nale¿y przez to rozumieæ dojazdy do obiektów terenów i dzia³ek, dla których nie wyznaczono w planie wyodrêbnionych terenów dróg; dojazdy te s¹ elementem wewnêtrznej obs³ugi komunikacyjnej obiektów
w obrêbie wyznaczonych planem terenów lub w obrêbie poszczególnych terenów inwestycji;
15) wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym - nale¿y przez to rozumieæ samodzielny obiekt handlowy
lub obiekt us³ugowy obejmuj¹cy lokale handlowe, o ³¹cznej powierzchni sprzeda¿y (detalicznej lub hurtowej) powy¿ej 2 000 m2;
16) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnostoj¹ce, trwale zwi¹zane z gruntem lub umieszczone
na obiekcie budowlanym:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej
ni¿ 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu lub konstrukcji noœnej przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
d) wolnostoj¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym - s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m ponad poziom przyleg³ego terenu;
17) inwestycji komunikacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ
budowê publicznych: dróg, ulic, wydzielonych torowisk
tramwajowych, ci¹gów pieszych lub rowerowych, stanowisk i zatok postojowych, parkingów, a tak¿e drogowych
obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ lub instalacji, a tak¿e
urz¹dzenia i obiekty eliminuj¹ce lub ograniczaj¹ce oddzia³ywanie obiektów komunikacyjnych na tereny przyleg³e;
18) III obwodnicy - nale¿y przez to rozumieæ III obwodnicê
drogow¹, o której mowa w ustaleniach Studium, dotycz¹cych uk³adu dróg systemu drogowo - ulicznego;
19) szybkim tramwaju - nale¿y przez to rozumieæ szybki
tramwaj, o którym mowa w ustaleniach Studium dotycz¹cych podsystemu tramwajowego szynowego transportu publicznego;
20) zieleni izoluj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ urz¹dzon¹, w tym iglast¹, œredni¹ i wysok¹, o charakterze
izolacyjnym.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.
3. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic - nale¿y
przez to rozumieæ nazwy ulic obowi¹zuj¹ce w dniu uchwalenia planu; w przypadku póŸniejszych zmian nazw ulic, w tym
tak¿e wynikaj¹cych ze zmian ich przebiegu - nazwy te rozumieæ nale¿y odpowiednio.
§7
1. Elementy ustaleñ planu zawarte w czêœci graficznej planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym o zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami:
a) 1.KD(G+T), 2.KD(G+T) - tereny dróg publicznych - ulic
klasy G (g³ównych), z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi,
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b) 1.KD(G), 2.KD(G) - tereny dróg publicznych - ulic klasy
G (g³ównych),
c) 1.KD(G)/KU - teren drogi publicznej - ulicy klasy G (g³ównej) z obiektami i urz¹dzeniami obs³ugi komunikacji (stacja paliw),
d) 1.KD(Z+T), 2.KD(Z+T) - tereny dróg publicznych - ulic
klasy Z (zbiorczych) z wydzielonym torowiskiem tramwajowym,
e) 1.KD(Z) - 3.KD(Z) - tereny dróg publicznych - ulic klasy
Z (zbiorczych),
f) 2.KD(L) - 5.KD(L) - tereny dróg publicznych - ulic klasy
L (lokalnych),
g) 1.KD(D) - 6.KD(D) - tereny dróg publicznych - ulic klasy
D (dojazdowych),
h) 1.KT, 2.KT - tereny dróg publicznych - wydzielonych torowisk tramwaju szybkiego,
i) 1.KU - 3.KU - tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji,
j) 1.KDP - teren parkingów publicznych,
k) 1.MW, 2.MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
l) 1/2.MN - 5.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
m) 1.MU - 6.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
n) 1.UX - 3.UX - tereny zabudowy us³ugowej z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
o) 1.UX/P - 7.UX/P - tereny zabudowy us³ugowej, zabudowy produkcyjnej i magazynowej, z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
p) 1.UP, 2.UP - tereny us³ug publicznych,
r) 1.US - teren sportu i rekreacji,
s) 1.ZP - 5.ZP - tereny zieleni parkowej,
t) 1.ZO, 2.ZO - tereny zieleni nieurz¹dzonej,
u) 1.WS - teren wód powierzchniowych œródl¹dowych;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) ci¹g pieszy i ci¹g rowerowy - wskazany przebieg powi¹zania w terenach otoczenia zbiornika Bagry;
6) strefa ochrony konserwatorskiej;
7) strefa techniczna napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.
2. Elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej planu nie stanowi¹ce ustaleñ planu:
1) elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych krawêdzie jezdni, osie torowisk tramwajowych, przystanki komunikacji zbiorowej, przebiegi œcie¿ek rowerowych podstawowego uk³adu œcie¿ek rowerowych
Miasta Krakowa;
2) granice i numery dzia³ek ewidencyjnych;
3) orientacyjne granice obszarów potencjalnie zagro¿onych
niebezpieczeñstwem powodzi - wod¹ stuletni¹ Q 1%
i wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1% (wg uchwa³y Nr LXVI/554/00
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie
przyjêcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa);
4) oznaczenia terenów zamkniêtych - symbole literowe 1.TK/
Z - 3.TK/Z.
ROZDZIA£ II
Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem
§8
1. Utrzymanie, b¹dŸ przebudowa, istniej¹cej oraz realizacja
nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:

Poz. 5126

1) przepisów odrêbnych, w tym norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych oraz przepisów obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków;
2) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I-III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej.
§9
1. W zakresie zasad kszta³towania ³adu przestrzennego ustala siê:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - dla terenów wymagaj¹cych kszta³towania pierzei zabudowy, istotnych
dla ³adu przestrzennego; dla terenów, w których nie wyznaczono linii zabudowy - stanowi j¹ linia rozgraniczaj¹ca terenów, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych,
z zastrze¿eniem ust. 2;
2) wskaŸniki i parametry zagospodarowania terenów
i kszta³towania zabudowy dla poszczególnych terenów;
3) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych, w terenach okreœlonych jako przestrzenie publiczne oraz w wyznaczonych w planie:
a) terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje siê do sytuowania zabudowy wzglêdem linii rozgraniczaj¹cych terenów, bêd¹cych równoczeœnie granicami obszaru objêtego planem; w przypadkach takich zastosowanie maj¹ przepisy odrêbne.
3. Urz¹dzenia reklamowe inne, ni¿ wielkogabarytowe, nale¿y
lokalizowaæ zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Gminie
Miejskiej Kraków.
§ 10
1. W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1) nakaz realizacji, w terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD(G+T), 2.KD(G+T),
1.KD(G), 2.KD(G), 1.KD(Z+T), 2.KD(Z+T), 1.KD(Z) - 3.KD(Z),
pasów zieleni izoluj¹cej, urz¹dzeñ, lub obiektów wykluczaj¹cych i ograniczaj¹cych oddzia³ywania komunikacyjne na tereny podlegaj¹ce ochronie przed ha³asem i innymi zanieczyszczeniami komunikacyjnymi na podstawie
przepisów odrêbnych - przy zachowaniu wymogu ich równoczesnej realizacji z inwestycjami komunikacyjnymi;
2) obowi¹zek równoczesnego lub wyprzedzaj¹cego, w stosunku do podejmowanych zamierzeñ inwestycyjnych, wyposa¿ania terenów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) obowi¹zek zapewnienia potrzeb cieplnych w obiektach
nie przy³¹czonych do miejskiej sieci ciep³owniczej poprzez
stosowanie energii elektrycznej lub paliw "ekologicznie
czystych" (gaz, lekki olej opa³owy), z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimalne wskaŸniki emisyjne gazów i py³ów do powietrza;
4) dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku, zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ochrony œrodowiska:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej
- jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - us³ugowe,
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c) dla terenu us³ug publicznych (1.UP) - jak dla terenów
przeznaczonych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
d) dla terenu sportu i rekreacji oraz dla terenów zieleni
parkowej - jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;
5) zasady gospodarowania odpadami:
a) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania,
z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym aktami prawa miejscowego obowi¹zuj¹cymi w Gminie
Miejskiej Kraków dotycz¹cymi gospodarki odpadami,
b) zakazuje siê magazynowania odpadów oraz lokalizacji
inwestycji i zagospodarowania terenów dla prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z wyj¹tkiem ich bie¿¹cego gromadzenia zgodnego z u¿ytkowaniem terenów okreœlonych planem;
6) w granicach obszarów potencjalnie zagro¿onych niebezpieczeñstwem powodzi - stosowanie ustaleñ i zaleceñ dotycz¹cych profilaktyki przeciwpowodziowej i ograniczania skutków powodzi wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych, w tym aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych
w Gminie Miejskiej Kraków.
2. W zakresie ochrony przyrody ustala siê:
1) nakaz kszta³towania zagospodarowania terenów s¹siaduj¹cych z terenem wód powierzchniowych œródl¹dowych,
oznaczonego symbolem WS (zbiornik Bagry) - w zgodnoœci z pozosta³ymi ustaleniami planu - w sposób umo¿liwiaj¹cy:
a) zachowanie istniej¹cych zbiorowisk roœlinnych, stanowi¹cych ostojê zwierz¹t objêtych ochron¹ gatunkow¹,
w zgodnoœci z pozosta³ymi ustaleniami planu,
b) migracjê zwierz¹t wzd³u¿ brzegu zbiornika;
2) zakaz podejmowania zamierzeñ inwestycyjnych lub zmian
w zagospodarowaniu terenów, które mog³yby powodowaæ:
a) zmianê stosunków gruntowo - wodnych, w szczególnoœci obni¿enie zwierciad³a zbiornika wodnego (zbiornik
Bagry),
b) zmianê linii brzegowej zbiornika, poza korektami wynikaj¹cymi z naturalnych jej zmian lub regulacj¹ stanu
faktycznego wg przepisów odrêbnych.
3. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w ca³oœci w rejonie, w którym nie wystêpuje zagro¿enie osuwania siê mas ziemnych;
w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obowi¹zuj¹
przepisy odrêbne, w tym dotycz¹ce ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
4. Ochrona przed oddzia³ywaniem pól elektromagnetycznych
zwi¹zanych z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 11
1. W celu ochrony wartoœci kulturowych ustala siê strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku planu:
1) dla zespo³u obiektów sakralnych przy ul. Saskiej 2, obejmuj¹cego:
a) koœció³ parafialny i zakonny zgromadzenia Ksiê¿y Sercanów tj. dawn¹ kaplicê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
b) dom zakonny zgromadzenia Ksiê¿y Sercanów;
2) dla pomnika poœwiêconego 11 mieszkañcom Woli Duchackiej, zlokalizowanego przy skrzy¿owaniu ul. Nowos¹deckiej i ul. Wielickiej;
3) dla budynku dawnej rogatki przy ulicy Kolejowej 2.
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2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w granicach stref, o których mowa w ust. 1, wymagaj¹ uzyskania odpowiednich rozstrzygniêæ organu w³aœciwego w sprawach ochrony zabytków - wg przepisów odrêbnych.
§ 12
Ustala siê zasady kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) wymóg kszta³towania pierzei wzd³u¿ dróg i ulic publicznych
z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, stosownie do ustaleñ planu;
2) wymóg lokalizacji zieleni urz¹dzonej wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych;
3) wymóg wykonywania ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych z elementów drobnowymiarowych.
§ 13
1. Zgodnie z przepisami ustawy, dla terenów zamkniêtych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.TK/Z, 2.TK/Z, 3.TK/Z
- obejmuj¹cych czêœæ obszaru kolejowego po³o¿onego w granicach obszaru objêtego planem, zwi¹zanego z przebiegiem
linii kolejowej Kraków - Medyka oraz towarzysz¹c¹ tej linii
infrastruktur¹ kolejow¹ - nie ustala siê przeznaczenia; granice terenów zamkniêtych stanowi¹ równoczeœnie linie rozgraniczaj¹ce terenów s¹siednich.
2. Nie wyznacza siê strefy ochronnej terenów zamkniêtych,
o których mowa w ust. 1; w otoczeniu tych terenów obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych - odpowiednio do rodzaju i zakresu zamierzanych inwestycji i zagospodarowania terenów w ich s¹siedztwie.
§ 14
1. W obszarze objêtym planem nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci.
2. Z uwagi na przedmiot planu, istniej¹c¹, ustabilizowan¹ strukturê
gruntów oraz przeznaczenie terenów, okreœla siê zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci i parametry dzia³ek budowlanych
uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci wy³¹cznie
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MN.
§ 15
1. Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego obszaru objêtego planem:
1) uk³ad drogowy podstawowy obejmuj¹cy:
a) Trasê Nowop³aszowsk¹ - planowan¹ ulicê g³ówn¹,
³¹cz¹c¹ skrzy¿owania ul. Wielickiej, ul. Kamieñskiego
i ul. Nowos¹deckiej, ze skrzy¿owaniem ul. Lipskiej,
ul. Saskiej i ul. Kukliñskiego,
b) ulice g³ówne:
– ul. Kamieñskiego,
– ul. Nowos¹deck¹,
– ul. Lipsk¹,
– ul. Kukliñskiego,
– ul. Nowohuck¹,
– ul. Wielick¹ - odcinek przebiegaj¹cy na po³udnie
od skrzy¿owania z ul. Kamieñskiego,
c) ulice zbiorcze:
– ul. Wielicka - odcinek po³o¿ony na pó³noc od skrzy¿owania z ul. Kamieñskiego,
– ul. Sask¹ - odcinek po³o¿ony pomiêdzy skrzy¿owaniem z ul. Nowohuck¹, a skrzy¿owaniem z ul. Sask¹
i ul. Kukliñskiego,
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– ul. Stoczniowców,
– ul. Bie¿anowsk¹;
2) uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy obejmuj¹cy:
a) ulice lokalne jednojezdniowe:
– ul. Przewóz,
– ul. Myœliwsk¹,
– ul. P³aszowsk¹,
– ul. Batki wraz z w³¹czeniem w planowan¹ Trasê Nowop³aszowsk¹,
– ul. ¯o³niersk¹ na odcinku pomiêdzy ul. Gromadzka,
a planowan¹ Tras¹ Nowop³aszowsk¹,
b) ulice dojazdowe:
– ul. Prokocimsk¹,
– ul. ¯o³niersk¹ na odcinku pomiêdzy ul. Batki, a planowan¹ Tras¹ Nowop³aszowsk¹,
– ul. Ksiêdza Stoszki,
– planowan¹ ulicê zapewniaj¹c¹ dojazd do trenów po³o¿onych na zachód od po³udniowego odcinka ul. Saskiej,
– ul. Stró¿a Rybna,
– ul. Koszykarsk¹,
– ul. Kolejow¹,
– ul. Balickiego,
c) pozosta³e dojazdy;
3) po³¹czenia ulic uk³adu drogowego:
a) ulic g³ównych: Wielickiej, Kamieñskiego, Nowos¹deckiej,
planowanej Trasy Nowop³aszowskiej - wêz³y drogowe,
b) po³¹czenie ulic: Saskiej, Lipska i Kukliñskiego - wêze³
drogowy;
c) po³¹czenia ulic - innych ni¿ wymienione w lit. a, b - skrzy¿owania;
4) przebiegi tras tramwajowych:
a) szybkiego tramwaju: ul. Kukliñskiego - Trasa Nowop³aszowska - estakada nad torowiskiem linii kolejowej Kraków - Medyka, ul. Prokocimska - ul. Wielicka - ul. Nowos¹decka,
b) tramwaju tradycyjnego:
– ul. Wielicka,
– ul. Lipska;
5) przebieg œcie¿ek rowerowych uk³adu podstawowego:
a) drogi rowerowe g³ówne:
– ul. Kukliñskiego - ul. Lipska,
– ul. Wielicka,
– ul. Dygasiñskiego,
b) droga rowerowa zbiorcza: planowana Trasa Nowop³aszowska - estakada linii tramwaju nad lini¹ kolejow¹
Kraków - Medyka - ul. Prokocimska,
c) droga rowerowa zbiorcza rekreacyjna - po pó³nocnej
stronie zbiornika Bagry.
2. Zasady obs³ugi parkingowej obszaru objêtego planem okreœlone zosta³y w ustaleniach zawartych w rozdziale III uchwa³y,
dotycz¹cych poszczególnych terenów wyznaczonych w planie.
3. W terenach dróg publicznych ustala siê zakaz budowy ogrodzeñ, z wy³¹czeniem ogrodzeñ obiektów komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej, dopuszczonej odpowiednio
wg ustaleñ zawartych w rozdziale III.
§ 16
1. Ustala siê podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne;
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y budowaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci realizacji zabudowy
na obszarze objêtym planem;
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3) budowa ci¹gów, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów ulic
i dróg; w przypadkach uzasadnionych przyczynami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza siê lokalizacjê ci¹gów, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej poza tymi terenami, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to naruszaæ pozosta³ych 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 budowê nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzeñ
i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym terenie;
6) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, ustala siê zasadê, ¿e przebudowa lub prze³o¿enie tych urz¹dzeñ i sieci odbywaæ siê
bêdzie zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarz¹dcê
sieci - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 nale¿y stosowaæ odpowiednio
do potrzeb wynikaj¹cych z poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów.
3. Utrzymuje siê - i odpowiednio okreœla siê - przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych i planowanych sieci, urz¹dzeñ i obiektów
infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze objêtym planem, o zasiêgu wykraczaj¹cym poza jego granice,
a w tym - obs³uguj¹cych obszar nie objêty granic¹ planu.
§ 17
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obs³uga obszaru objêtego planem - poprzez system krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w po³udniowej czêœci podstawowej strefy ciœnieñ, pracuj¹cej w oparciu o zbiornik
"Krzemionki", dla której rzêdna obowi¹zuj¹cej linii ciœnieñ
wynosi 245 m n.p.m.;
2) utrzymuje siê przebieg magistrali wodoci¹gowych:
a) magistrali ø 800 mm wzd³u¿ ul. Krzywda i ul. Lipskiej,
b) poprzeczne przejœcie magistrali ø 800 mm w ul. Krzywda
(Kukliñskiego),
c) odcinek magistrali ø 800 mm w po³udniowej czêœci ul. Saskiej wraz z poprzecznymi przejœciami w skrzy¿owaniu,
d) magistrali ø 350 mm i ø 300 mm wzd³u¿ ul. Wielickiej,
e) magistrali ø 300 mm wzd³u¿ ul. ¯o³nierskiej; (czêœæ zachodnia),
f) magistrali ø 300 mm w ul. Dygasiñskiego;
3) planuje siê realizacjê magistrali wodoci¹gowej ø 800 mm
"Krzemionki - Mistrzejowice", jako drugiej trasy przesy³u wody
z Nastawni Piaski Wielkie do zbiornika "Mistrzejowice", wzd³u¿
której ustala siê strefê ochrony woln¹ od zabudowy, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, o szerokoœci
po 8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w tym pas
o szerokoœci po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu,
wolny od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
4) utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci rozprowadzaj¹cej,
któr¹ tworz¹ wodoci¹gi:
a) ø 150 mm przebiegaj¹cy w ul. Nowohuckiej, z odga³êzieniem ø 150 mm w ul. Stoczniowców,
b) ø 250 mm przebiegaj¹cy w ul. ¯o³nierskiej,
c) ø 150 mm przebiegaj¹cy w ul. Saskiej,
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d) ø 150 mm przebiegaj¹cy w ul. Malborskiej,
e) ø 150 mm przebiegaj¹cy w ul. Saskiej,
oraz sieæ rozdzielcza ø 100 mm, rozprowadzaj¹ca wodê
do obiektów zlokalizowanych wzd³u¿ istniej¹cych ulic;
5) wskazuje siê odcinki sieci wodoci¹gowej, wymagaj¹ce przebudowy lub prze³o¿enia zwi¹zku z ustaleniami planu dotycz¹cymi planowanego uk³adu komunikacyjnego:
a) wodoci¹g ø 150 mm, przebiegaj¹cy po wschodniej stronie ul. Saskiej, na pó³noc od skrzy¿owania z ul. Lipsk¹ przebudowa lub prze³o¿enie w rejonie skrzy¿owania
ul. Lipskiej i ul. Saskiej,
b) magistrala ø 300 mm przebiegaj¹ca po zachodniej stronie
ul. Saskiej, na pó³noc od skrzy¿owania z ul. Lipsk¹ - prze³o¿enie w rejonie skrzy¿owania ul. Lipskiej i ul. Saskiej,
c) magistrala ø 300 mm, biegn¹ca po zachodniej stronie
ul. Saskiej, na po³udnie od skrzy¿owania z ul. Lipsk¹ - przesuniêcie w kierunku zachodnim, w³¹cznie z prze³¹czeniem
ruroci¹gu ø 250 mm do planowanego odcinka ruroci¹gu
ø 300 mm;
d) wodoci¹gi ø 150 mm i ø 100 mm przebiegaj¹ce w ul. Saskiej, po zachodniej stronie magistrali ø 300 mm, o której
mowa w lit. c - przesuniêcie w kierunku zachodnim,
e) magistrala ø 350 mm, biegn¹ca po po³udniowej stronie
ulicy Wielickiej - przebudowa lub prze³o¿enie na odcinku
od w³¹czenia ul. Kamieñskiego poza skrzy¿owanie
z ul. Wolsk¹,
f) wodoci¹g ø 150 mm przebiegaj¹cy po pó³nocnej stronie
ul. Wielickiej - przebudowa lub prze³o¿enie na odcinku pomiêdzy ul. Rucian¹ a ul. Siostrzan¹ oraz na odcinku pomiêdzy ul. Bie¿anowsk¹ a ul. Dygasiñskiego,
g) wodoci¹g ø 150 mm, stanowi¹cy przy³¹cze do obiektów
produkcyjnych zlokalizowanych poza obszarem objêtym
planem, przebiegaj¹cy w liniach rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych symbolami 1.UX, 2.UX - przebudowa
lub prze³o¿enie, zapewniaj¹ce przebieg nie powoduj¹cy
kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania;
6) wskazuje siê tereny wymagaj¹ce rozbudowy sieci rozdzielczej:
a) tereny oznaczone symbolami 3.UX oraz 3.MN, wymagaj¹ realizacji sieci rozprowadzaj¹cej, której zasilanie bêdzie siê odbywaæ poprzez istniej¹cy ruroci¹g ø 100 mm,
zasilany z ruroci¹gu ø 250 mm przebiegaj¹cy w ul. ¯o³nierskiej,
b) teren oznaczony symbolem 1.UX/P wymaga realizacji sieci rozprowadzaj¹cej, zasilanej z przebiegaj¹cej w ul. Saskiej magistrali ø 300 mm,
c) tereny oznaczone symbolami 1/2.MN oraz 7.UX/P, wymagaj¹ realizacji sieci rozprowadzaj¹cej, w oparciu o istniej¹cy ruroci¹g ø 150 mm przebiegaj¹cy w ul. Bie¿anowskiej oraz ruroci¹g ø 100 mm przebiegaj¹cy w ul. Kolejowej,
d) teren oznaczony symbolem 1.UX wymaga realizacji sieci
rozprowadzaj¹cej zasilanej z istniej¹cego ruroci¹gu
ø 150 mm w ul. Wielickiej,
e) teren oznaczony symbolem 2.UX, wymaga realizacji sieci rozprowadzaj¹cej zasilanej z ruroci¹gu ø 100 mm przebiegaj¹cego w ul. Balickiego;
7) ustala siê strefy ochrony wzd³u¿ istniej¹cych sieci wodoci¹gowych:
a) dla magistrali wodoci¹gowej ø 800 mm pasy terenu o szerokoœci:
– po 8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
– po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
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b) dla magistrali wodoci¹gowych ø 500 - ø 300 mm:
– po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
– po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
c) dla sieci wodoci¹gowych rozbiorowych do ø 300 mm:
– po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
– po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
8) liniowe obiekty i urz¹dzenia sieci wodoci¹gowej nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem odleg³oœci mierzonych od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu:
a) 3,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
§ 18
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) obs³uga obszaru objêtego planem - poprzez system przynale¿ny do centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa
z oczyszczalni¹ œcieków w P³aszowie:
a) obs³uga czêœci obszaru objêtego planem, po³o¿onej na pó³noc od obszaru kolejowego linii Kraków - Medyka poprzez system kanalizacji ogólnosp³awnej, dla którego odbiornikiem œcieków jest Kolektor P³aszowski,
b) obs³uga czêœci obszaru objêtego planem, po³o¿onej na po³udnie od obszaru kolejowego linii Kraków - Medyka poprzez system kanalizacji rozdzielczej, z odbiorem œcieków
w kierunku Kolektora P³aszowskiego, natomiast w rejonie ul. Wielickiej i Bie¿anowskiej z odbiorem œcieków w kierunku Kolektora Bie¿anowskiego;
2) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych, g³ównych kana³ów:
a) odcinek Kolektora P³aszowskiego o przekroju 4,0/4,5 m
wraz z uchodz¹cym do niego kana³em ogólnosp³awnym
o przekroju 0,9/1,3 m w ul. Nowohuckiej i kana³em ogólnosp³awnym 0,6/0,9 m w ul. Nowohuckiej, oraz poni¿ej:
kana³em ogólnosp³awnym 0,7/1,05 m, odbieraj¹cym œcieki z kana³u ø 0,3 m, oraz kana³u 0,7/1,1 m w ul. Saskiej,
b) odcinek kolektora ogólnosp³awnego o przekroju 0,8/
1,20 m prowadz¹cego œcieki z rejonu ul. Krzywda w kierunku wschodnim do Kolektora P³aszowskiego, wraz z kolektorem 0,6/0,9 m w ul. Saskiej, bêd¹cym odbiornikiem
œcieków z obszaru pomiêdzy obszarem kolejowym
a ul. Krzywda i ul. Lipsk¹, a tak¿e kana³u sanitarnego bêd¹cego odbiornikiem œcieków z po³udniowej i po³udniowozachodniej czêœci obszaru od ul. Wielickiej do granicy
obszaru kolejowego linii Kraków - Medyka,
c) sieæ kana³ów sanitarnych sprowadzaj¹cych œcieki z rejonu ul. Wielickiej - ul. Bie¿anowskiej w kierunku Kolektora
Bie¿anowskiego;
3) ustala siê wymóg przebudowy lub prze³o¿enia kana³u sanitarnego o przekroju ø 0,6m w ul. Prokocimskiej na odcinku
od ul. Wielickiej do granicy obszaru kolejowego linii Kraków
- Medyka, w zwi¹zku z kolizj¹ z planowanym przebiegiem
torowiska szybkiego tramwaju;
4) wskazuje siê tereny wymagaj¹ce rozbudowy sieci kanalizacyjnej:
a) tereny oznaczone symbolami 3.UX oraz 3.MN, do skanalizowania w systemie ogólnosp³awnym, z g³ównym kana³em ø 0,3 m na przed³u¿eniu ul. ¯o³nierskiej, nastêpnie
w ul. Batki ze sprowadzeniem œcieków w kierunku koñ-
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cówki istniej¹cego kana³u ogólnosp³awnego ø 0,3 m w ulicy pomiêdzy ul. ¯o³niersk¹, a ul. £anow¹ lub w kierunku
koñcówki kana³u w ul. £anowej,
b) teren oznaczony symbolem 2.UX oraz czêœæ terenu oznaczonego symbolem 1/2.MN wymagaj¹ budowy kana³u
sanitarnego ø 0,30 m w ul. Kolejowej i w ul. Balickiego,
sprowadzaj¹cego œcieki sanitarne do koñcówki istniej¹cego kana³u ø 0,30 m przebiegaj¹cego czêœciowo poza granic¹ obszaru objêtego planem oraz w obrêbie terenu 1.TK/Z, wzd³u¿ granicy obszaru kolejowego, a tak¿e
równoleg³ej budowy kana³u deszczowego,
c) teren oznaczony symbolem 1.UX, wymagaj¹cy budowy
kana³ów bocznych w systemie rozdzielczym, odprowadzaj¹cych œcieki sanitarne do istniej¹cego kana³u sanitarnego ø 0,40m, a œcieki deszczowe do istniej¹cego kana³u
deszczowego ø 1,5/2,0 m, przebiegaj¹cych w liniach rozgraniczaj¹cych tego terenu,
d) teren oznaczony symbolem 1.UX/P, dla którego odbiornikiem œcieków bêdzie istniej¹cy kana³ ogólnosp³awny o 0,6/
0,9 m, przebiegaj¹cy w ul. Saskiej,
e) teren oznaczony symbolem 7.UX/P oraz po³udniowa czêœæ
terenu oznaczonego symbolem 1/2.MN, dla których odbiornikiem œcieków bêdzie istniej¹cy kana³ sanitarny
ø 0,30 m oraz dla kana³ deszczowy ø 0,60 m, w ul. Bie¿anowskiej;
5) likwidacja kana³ów sanitarnych ø 0,20 - 0,25 m, zlokalizowanych w ul. Kolejowej i w ul. Balickiego;
6) ustala siê strefy ochrony wzd³u¿ liniowych obiektów sieci
kanalizacyjnej:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m, licz¹c od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 1,0 m, licz¹c od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
7) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem odleg³oœci:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
§ 19
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych:
1) obs³uga obszaru objêtego planem:
a) poprzez system kanalizacji ogólnosp³awnej dla terenów
na pó³noc od torowiska linii kolejowej Kraków-Medyka,
b) poprzez system kanalizacji opadowej dla terenów na po³udnie i po³udniowy zachód od torowiska linii kolejowej
Kraków-Medyka;
2) wskazuje siê elementy systemu sieci kanalizacji opadowej,
wymagaj¹ce przebudowy lub prze³o¿enia w zwi¹zku z ustaleniami planu dotycz¹cymi uk³adu komunikacyjnego:
a) kana³ opadowy ø 0,8 m w ul. Prokocimskiej na odcinku
od ul. Wielickiej do torowiska kolejowego, celem odsuniêcia go od planowanego torowiska szybkiego tramwaju,
b) kana³ opadowy o przekroju 0,5/0,7m w ul. Wielickiej, koliduj¹cy z planowanym tunelem w rejonie skrzy¿owania
ul. Wielickiej i Nowos¹deckiej,
c) kana³ opadowy o przekroju 0,8 i 0,7/1,05 m, przecinaj¹cy
ukoœnie ul. Wielick¹ na wysokoœci ul. Nowos¹deckiej;
3) wskazuje siê tereny wymagaj¹ce rozbudowy sieci kanalizacji opadowej w ramach systemu kanalizacji rozdzielczej zgodnie z § 18 pkt 4;
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4) wymóg realizacji kanalizacji opadowej dla powierzchni szczelnej, zlokalizowanej:
a) w liniach rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych symbolami: 1.MU - 6.MU, 1.UX - 3.UX, 1.UX/P - 7.UX/P, 1.UP,
2.UP, 1.KD(G+T), 2.KD(G+T), 1 KD(G), 2.KD(G), 1.KD(Z+T),
2.KD(Z+T), 1.KD(Z) - 3.KD(Z), 2.KD(L) - 5.KD(L), 1.KD(D) 6.KD(D), 1.KT, 2.KT, 1.KDP,
b) utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha,
zlokalizowanych w granicach obszaru objêtego planem z zastosowaniem urz¹dzeñ do oczyszczania wód opadowych zapewniaj¹cych zachowanie wymogów dotycz¹cych
warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub ziemi, zgodnie z wymogami przepisów
odrêbnych;
5) ustala siê strefy ochrony wzd³u¿ liniowych obiektów sieci
kanalizacyjnej:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m, licz¹c od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 1,0 m, licz¹c od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
6) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem odleg³oœci:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
§ 20
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
1) obs³uga obszaru objêtego planem:
a) czêœæ obszaru po³o¿ona na pó³noc od torowiska linii kolejowej Kraków-Medyka - zaopatrzenie w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego ciœnienia, zasilanych ze stacji redukcyjno-pomiarowej I°, zlokalizowanej poza obszarem objêtym planem (przy ul. Niepo³omskiej); istniej¹cy uk³ad sieci tworz¹ gazoci¹gi rozdzielcze œredniego ciœnienia:
– ø 110 mm PE przebiegaj¹ca wzd³u¿ ul. Nowohuckiej,
– ø 110 mm PE przebiegaj¹ca wzd³u¿ ul. P³aszowskiej,
– ø 63 mm przebiegaj¹ca w rejonie ul. Myœliwskiej
i ul. Saskiej,
– ø 50 mm przebiegaj¹ca w rejonie ul. Lipskiej,
– ø 50-25 mm przebiegaj¹ca wzd³u¿ ul. ¯o³nierskiej,
oraz z gazoci¹gi niskiego ciœnienia, zasilane ze stacji redukcyjno-pomiarowej II° zlokalizowanej przy ul. P³aszowskiej, poprzez gazoci¹gi niskiego ciœnienia ø 150 - 80 mm
w ul. P³aszowskiej i w ul. Stró¿a Rybnej,
b) czêœæ obszaru po³o¿ona na po³udnie od torowiska kolejowego linii Kraków - Medyka - zaopatrzenie w gaz ziemny
z gazoci¹gów niskiego ciœnienia, zasilanych ze stacji redukcyjno-pomiarowej II°, zlokalizowanej poza obszarem
objêtym planem (przy ul. Malborskiej); istniej¹cy uk³ad
sieci tworz¹ gazoci¹gi rozdzielcze niskiego ciœnienia:
– ø 125 - 100 mm wzd³u¿ ul. Prokocimskiej,
– ø 150 mm wzd³u¿ ul. Wielickiej,
– ø 200, 150, 100 mm w rejonie skrzy¿owania ul. Malborskiej i ul. Wielickiej,
c) obiekty produkcyjne zlokalizowane w liniach rozgraniczaj¹cych terenu oznaczonego symbolem 1.UX oraz na pó³nocny zachód od tego terenu zaopatrywane w gaz ziemny z gazoci¹gów niskiego ciœnienia, zasilanych z zak³adowej stacji redukcyjno-pomiarowej II°, zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj¹cych terenu 1.UX, dla której Ÿród³em
zaopatrzenia w gaz jest gazoci¹g œredniego ciœnienia
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ø 150, przebiegaj¹cy wzd³u¿ ul. Malborskiej, stanowi¹cy
odga³êzienie od gazoci¹gu œredniego ciœnienia ø 250 mm
relacji Œledziejowice - Zabierzów przebiegaj¹cego na po³udnie od obszaru objêtego planem;
2) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci rozdzielczych, z wy³¹czeniem odcinków sieci wymienionych w pkt. 5;
3) wskazuje siê odcinki sieci gazowej, wymagaj¹ce przebudowy lub prze³o¿enia w zwi¹zku z ustaleniami planu dotycz¹cymi uk³adu komunikacyjnego:
a) gazoci¹g œredniego ciœnienia ø 50 mm w rejonie skrzy¿owania ul. Saskiej z ul. Lipsk¹,
b) gazoci¹g œredniego ciœnienia ø 150 mm, stacja redukcyjno - pomiarowa Iio oraz wychodz¹ce ze stacji gazoci¹gi
niskiego ciœnienia w liniach rozgraniczaj¹cych terenu 1.UX;
4) okreœla siê przebieg planowanego gazoci¹gu œredniego ciœnienia ø 160 mm PE, ³¹cz¹cego uk³ad sieciowy w rejonie
ul. Wielickiej z istniej¹c¹ sieci¹ œredniego ciœnienia w rejonie ul. Nowohuckiej wzd³u¿ planowanejTrasy Nowop³aszowskiej, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach
odrêbnych, w tym dotycz¹cych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz drogowe obiekty in¿ynierskie i ich usytuowanie;
5) wskazuje siê tereny wymagaj¹ce rozbudowy sieci rozdzielczej:
a) tereny oznaczone symbolami 1/2.MN oraz 1.MU - 6.MU rozbudowa istniej¹cej sieci gazoci¹gów niskiego ciœnienia,
b) teren oznaczony symbolem 3.MN - rozbudowa istniej¹cej sieci gazoci¹gów œredniego ciœnienia,
c) tereny oznaczone symbolami 1.UX i 2.UX - rozbudowa
sieci gazowej œredniego ciœnienia jako przed³u¿enie istniej¹cego gazoci¹gu ø 150 mm, przebiegaj¹cego w rejonie ul. Malborskiej,
d) tereny oznaczone symbolami 1.UX/P - 5.UX/P - rozbudowa sieci gazowej œredniego ciœnienia,
6) okreœla siê sposób zasilania lokalizowanych obiektów,
dla których odbiór godzinowy przekracza 60 Nm3/h z sieci
œredniego ciœnienia: poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe
II stopnia, lokalizowane w granicach terenu inwestycji,
z uwzglêdnieniem stanu zagospodarowania oraz przepisów
odrêbnych, w tym dotycz¹cych stref zagro¿enia wybuchem
oraz odleg³oœci bezpiecznych do obiektów;
7) obowi¹zuj¹ ograniczenia w zagospodarowaniu terenów,
w tym dotycz¹ce odleg³oœci podstawowych, stref kontrolowanych i stref zagro¿enia wybuchem, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
§ 21
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar objêty planem pozostaje w zasiêgu miejskiego systemu ciep³owniczego miasta; w obszarze objêtym planem
przebiega po³udniowa magistrala ciep³ownicza o œrednicy
2x ø 800/700 mm, natomiast uk³ad sieci ciep³owniczej tworz¹
odga³êzienia od tej magistrali:
a) 2x ø 125 mm od komory K-V w kierunku ul. Przewóz,
b) 2x ø 250 mm od komory K-VI w kierunku ul. Saskiej
oraz 2 x ø 100 mm w kierunku ul. Kaczej,
c) 2x ø 65 mm od komory K-VII w kierunku ul. Gromadzkiej,
d) 2x ø 350 mm od komory K-VIII w kierunku obiektów fabryki kabli,
e) 2x ø 125 mm od komory K-9 w kierunku osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiêdzy ul. Prokocimsk¹
i ul. Dworcow¹,
f) 2x ø 300 mm od komory K-IX wzd³u¿ ul. Wielickiej w kierunku pó³nocnozachodnim,
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g) 2x ø 200 mm od komory K-X do SWC przy ul. Siemomys³a,
h) 2x ø 500 mm od komory K-XI wzd³u¿ ul. Nowos¹deckiej;
2) utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci ciep³owniczej, z wy³¹czeniem odcinków sieci wymienionych w pkt. 3;
3) wskazuje siê odcinki sieci ciep³owniczej, wymagaj¹ce przebudowy lub prze³o¿enia, w zwi¹zku z kolizj¹ z planowanym
uk³adem komunikacyjnym:
a) magistrala 2 x ø 800 mm w rejonie ul. Prokocimskiej,
b) magistrala 2 x ø 700 mm w rejonie skrzy¿owania ul. Kamieñskiego z ul. Wielick¹ i ul. Nowos¹deck¹;
4) sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody
u¿ytkowej: w oparciu o miejski system ciep³owniczy, z dopuszczeniem rozbudowy sieci rozdzielczej lub w oparciu o lokalne systemy grzewcze, lub indywidualne Ÿród³a ciep³a;
5) przy ustalaniu lokalizacji planowanych ciep³oci¹gów nale¿y
zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej;
6) ustala siê strefy ochrony wzd³u¿ istniej¹cych ciep³oci¹gów,
w których zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych:
a) po 5,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu o œrednicy
powy¿ej Dn 500,
b) po 3,0 m dl ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów o œrednicy
od Dn 200 do Dn 500,
c) po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów do Dn 150
- od zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego lub ruroci¹gu;
7) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu
sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ zarz¹dcy sieci dostêpu do tej sieci w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
§ 22
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) utrzymuje siê przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV relacji GPZ
Dajwór - £êg;
2) zasilanie w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem
- w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia, poprzez stacje transformatorowe SN/nn; Ÿród³a zasilania w energiê elektryczn¹:
a) czêœæ obszaru objêtego planem, po³o¿ona na pó³noc
od torowiska linii kolejowej Kraków - Medyka - stacja
110/15 kV GPZ P³aszów,
b) czêœæ obszaru objêtego planem, po³o¿ona na po³udnie
od torowiska linii kolejowej Kraków - Medyka - stacja
110/15 kV GPZ Piaski Wielkie;
3) utrzymanie przebiegu istniej¹cych linii elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia, ze wskazaniem do przebudowy lub prze³o¿enia odcinków sieci wymienionych
w pkt. 4;
4) wskazuje siê odcinki sieci elektroenergetycznej, wymagaj¹ce przebudowy lub prze³o¿enia w zwi¹zku z ustaleniami
planu dotycz¹cymi uk³adu komunikacyjnego:
a) kable elektroenergetyczne przebiegaj¹ce wzd³u¿ ul. Saskiej w rejonie skrzy¿owania z ul. Nowohuck¹,
b) kable elektroenergetyczne przebiegaj¹ce wzd³u¿ ul. Saskiej, na odcinku od ul. Koszykarskiej do ul. ¯o³nierskiej,
c) kable elektroenergetyczne, przebiegaj¹ce wzd³u¿ ul. Kamieñskiego na odcinku od ul. Malborskiej do ul. Nowos¹deckiej;
5) wskazuje siê stacje transformatorowe do likwidacji: OPT2a,
OPT3, OPT7 i 3637 zlokalizowane w liniach rozgraniczaj¹-
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cych terenów oznaczonych symbolami 1.UX, 2.UX oraz powi¹zane z nimi sieci elektroenergetyczne;
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie poprzez istniej¹ce i planowane stacje transformatorowe SN/
nn, modernizowane, przebudowywane i rozbudowywane
w dostosowaniu do zapotrzebowania na moc elektryczn¹;
7) wymóg rozbudowy sieci SN i nn na terenach oznaczonych
symbolami 1.UX, 2.UX, w tym budowy stacji transformatorowych SN/nn i w³¹czenia ich do istniej¹cej sieci œredniego napiêcia, zgodnie z rysunkiem rozwi¹zañ infrastruktury
technicznej;
8) wymóg rozbudowy sieci niskiego napiêcia dla zapewnienia zasilania dla nowych odbiorców; szczegó³owy przebieg
linii niskiego napiêcia zostanie ustalony na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
9) zasada budowy stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/
nn jako stacji umieszczanych wewn¹trz obiektów kubaturowych, z dopuszczeniem ma³ogabarytowych stacji wolnostoj¹cych zharmonizowanych z otoczeniem;
10) zasada budowy linii elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia jako linii kablowych doziemnych oraz przebudowy linii napowietrznych œredniego i niskiego napiêcia
jako linii kablowych doziemnych;
11) wymóg oœwietlenia ulic, parkingów i terenów zieleni parkowej; zasilanie szaf sterowniczo - zasilaj¹cych sieci oœwietleniowej z istniej¹cych stacji transformatorowych, zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarz¹dcê sieci;
12) okreœla siê strefy techniczne wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych zapewniaj¹ce ochronê przed przekroczeniem dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi:
a) dla linii napowietrznej 110 kV - 40 m, licz¹c po 20 m
od osi linii,
b) dla linii kablowych SN i nn - 0,5 m, licz¹c od skrajnego
przewodu - z dopuszczeniem lokalizacji obiektów, warunkowanym przeprowadzeniem pomiarów pola elektromagnetycznego;
13) dopuszcza siê urz¹dzenie terenów w zasiêgu stref okreœlonych w pkt 12 jako zagospodarowanych wy³¹cznie zieleni¹
nisk¹.
§ 23
Ustala siê zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) g³ówne linie telekomunikacyjne zlokalizowane w ci¹gach:
ul. Nowohuckiej, ul. Saskiej, ul. Myœliwskiej, ul. Lipskiej,
ul. Krzywda, ul. Wielickiej, ul. Kamieñskiego, ul. Bie¿anowskiej, ul. Nowos¹deckiej;
2) utrzymanie przebiegu istniej¹cych linii telekomunikacyjnych,
ze wskazaniem do przebudowy lub prze³o¿enia odcinków
sieci wymienionych w pkt 3;
3) wskazuje siê odcinki sieci telekomunikacyjnej, wymagaj¹ce
przebudowy lub prze³o¿enia w zwi¹zku z planowanym uk³adem komunikacyjnym:
a) kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ ul. Saskiej, w rejonie
skrzy¿owania z ul. Nowohuck¹,
b) kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ ul. Saskiej, w rejonie
skrzy¿owania z ul. P³aszowsk¹,
c) kanalizacja teletechniczna, wzd³u¿ ul. Saskiej w rejonie
skrzy¿owania z ul. Lipsk¹,
d) kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ ul. Kamieñskiego w rejonie skrzy¿owania z ul. Nowos¹deck¹;
4) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji bêdzie nastêpowaæ poprzez rozbudowê istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ
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infrastruktury telekomunikacyjnej - zarz¹dzanej lub realizowanej przez obecnych i nowych zarz¹dców i operatorów;
5) nakaz budowy linii telekomunikacyjnych jako linii doziemnych kablowych, w tym linii uk³adanych w kana³ach teletechnicznych;
6) wymóg przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych jako linii kablowych doziemnych, w tym uk³adanych
w kanalizacji teletechnicznej;
7) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ (szafek) rozdzielczych sieci
przewodowej w terenach ulic, w terenach wydzielonego torowiska tramwaju szybkiego, w terenach obiektów i urz¹dzeñ
obs³ugi komunikacji oraz w terenie parkingów publicznych;
8) jako zasadê wskazuje siê wymóg umieszczania urz¹dzeñ
infrastruktury telekomunikacyjnej we wnêtrzu innych obiektów kubaturowych; dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych
obiektów telekomunikacji o zminimalizowanych gabarytach,
je¿eli nie narusza to pozosta³ych ustaleñ planu.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 24
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne;
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
4) zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji.
2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu zostaj¹ okreœlone na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi przeznacza siê
wy³¹cznie na cele okreœlone w przeznaczeniu podstawowym, a przy spe³nieniu warunków okreœlonych planem
i przepisami odrêbnymi - na cele przeznaczenia dopuszczalnego; lokalizacja obiektów i urz¹dzeñ o funkcji zgodnej z przeznaczeniem dopuszczalnym nie mo¿e uniemo¿liwiaæ wykorzystania terenów w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
podstawowym.
4. Zasady lokalizowania budynków w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy, z zastrze¿eniem
przepisów uchwa³y i przepisów odrêbnych.
5. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ poszczególne tereny, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane jako tereny zieleni, w tym zieleni o charakterze izoluj¹cym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa
w przepisach odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu, w szczególnoœci s³u¿¹cych obs³udze nieruchomoœci.
§ 25
1. Wyznacza siê teren drogi publicznej - ulicy klasy G (g³ównej),
z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KD(G+T), dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulice klasy g³ównej, wyposa¿one w niezbêdne elementy, w szczególnoœci takie jak:
a) jezdnie (g³ówne i ³¹cznice), ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe,
b) wydzielone torowiska i przystanki tramwajowe,
c) drogowe obiekty in¿ynierskie, w tym estakady, tunele
drogowe, œciany oporowe,
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d) instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, w tym urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie i oœwietlenie drogi,
e) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony akustycznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa,
b) jezdniê umo¿liwiaj¹c¹ w³¹czenie ul. Braterskiej, ul. Siostrzanej, ul. Rucianej, ul. Ro¿ena Jaksy, ul. ¯urawiej
do uk³adu komunikacyjnego obszaru objêtego planem,
c) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
d) zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska, w tym o charakterze
izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebieg ulic klasy g³ównej:
– w ci¹gu ul. Wielickiej,
– w ci¹gu ul. Kamieñskiego,
– w ci¹gu ul. Nowos¹deckiej,
– pomiêdzy ul. Wielick¹, a granic¹ terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.TK/Z, tj. w ci¹gu
planowanej Trasy Nowop³aszowskiej,
b) lokalizacjê estakady w ci¹gu planowanej Trasy Nowop³aszowskiej, w s¹siedztwie terenu oznaczonego symbolem 1.TK/Z,
c) przebieg torowisk tramwajowych:
– w ci¹gu ul. Wielickiej,
– w ci¹gu ul. Nowos¹deckiej,
d) przebieg jezdni ³¹cz¹cej ul. Bratersk¹, ul. Siostrzan¹,
ul. Rucian¹, ul. Ro¿ena Jaksy i ul. ¯urawi¹ z Tras¹ Nowop³aszowsk¹.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.KD(G+T):
1) okreœla siê zasady rozwi¹zañ komunikacyjnych:
a) przekroje poprzeczne ulic:
– klasy g³ównej - dwujezdniowe po dwa lub trzy pasy
ruchu,
– klasy zbiorczej - jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
– klasy dojazdowej - jednojezdniowe po dwa pasy ruchu
z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia liczby pasów ruchu w przypadkach uzasadnionych koniecznoœci¹ zapewnienia
p³ynnoœci ruchu w strefach wêz³ów i skrzy¿owañ,
b) lokalizacja bezpoœrednich bezkolizyjnych po³¹czeñ
w wêz³ach drogowych dla:
– relacji pomiêdzy ul. Nowos¹deck¹ a planowan¹Tras¹
Nowop³aszowsk¹,
– relacji pomiêdzy ul. Wielick¹ od Wieliczki a planowan¹
Tras¹ Nowop³aszowsk¹,
– skrêtu w lewo z ul. Lipskiej do planowanej Trasy Nowop³aszowskiej,
c) przebieg dróg rowerowych:
– g³ównych - wzd³u¿ ulic: Wielickiej, Kamieñskiego i Dygasiñskiego,
– zbiorczej - wzd³u¿ ul. Nowos¹deckiej z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków,
d) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów na zasadach innych,
ni¿ okreœlone w lit. a i b, przy zachowaniu wymogu zgodnoœci rozwi¹zañ zawartych w projektach budowlanych
z pozosta³ymi ustaleniami planu (w tym z ustalonym
na rysunku planu przebiegiem linii rozgraniczaj¹cych)
oraz z przepisami odrêbnymi;
2) ustala siê zakaz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniej¹cych budynków mieszkalnych;
3) dopuszcza siê budowê stacji transformatorowej s³u¿¹cej
zasilaniu elektrycznej sieci trakcyjnej tramwaju; w przy-
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padku rozbiórki istniej¹cej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dzia³kach: nr 1288/17, nr 1296, nr 1298,
obrêb 53, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy zachowaniu warunków:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy: 6 m,
b) geometria dachu: dach p³aski.
§ 26

1. Wyznacza siê teren drogi publicznej - ulicy klasy G (g³ównej),
z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 2.KD(G+T), dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulica klasy g³ównej, wyposa¿ona w niezbêdne elementy, takie jak:
a) jezdnie (g³ówne i ³¹cznice), ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe,
b) wydzielone torowiska i przystanki tramwajowe,
c) drogowe obiekty in¿ynierskie w tym estakady i œciany
oporowe,
d) instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, w tym urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie i oœwietlenie drogi,
e) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony akustycznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska, w tym o charakterze
izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania obejmuj¹ce,
a) przebieg ulicy klasy g³ównej - w ci¹gu ul. Saskiej, na po³udnie od wêz³a ul. Saskiej, ul. Lipskiej i ul. Kukliñskiego, do linii rozgraniczaj¹cych terenu oznaczonego symbolem 1.KD(G) (ulica klasy G),
b) wêze³ okreœlony w lit. a, z wlotami:
– ul. Kukliñskiego (ulica klasy G),
– ul. Lipskiej (ulica klasy G),
– ul. Saskiej: od po³udnia (ulica klasy G) i od pó³nocy
(ulica klasy Z).
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD(G+T):
1) okreœla siê zasady rozwi¹zañ komunikacyjnych:
a) lokalizacja bezkolizyjnego po³¹czenia w wêŸle drogowym - dla skrêtu w lewo z ul. Lipskiej do ul. Saskiej
(ulica klasy G),
b) przekrój ul. Saskiej (ulica klasy G) - dwujezdniowy,
po dwa lub trzy pasy ruchu, z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia
liczby pasów ruchu w przypadkach uzasadnionych koniecznoœci¹ zapewnienia p³ynnoœci ruchu, w strefach
wêz³ów i skrzy¿owañ,
c) lokalizacja torowisk tramwajowych - w pasach dziel¹cych jezdnie ul. Saskiej, ul. Lipskiej i ul. Kukliñskiego,
d) przebieg dróg rowerowych:
– g³ównej - wzd³u¿ ul. Kukliñskiego i ul. Lipskiej,
– zbiorczej - wzd³u¿ ul. Saskiej z uwzglêdnieniem lokalnych przepisów odrêbnych, obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków,
e) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów na zasadach innych,
ni¿ okreœlone w lit. a - d, przy zachowaniu wymogu zgodnoœci rozwi¹zañ zawartych w projektach budowlanych
z pozosta³ymi ustaleniami planu (w tym z ustalonym
na rysunku planu przebiegiem linii rozgraniczaj¹cych)
oraz z przepisami odrêbnymi;
2) ustala siê zakaz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
budynków istniej¹cych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 847

— 24267 —

§ 27
Wyznacza siê teren drogi publicznej - ulicy klasy G (g³ównej), oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KD(G), dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulica klasy g³ównej, wyposa¿ona w niezbêdne elementy, takie jak:
a) jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego w tym urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie
i oœwietlenie drogi,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska, w tym
o charakterze izoluj¹cym, zieleñ nie urz¹dzona;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebieg ulicy klasy g³ównej - w przed³u¿eniu ul. Saskiej,
na po³udnie od terenu 2.KD(G+T), do terenu oznaczonego 1.TK/Z,
b) wymóg lokalizacji skrzy¿owania z zachodnim odcinkiem
ul. ¯o³nierskiej,
c) lokalizacjê estakady w ci¹gu Trasy Nowop³aszowskiej,
w s¹siedztwie terenu oznaczonego symbolem 1.TK/Z,
d) przekrój ulicy: dwujezdniowy, po dwa lub trzy pasy ruchu,
z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia liczby pasów ruchu w przypadkach uzasadnionych koniecznoœci¹ zapewnienia p³ynnoœci ruchu,
e) wymóg kszta³towania zieleni w sposób nawi¹zuj¹cy do sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZO, 2.ZO - dla czêœci terenu 1.KD(G)
po³o¿onej poni¿ej poziomu estakady, o której mowa w lit. c.
§ 28
Wyznacza siê teren drogi publicznej - ulicy klasy G (g³ównej), oznaczony na rysunku planu symbolem 2.KD(G), dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulica klasy g³ównej, wyposa¿ona w niezbêdne elementy, takie jak:
a) jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego (urz¹dzenia
sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie i oœwietlenie drogi itp.),
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebieg ulicy klasy g³ównej w ci¹gu ul. Nowohuckiej,
b) przekrój ulicy dwujezdniowy, po dwa lub trzy pasy ruchu,
z uwzglêdnieniem zwiêkszenia liczby pasów ruchu dla zapewnienia p³ynnoœci ruchu.
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paliw), oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KD(G)/KU,
dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy g³ównej, wyposa¿ona w niezbêdne elementy,
takie jak:
– jezdnie (g³ówne i ³¹cznice), ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe,
– drogowe obiekty in¿ynierskie w tym estakady i œciany
oporowe,
– instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, w tym urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia
ruchu, odwodnienie i oœwietlenie drogi,
– urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony akustycznej,
b) obiekty i urz¹dzenia stacji paliw;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia i dojazdy, stanowiska do parkowania pojazdów,
zieleñ urz¹dzona, w tym o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy - dla obiektów stacji
paliw: 10 metrów,
b) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 50 %,
c) minimalna wartoœæ wspó³czynnika powierzchni biologicznie czynnej - 5 %,
d) minimalna liczba miejsc do parkowania - 10 miejsc
na 1000 m2 powierzchni us³ug.
§ 30
Wyznacza siê teren drogi publicznej - ulicy klasy Z (zbiorczej), z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, oznaczony
na rysunku planu symbolem 1.KD(Z+T), dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulice klasy zbiorczej, wyposa¿one w niezbêdne elementy, takie jak:
a) jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe, tory i przystanki tramwajowe, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹
ruchu drogowego takie, jak urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie i oœwietlenie drogi,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebieg ulic klasy zbiorczej - w ci¹gu ul. Wielickiej i ul. Malborskiej oraz skrzy¿owanie tych ulic,
b) przebieg linii tramwajowej - w ci¹gu ul. Wielickiej,
c) przekroje ulic: jednojezdniowe, po dwa lub trzy pasy ruchu, z uwzglêdnieniem zwiêkszenia liczby pasów ruchu
dla zapewnienia p³ynnoœci ruchu,
d) przebieg dróg rowerowych g³ównych - w ci¹gu ul. Wielickiej.
§ 31

§ 29
Wyznacza siê teren drogi publicznej - ulicy klasy G (g³ównej) z obiektami i urz¹dzeniami obs³ugi komunikacji (stacja

Wyznacza siê teren drogi publicznej - ulicy klasy Z (zbiorczej), z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, oznaczony
na rysunku planu symbolem 2.KD(Z+T), dla którego ustala siê:
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1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy zbiorczej, wyposa¿ona w niezbêdne elementy, takie jak jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe,
zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe, przystanki tramwajowe, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, w tym wydzielone torowisko szybkiego tramwaju,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania bêd¹ce
skutkiem u¿ytkowania obiektów komunikacyjnych, mog¹ce powodowaæ degradacjê zasobów œrodowiska lub jego
zanieczyszczenie - w tym elementy ochrony akustycznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebieg torowiska tramwaju - utrzymanie stanu istniej¹cego,
b) lokalizacjê jezdni ulicy zbiorczej dwujezdniowej po dwa
pasy ruchu,
c) przebieg dróg rowerowych g³ównych - w ci¹gu ul. Wielickiej.
§ 32
Wyznacza siê tereny dróg publicznych - ulic klasy Z (zbiorczych), oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KD(Z),
2.KD(Z), 3.KD(Z), dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulice klasy zbiorczej, wyposa¿one w niezbêdne elementy, takie jak:
a) jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, w tym urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie
i oœwietlenie drogi,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebieg ulic klasy zbiorczej:
– ul. Bie¿anowska - 1.KD(Z),
– ul. Saska - 2.KD(Z),
– ul. Stoczniowców - 3.KD(Z),
b) przekroje ulic: jednojezdniowe lub dwujezdniowe.
§ 33
Wyznacza siê tereny dróg publicznych - ulic klasy L (lokalnych), oznaczone na rysunku planu symbolami 2.KD(L),
3.KD(L), 4.KD(L), 5.KD(L), dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ulice klasy lokalnej, wyposa¿one w niezbêdne elementy, takie jak:
a) jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe, torowisko tramwajowe, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, w tym urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie i oœwietlenie drogi,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska o charakterze izoluj¹cym;
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3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebiegi odcinków ulic:
– odcinek zachodni ul. ¯o³nierskiej - 2.KD(L),
– w³¹czenie wschodniej czêœci ul. ¯o³nierskiej do Trasy
Nowop³aszowskiej - 3.KD(L),
– odcinek wschodni ul. P³aszowskiej - 4.KD(L),
– odcinek zachodni ul. Przewóz, z wlotem ul. Myœliwskiej 5.KD(L),
b) przekroje ulic: jednojezdniowe jednopasowe, z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia liczby pasów ruchu dla zapewnienia p³ynnoœci ruchu, w s¹siedztwie skrzy¿owañ.
§ 34
Wyznacza siê tereny dróg publicznych - ulic klasy D (dojazdowych), oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KD(D), 2.KD(D),
3.KD(D), 4.KD(D), 5.KD(D), 6.KD(D), dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: dojazdy i ulice klasy dojazdowej, wyposa¿one w niezbêdne elementy, takie jak:
a) jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe, parkingi, zatoki i wiaty przystankowe, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, takie
jak urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie i oœwietlenie drogi,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona, wysoka i niska o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) przebiegi ulic:
– 1.KD(D) - wschodni odcinek czêœci ul. ¯o³nierskiej, objêtej granic¹ planu,
– 2.KD(D) - dojazd do nieruchomoœci po³o¿onych poza granic¹ obszaru objêtego planem, po wschodniej stronie
ul. Saskiej,
– 3.KD(D) - czêœæ ul. Ks. Stoszki, objêta granic¹ planu,
– 4.KD(D) - czêœæ ul. Stró¿a Rybna, objêta granic¹ planu,
– 5.KD(D) - czêœæ ul. Koszykarskiej, objêta granic¹ planu,
– 6.KD(D) - ul. Kolejowa i ul. Balickiego,
b) przekroje dojazdów: jednopasowe lub dwupasowe, przekroje ulic: dwupasowe,
c) zakaz lokalizacji skrzy¿owania ulicy dla przebiegu której wyznaczono w planie teren oznaczony symbolem 1.KD(D) z ulic¹
przebiegaj¹c¹ w liniach rozgraniczaj¹cych terenu 1.KD(G).
§ 35
Wyznacza siê tereny dróg publicznych - wydzielonych torowisk tramwaju szybkiego, oznaczone na rysunku planu symbolem 1.KT, 2.KT, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: wydzielone torowisko tramwajowe, przeciêcia wydzielonego torowiska tramwajowego
z ulicami, wyposa¿one w niezbêdne elementy, takie jak:
a) tory i przystanki tramwajowe, jezdnie, ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo - rowerowe, zatoki i stanowiska postojowe,
obiekty in¿ynierskie, w tym wiadukty i œciany oporowe,
instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu tramwajowego i drogowego w tym urz¹dzenia sterowania i zabezpieczenia ruchu, odwodnienie i oœwietlenie,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
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2) przeznaczenie dopuszczalne: ulice dojazdowe i dojazdy drogowe, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, zieleñ
urz¹dzona - w tym o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania, obejmuj¹ce:
a) dopuszczenie lokalizacji ulic dojazdowych i dojazdów drogowych, warunkowane bezkolizyjnym przebiegiem tych
ulic lub dojazdów w stosunku do przebiegu torowiska,
b) przekrój poprzeczny:
– ulic lokalnych (ul. Prokocimska, ul. ¯o³nierska) - jednojezdniowy dwupasowy,
– ulic dojazdowych i dojazdów drogowych - jednojezdniowy jednopasowy lub jednojezdniowy dwupasowy,
c) przebieg dróg rowerowych zbiorczych: w ci¹gu trasy tramwaju szybkiego.
§ 36
1. Wyznacza siê tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KU, 2.KU,
3.KU, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: stacje paliw i obiekty obs³ugi technicznej pojazdów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi handlu i gastronomii,
obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia i dojazdy,
stanowiska do parkowania pojazdów, zieleñ urz¹dzona,
w tym o charakterze izoluj¹cym;
3) zasady zagospodarowania:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy - 10 metrów,
b) geometria dachów: dachy p³askie,
c) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 50 %,
d) minimalna wartoœæ wspó³czynnika powierzchni biologicznie czynnej - 20 %,
e) minimalna liczba miejsc do parkowania - 10 miejsc
na 1000 m2 powierzchni us³ug.
2. Lokalizacja stacji paliw p³ynnych wymaga poprzedzenia
wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej okreœlaj¹cej
warunki jej realizacji - zgodnie z wymaganiami przepisów
odrêbnych.
§ 37
Wyznacza siê teren parkingów publicznych, oznaczony
na rysunku planu symbolem 1.KDP, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: ogólnodostêpne parkingi publiczne, wyposa¿one w jezdnie manewrowe i stanowiska
do parkowania pojazdów, a ponadto - ci¹gi piesze, rowerowe i pieszo rowerowe, drogowe obiekty in¿ynierskie,
instalacje i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty us³ugowe oraz zieleñ
urz¹dzona, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszczenie lokalizacji budynków us³ugowych, handlowych lub gastronomicznych, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
– maksymalna dopuszczalna wysokoœæ zabudowy - 6 metrów do najwy¿ej po³o¿onego punktu attyki lub gzymsu
i 9 metrów do najwy¿szego punktu kalenicy,
– maksymalna wartoœæ wskaŸnika intensywnoœci zabudowy - 10%,
– minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej w powierzchni terenu objêtego projektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu - 40%,
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– geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne, o nachyleniu po³aci 30° - 45° lub dachy p³askie,
b) maksymalna liczba stanowisk parkingowych nie oddzielonych powierzchni¹ zieleni: trawnikiem lub drzewami albo krzewami - 10.
§ 38
Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MW, 2.MW,
dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z us³ugami wbudowanymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) tereny zieleni urz¹dzonej,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia
i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) obiekty i budynki gospodarcze,
f) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej,
g) istniej¹ce budynki handlowe i us³ugowe;
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza siê wy³¹cznie us³ugi wbudowane: handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia oraz funkcjê biurow¹ - lokalizowane wy³¹cznie w parterach budynków
lub w czêœciach budynków dostêpnych z parteru, z zastrze¿eniem lit. f; powierzchnia lokali u¿ytkowych w budynkach mieszkalnych przeznaczonych na us³ugi nie mo¿e
przekraczaæ 30% powierzchni ca³kowitej budynku,
b) geometria dachów: dachy dwuspadowe, symetryczne,
o k¹cie nachylenia po³aci 30 - 45° lub dachy p³askie,
c) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 40%,
d) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej - 40 %,
e) maksymalna wysokoœæ zabudowy:
– dla budynków z dachem dwuspadowym lub wielospadowym - 18m,
– dla budynków z dachem p³askim - 16m,
f) powierzchnia sprzeda¿y obiektów lub lokali us³ugowych
nie mo¿e przekraczaæ 2000 m2;
4) zasady obs³ugi parkingowej - poprzez okreœlenie minimalnej liczby miejsc postojowych:
a) od 0,7 do 1,0 miejsca postojowego na jedno mieszkanie,
b) 15 miejsc postojowych na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug.
§ 39
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1/2.MN, 3.MN,
4MN, 5.MN, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wbudowane: us³ugi, handel detaliczny, gastronomia,
ochrona zdrowia, funkcja biurowa,
b) budynki gospodarcze i gara¿owe,
c) ogrody przydomowe,
d) obiekty ma³ej architektury,
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e) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia
i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
f) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu,
g) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony akustycznej,
h) istniej¹ce budynki handlowe i us³ugowe;
3) zasady zagospodarowania:
a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza siê lokalizacjê lokali u¿ytkowych przeznaczonych wy³¹cznie dla celów us³ug, przy czym lokale u¿ytkowe
mog¹ byæ lokalizowane wy³¹cznie w parterach tych
budynków,
b) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych budynków handlowych i us³ugowych z wykluczeniem ich rozbudowy
i nadbudowy,
c) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y przeznaczonych wy³¹cznie dla samochodów osobowych - wolnostoj¹cych
lub bêd¹cych pomieszczeniami u¿ytkowymi w budynkach mieszkalnych,
d) geometria dachów:
– budynki mieszkalne - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 30 45°; dla terenów 3.MN, 4MN, 5.MN, dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich,
– budynki inne, ni¿ mieszkalne - dachy dwuspadowe
lub wielospadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia
po³aci 30° - 45° lub dachy p³askie;
e) maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy:
– dla budynków mieszkalnych z dachem dwuspadowym
lub wielospadowym - 11 m,
– dla budynków mieszkalnych z dachem p³askim - 8 m,
– dla budynków innych, ni¿ mieszkalne, z dachem dwuspadowym lub wielospadowym - 7 m,
– dla budynków innych, ni¿ mieszkalne, z dachem p³askim - 5 m,
f) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 40%, przy czym powierzchnia zabudowy w ramach
terenów poszczególnych inwestycji (dzia³ek) nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 300 m2,
g) wykluczenie lokalizacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych,
których oddzia³ywanie na œrodowisko, w odniesieniu
do czêœci obszaru objêtego planem pozostaj¹cego poza
granicami terenu inwestycji lub w odniesieniu do pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, mo¿e
powodowaæ obni¿enie standardów dotycz¹cych ochrony zasobów œrodowiska, przeciwdzia³ania zanieczyszczeniom oraz zapobiegania powa¿nym awariom, okreœlonych w odrêbnych przepisach;
h) dopuszcza siê lokalizacjê nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wy³¹cznie w zabudowie:
– wolnostoj¹cej - w terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1/2.MN, 4.MN, 5.MN,
– wolnostoj¹cej lub bliŸniaczej - w terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem 3.MN,
i) dla obiektów istniej¹cych, zlokalizowanych w granicy
dzia³ki, dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i nadbudowê w tej granicy;
4) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej:
a) dla terenów oznaczonych symbolami 1/2.MN, 4.MN,
5.MN - 50 %,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 3.MN - 70 %;
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5) zasady obs³ugi parkingowej - poprzez okreœlenie:
a) minimalnej liczby miejsc do parkowania:
– jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie albo dwa miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny,
– 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug,
b) maksymalnej liczby miejsc postojowych w gara¿ach:
dwa na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MN
ustala siê podstawowe parametry dzia³ek budowlanych uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci:
1) minimalna powierzchnia dzia³ki:
a) 400 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliŸniaczej,
b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej,
2) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego: prostopadle lub równolegle do istniej¹cego uk³adu granic dzia³ek, z tolerancj¹ 10°,
3) minimalna szerokoœæ dzia³ek przeznaczonych dla lokalizacji dojazdów do dzia³ek budowlanych - 5 m.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.MN
dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy us³ugowej: handlu detalicznego, gastronomii, oraz funkcji biurowej, z uwzglêdnianiem przepisów zawartych w ust. 1 pkt 3 lit. d - g.
§ 40
Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MU, 2.MU,
4/5.MU, 6.MU, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wbudowanymi us³ugami, handlem detalicznym, gastronomi¹, ochron¹ zdrowia, funkcj¹ biurow¹
oraz wolnostoj¹ce obiekty us³ugowe, biurowe lub handlu
detalicznego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona i ogrody przydomowe,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) obiekty i budynki gospodarcze,
f) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) zakaz lokalizacji obiektów dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na œrodowisko,
zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych,
b) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y przeznaczonych wy³¹cznie dla samochodów osobowych - wolnostoj¹cych lub bêd¹cych pomieszczeniami u¿ytkowymi w budynkach mieszkalnych,
c) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 30 - 45° lub dachy p³askie,
d) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy:
– dla budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym - 11 m,
– dla budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego
z dachem p³askim - 8 m,
– dla budynków z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego,
z dachem dwuspadowym lub wielospadowym - 7 m,
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– dla budynków z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, innych, ni¿ mieszkalne z dachem dwuspadowym
lub wielospadowym - 5 m,
e) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 40 %,
f) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej - 40 %,
g) powierzchnia sprzeda¿y obiektów lub lokali us³ugowych
nie mo¿e przekraczaæ 2000 m2;
4) zasady obs³ugi parkingowej, poprzez okreœlenie:
a) minimalnej liczby miejsc do parkowania:
– jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie albo dwa
miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny,
– 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug wbudowanych,
b) maksymalnej liczby miejsc postojowych w gara¿ach: dwa
na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny.
§ 41
Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem 3.MU, dla którego
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty us³ugowe, handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia lub biurowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona i ogrody przydomowe,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
f) obiekty i budynki gospodarcze;
3) zasady zagospodarowania:
a) zakaz lokalizacji obiektów dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na œrodowisko,
zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych,
b) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o k¹cie nachylenia po³aci 30 - 45° albo dachy p³askie,
c) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy - 16 m, z wy³¹czeniem obiektów i budynków infrastruktury technicznej, dla których ustala siê wysokoœæ zabudowy - 6 m,
d) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 40%,
e) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej - 40 %,
f) powierzchnia sprzeda¿y obiektów lub lokali us³ugowych
nie mo¿e przekraczaæ 2000 m2;
4) zasady obs³ugi parkingowej, okreœlaj¹ce minimaln¹ liczbê
miejsc do parkowania:
a) jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie albo dwa
miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny,
b) 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni us³ug wbudowanych.
§ 42
1. Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej z wykluczeniem
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, oznaczone
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na rysunku planu symbolami 1.UX, 2.UX, 3.UX, dla których
ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia
i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony akustycznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy:
– dla terenu 1.UX - 20 metrów,
– dla terenów 2.UX, 3.UX - 15 metrów,
b) geometria dachów: nie ustala siê,
c) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 50 %,
d) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej - 30 %;
4) zasady obs³ugi parkingowej, poprzez okreœlenie minimalnej liczby miejsc do parkowania: 20 miejsc postojowych
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych
i 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.UX dopuszcza siê
utrzymanie, przebudowê, rozbudowê obiektów i urz¹dzeñ
produkcyjnych, a tak¿e budowê obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych istniej¹cym obiektom i urz¹dzeniom produkcyjnym, z uwzglêdnieniem ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.UX dopuszcza siê:
1) utrzymanie i przebudowê obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych, a tak¿e budowê obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych istniej¹cym obiektom i urz¹dzeniom produkcyjnym,
2) utrzymanie, przebudowê, rozbudowê i budowê obiektów
infrastruktury technologicznej, koniecznych dla funkcjonowania istniej¹cych obiektów produkcyjnych - z uwzglêdnieniem ust. 1 pkt 3 i 4.
§ 43
Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej, zabudowy produkcyjnej i magazynowej, z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1.UX/P, 2.UX/P, 3.UX/P, 4.UX/P, 5.UX/P, 6.UX/P,
7.UX/P, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ugowa, produkcyjna i magazynowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia
i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) maksymalna wysokoœæ zabudowy - 15 metrów,
b) geometria dachów: dachy p³askie,
c) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 50 %,
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d) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej - 20 %,
4) zasady obs³ugi parkingowej - poprzez okreœlenie minimalnej liczby miejsc do parkowania:
a) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych i,
b) 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.
§ 44

Poz. 5126

d) maksymalna wysokoœæ zabudowy:
– budynku koœcio³a - 20 m,
– budynków innych, ni¿ budynki koœcio³a, zwieñczonych
dachem spadzistym - 12 m,
– budynków innych, ni¿ budynki koœcio³a, zwieñczonych
dachem p³askim - 10 m,
e) utrzymuje siê geometriê dachów budynków istniej¹cych;
4) zasady obs³ugi parkingowej: minimalna liczba miejsc do parkowania - 50 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów.

Wyznacza siê teren us³ug publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.UP, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: budynki przeznaczone na cele
oœwiaty, kszta³cenia i edukacji, opieki, wychowania;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) obiekty i budynki gospodarcze,
f) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) w budynku us³ug oœwiaty dopuszcza siê wy³¹cznie lokalizacjê lokali u¿ytkowych przeznaczonych dla obs³uguj¹cych
i uzupe³niaj¹cych tê funkcjê us³ug z zakresu ochrony zdrowia, obs³ugi biurowej a tak¿e niezbêdnego zakresu handlu detalicznego i gastronomii,
b) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 30%,
c) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej - 50 %,
d) maksymalna wysokoœæ zabudowy:
– budynku us³ug oœwiaty - 11 m,
– budynków innych, ni¿ budynki us³ug oœwiaty - 6 m;
4) zasady obs³ugi parkingowej, poprzez okreœlenie minimalnej
liczby miejsc do parkowania - 15 miejsc postojowych
na 100 zatrudnionych.

Wyznacza siê teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.US, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: boiska i bie¿nia, trybuny, budowle ziemne,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty us³ugowe handlu i gastronomii, dojazdy i dojœcia
piesze,
b) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony akustycznej,
c) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
d) urz¹dzenia sportowe z zakresu nie wymienionego w pkt 1,
d) zieleñ urz¹dzona;
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszczenie przebudowy lub budowy nawierzchni boisk
i bie¿ni (np. na nawierzchnie utwardzone) przy zachowaniu minimalnej wartoœci wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej - 40 %,
b) dopuszczenie lokalizacji budynków us³ugowych, handlowych lub gastronomicznych, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
– maksymalna dopuszczalna wysokoœæ zabudowy - 6 metrów do najwy¿ej po³o¿onego punktu attyki lub gzymsu
i 9 metrów do najwy¿szego punktu kalenicy,
– maksymalna wartoœæ wskaŸnika zabudowy - 10%,
– minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej - 40 %,
– geometria dachu: nie ustala siê.

§ 45

§ 47

Wyznacza siê teren us³ug publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 2.UP, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - obiekty kultu religijnego: budynki koœcio³ów i kaplic, klasztorów i domów zakonnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona,
b) obiekty ma³ej architektury,
c) nie wyznaczone na rysunku planu ci¹gi piesze, dojœcia
i dojazdy do budynków, stanowiska do parkowania pojazdów,
d) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) budynki gospodarcze,
f) urz¹dzenia i obiekty ograniczaj¹ce oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne - w tym elementy ochrony
akustycznej,
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza siê w budynkach lokalizacjê lokali u¿ytkowych
przeznaczonych dla celów us³ug oraz dla funkcji biurowej,
b) maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 40 %,
c) minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej - 40 %,

1. Wyznacza siê tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona - parkowa,
dostêpna publicznie;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia komunikacji pieszej i rowerowej, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszczenie realizacji obiektów ma³ej architektury
oraz innych obiektów bêd¹cych elementami kompozycji parku, nie bêd¹cych budynkami w rozumieniu przepisów odrêbnych,
b) nakaz lokalizacji pasów zieleni izoluj¹cej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg publicznych - o szerokoœci co najmniej 10 m;
4) nakaz realizacji zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu w oparciu o projekt zieleni sporz¹dzony
dla ca³ego terenu.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.ZP ustala siê nakaz
kszta³towania ci¹gów pieszych w sposób skoordynowany
z uk³adem ci¹gów pieszych realizowanych w pozosta³ej czêœci otoczenia zbiornika Bagry.

§ 46
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§ 48
Wyznacza siê teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2.ZP, dla którego ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ urz¹dzona - parkowa,
dostêpna publicznie;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parkingi, ci¹gi komunikacji pieszej i rowerowej, drogowe obiekty in¿ynierskie, instalacje
i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu drogowego, obiekty
us³ug handlu i gastronomii, obiekty i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszczenie lokalizacji budynków us³ugowych, handlowych lub gastronomicznych, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
– maksymalna dopuszczalna wysokoœæ zabudowy - 6 metrów do najwy¿ej po³o¿onego punktu attyki lub gzymsu
i 9 metrów do najwy¿szego punktu kalenicy,
– maksymalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy - 20%,
– minimalna wartoœæ wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej w powierzchni terenu objêtego projektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu - 70%;
– geometria dachów: dachy dwuspadowe symetryczne
lub wielospadowe o nachyleniu po³aci 30° - 35° lub dachy p³askie (stropodachy),
b) maksymalna liczba stanowisk parkingowych s¹siaduj¹cych ze sob¹ i nie oddzielonych powierzchni¹ zieleni: trawnikiem lub nasadzeniami drzew lub krzewów - 10,
c) maksymalna dopuszczalna liczba stanowisk parkingowych
w obrêbie terenu - 60 miejsc parkingowych oraz dodatkowo 15 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
dla obiektów us³ugowych,
d) nakaz lokalizacji pasów zieleni izoluj¹cej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych z terenami dróg publicznych - o szerokoœci
co najmniej 10 m;
4) nakaz realizacji zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu w oparciu o projekt zieleni sporz¹dzony dla ca³ego terenu.
§ 49
Wyznacza siê tereny zieleni nieurz¹dzonej, oznaczone
na rysunku planu symbolami 1.ZO, 2.ZO, dla których ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleñ nieurz¹dzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zadrzewienia, sieci infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
b) zakaz wprowadzania zmian w u¿ytkowaniu i zagospodarowaniu terenów, w tym tak¿e mog¹cych doprowadziæ
do naruszenia lub zmian linii brzegowej zbiornika wodnego, które mog³yby stanowiæ zagro¿enie dla walorów przyrodniczych, a w szczególnoœci które mog³yby:
– stanowiæ zagro¿enie dla siedlisk gatunków zwierz¹t
prawnie chronionych,
– prowadziæ do degradacji istniej¹cych, zbiorowisk roœlinnych, w tym zbiorowisk szuwarowych i ³¹kowych.

Poz. 5126

1) przeznaczenie podstawowe: zbiornik wodny stanowi¹cy œródmiejski teren rekreacji, sportów wodnych i wypoczynku;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia i obiekty zwi¹zane z u¿ytkowaniem zbiornika
wodnego, w tym pomosty, obiekty i urz¹dzenia sportów
wodnych, wêdkarstwa oraz rekreacji;
b) urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej i bezpieczeñstwa s³u¿¹ce utrzymaniu i u¿ytkowaniu zbiornika
wodnego, w szczególnoœci w zakresie jego przeznaczenia
okreœlonego w pkt 1;
3) wskaŸnik procentowy udzia³u powierzchni wykorzystywanej
na cele okreœlone w pkt. 2 w powierzchni zbiornika - do 10%.
§ 51
Dla terenów zamkniêtych (kolejowych) oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.TK/Z, 2.TK/Z, 3.TK/Z nie ustala siê
przeznaczenia - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 52
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - us³ugowej, oznaczonych symbolami: 1.MW, 2.MW, 1/2.MN, 4.MN,
5.MN, 1.MU - 6.MU - w wysokoœci 20%;
2) dla terenów zabudowy us³ugowej, produkcyjnej i magazynowej oraz dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1.UX - 3.UX, 1.UX/P - 7.UX/
P, 3.MN - w wysokoœci 30%;
3) dla terenów nie wyszczególnionych w pkt 1 i 2 - w wysokoœci 0%.
§ 53
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 54
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§ 50
Wyznacza siê teren wód powierzchniowych œródl¹dowych,
oznaczony na rysunku planu symbolem 1.WS, dla którego
ustala siê:

Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA TRASY NOWOP£ASZOWSKIEJ

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CXVIII/1250/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 paŸdziernika 2006 r.

RYSUNEK PLANU

SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE

4
5

6

1

7

2

8

3

9

KU

tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji

KDP

teren parkingów publicznych

MW

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MU

tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

UX

tereny zabudowy us³ugowej z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

UX/P

tereny zabudowy us³ugowej, zabudowy produkcyjnej i magazynowej z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

UP

tereny us³ug publicznych

US

teren sportu i rekreacji

ZP

tereny zieleni parkowej

ZO

tereny zieleni nieurz¹dzonej

WS

tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych
nieprzekraczalne linie zabudowy

skala 1 : 2000

ci¹g pieszy i ci¹g rowerowy - wskazany przebieg
powi¹zania w terenach otoczenia zbiornika Bagry

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

strefy ochrony konserwatorskiej
strefa techniczna napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV

OZNACZENIA GRAFICZNE STANOWI¥CE USTALENIA PLANU:

OZNACZENIA GRAFICZNE NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU

granica obszaru objêtego planem

granice i numery dzia³ek ewidencyjnych

linie rozgraniczaj¹ce

orientacyjna granica obszaru potencjalnie zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi wod¹ stuletni¹ Q 1%

KD(G+T)

tereny dróg publicznych - ulic klasy G (g³ównych)
z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi

KD(G)

tereny dróg publicznych - ulic klasy G (g³ównych)

KD(G)/KU

teren dróg publicznych - ulicy klasy G (g³ównej)
z obiektami i urz¹dzeniami obs³ugi komunikacji
(stacja paliw)

KD(Z+T)

tereny dróg publicznych - ulic klasy Z (zbiorczych)
z wydzielonym torowiskiem tramwajowym

krawêdzie jezdni

KD(Z)

tereny dróg publicznych - ulic klasy Z (zbiorczych)

osie torowisk tramwaju szybkiego

KD(L)

tereny dróg publicznych - ulic klasy L (lokalnych)

osie torowisk tramwaju tradycyjnego

KD(D)

tereny dróg publicznych - ulic klasy D (dojazdowych)

przystanki komunikacji zbiorowej

KT

tereny dróg publicznych - wydzielonych torowisk
tramwaju szybkiego

przebieg œcie¿ek rowerowych podstawowego uk³adu dróg rowerowych Miasta Krakowa

orientacyjna granica obszaru potencjalnie zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1%
TK/Z

tereny zamkniête (kolejowe)

Elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych

1
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2
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA TRASY NOWOP£ASZOWSKIEJ

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CXVIII/1250/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 paŸdziernika 2006 r.

RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE

4
5

6

1

7

2

8

3

9

KU

tereny obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji

KDP

teren parkingów publicznych

MW

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MU

tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

UX

tereny zabudowy us³ugowej z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

UX/P

tereny zabudowy us³ugowej, zabudowy produkcyjnej i magazynowej z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

UP

tereny us³ug publicznych

US

teren sportu i rekreacji

ZP

tereny zieleni parkowej

ZO

tereny zieleni nieurz¹dzonej

WS

tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych
nieprzekraczalne linie zabudowy

skala 1 : 2000

ci¹g pieszy i ci¹g rowerowy - wskazany przebieg
powi¹zania w terenach otoczenia zbiornika Bagry

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

strefy ochrony konserwatorskiej
strefa techniczna napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV

OZNACZENIA GRAFICZNE STANOWI¥CE USTALENIA PLANU:

OZNACZENIA GRAFICZNE NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU

granica obszaru objêtego planem

granice i numery dzia³ek ewidencyjnych

linie rozgraniczaj¹ce

orientacyjna granica obszaru potencjalnie zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi wod¹ stuletni¹ Q 1%

KD(G+T)

tereny dróg publicznych - ulic klasy G (g³ównych)
z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi

KD(G)

tereny dróg publicznych - ulic klasy G (g³ównych)

KD(G)/KU

teren dróg publicznych - ulicy klasy G (g³ównej)
z obiektami i urz¹dzeniami obs³ugi komunikacji
(stacja paliw)

KD(Z+T)

tereny dróg publicznych - ulic klasy Z (zbiorczych)
z wydzielonym torowiskiem tramwajowym

krawêdzie jezdni

KD(Z)

tereny dróg publicznych - ulic klasy Z (zbiorczych)

osie torowisk tramwaju szybkiego

KD(L)

tereny dróg publicznych - ulic klasy L (lokalnych)

osie torowisk tramwaju tradycyjnego

KD(D)

tereny dróg publicznych - ulic klasy D (dojazdowych)

przystanki komunikacji zbiorowej

KT

tereny dróg publicznych - wydzielonych torowisk
tramwaju szybkiego

przebieg œcie¿ek rowerowych podstawowego uk³adu dróg rowerowych Miasta Krakowa

orientacyjna granica obszaru potencjalnie zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1%
TK/Z

tereny zamkniête (kolejowe)

Elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
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WODOCI¥GI
sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca
sieæ wodoci¹gowa planowana
sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca do przebudowy
kierunek zasilania w wodê
KANALIZACJA
kanalizacja sanitarna istniej¹ca

do likwidacji

kanalizacja ogólnosp³awna istniej¹ca

do likwidacji

kanalizacja opadowa istniej¹ca

do likwidacji

kanalizacja ogólnosp³awna planowana

kierunek sprowadzenia œcieków

kanalizacja sanitarna planowana
kanalizacja opadowa planowana

kierunek sprowadzenia wód opadowych

CIEP£OWNICTWO
magistrala po³udniowa istniej¹ca

magistrala ciep³ownicza do przebudowy

sieæ cieplna rozdzielcza istniej¹ca

magistrala ciep³ownicza planowana trasa

ELEKTROENERGETYKA
linia elektroenergetyczna napowietrzna wys. napiêcia 110 kV ze stref¹ istniej¹c¹
linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia 15 kV istniej¹ca
linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego
napiêcia 3 kV istniej¹ca
stacja transformatorowa SN/nn istniej¹ca
linia elektroenergetyczna œredniego napiêcia projektowana
linia elektroenergetyczna istniej¹ca do przebudowy
stacja transformatorowa SN/nn do likwidacji

planowana

GAZOWNICTWO
sieæ gazowa œredniego ciœnienia istniej¹ca

sieæ gazowa œredniego ciœnienia projektowana

sieæ gazowa niskiego ciœnienia istniej¹ca

sieæ gazowa istniej¹ca do przebudowy

stacja redukcyjno-pomiarowa II° istniej¹ca

do przebudowy

kierunek zasilania w gaz
zbiornik paliw p³ynnych
TELEKOMUNIKACJA
kanalizacja teletechniczna istniej¹ca
kanalizacja teletechniczna istniej¹ca do przebudowy
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CXVIII/1250/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 paŸdziernika 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA TRASY NOWOP£ASZOWSKIEJ
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowop³aszowskiej w Krakowie 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 18 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1134/2006
z dnia 30 maja 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany wynikaj¹ce z uwzglêdnienia czêœci
uwag. Ponowienie uzgodnieñ w zakresie zmienionych rozwi¹zañ komunikacyjnych pozwoli³o na szersze uwzglêdnienie
uwag, a zatem niektóre uwagi - nie uwzglêdnione czêœciowo
przez Prezydenta Miasta Krakowa - mog³y byæ uwzglêdnione
w projekcie planu przedstawionym do uchwalenia.
W zakresie uwag objêtych za³¹cznikiem, a nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ek nr 41/2, 332, 40, 333 - obrêb 28, jedn. ewid.
Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem
3.MN, w terenie zieleni parkowej, oznaczonym symbolem 1.ZP
oraz w terenie drogi publicznej - ulicy klasy G (g³ównej), oznaczonym symbolem 1.KD(G).
[...]*
wnieœli uwagê, w której:
wyrazili sprzeciw wobec regulacji zawartych w projekcie planu, wyznaczaj¹cych tereny zieleni parkowej w s¹siedztwie
zbiornika Bagry oraz ustalaj¹cych przebieg ci¹gu pieszego
w otoczeniu zbiornika Bagry, które to regulacje uniemo¿liwiaj¹
wnosz¹cym uwagê realizacjê "planów dotycz¹cych rozbudowy" - polegaj¹cych na budowie nowego budynku mieszkalnego, na dzia³kach stanowi¹cych ich w³asnoœæ.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi - w odniesieniu do dzia³ki nr 333 oraz po³udniowo - wschodnich fragmentów dzia³ek nr 41/2, nr 332, nr 40.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona: w zakresie dotycz¹cym dzia³ki nr 333 oraz w zakresie dotycz¹cym po³udniowo - wschodnich fragmentów dzia³ek nr 41/2, nr 332, nr 40.
Mo¿liwoœæ uwzglêdnienia uwagi w ca³oœci ograniczona jest
koniecznoœci¹ utrzymania terenu przeznaczonego dla lokalizacji zieleni publicznej w otoczeniu zbiornika Bagry oraz dla lokalizacji ci¹gu pieszego i rowerowego - oznaczonego w projekcie
planu symbolem 1.ZP. Zmiana przeznaczenia dzia³ek w ca³oœci
w sposób zgodny z uwag¹, zmniejsza³aby w istotnym zakresie
________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu
uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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zasiêg tego terenu, ograniczaj¹c mo¿liwoœci realizacji celów
publicznych w otoczeniu zbiornika Bagry oraz powoduj¹c niezgodnoœæ ze Studium.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy nieruchomoœci objêtych w projekcie planu liniami
rozgraniczaj¹cymi: terenów dróg publicznych - ulic klasy G
(g³ównych) z wydzielonymi torowiskami tramwajowymi
oznaczonych symbolami: 1.KD(G+T), 2.KD(G+T); terenu drogi
publicznej - ulicy klasy G (g³ównej), oznaczonej symbolem
1.KD(G); terenu drogi publicznej - ulicy klasy Z (zbiorczej) z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, oznaczonego symbolem 1.KD(Z+T); terenu drogi publicznej - ulicy klasy Z (zbiorczej), oznaczonego symbolem 1.KD(Z); terenów dróg publicznych - wydzielonych torowisk tramwaju szybkiego, oznaczonych symbolami 1.KT, 2.KT; terenów dróg publicznych - ulic
klasy L (lokalnych), oznaczonych w symbolami 2.KD(L),
3.KD(L); terenu drogi publicznej - ulicy klasy D (dojazdowej),
oznaczonego symbolem 6.KD(D); terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 1/2.MN; terenu zabudowy us³ugowej, zabudowy produkcyjnej i magazynowej, z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, oznaczonego symbolem 7.UX/P; terenu zabudowy us³ugowej z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, oznaczonego symbolem 2.UX;
terenów zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej, oznaczonych
symbolami 4/5,6.MU; terenów zamkniêtych - kolejowych,
dla których projekt planu nie zawiera ¿adnych ustaleñ, oznaczonych symbolami 1.TK/Z, 2.TK/Z, 3.TK/Z.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1) wprowadzenia do projektu planu zmiany usytuowania planowanej ulicy ³¹cz¹cej Trasê Nowop³aszowsk¹ z ul. Bie¯anowsk¹;
2) prognozy oddzia³ywania na œrodowisko, w zakresie:
– braku opisu fauny i flory obszaru s¹siaduj¹cego z ul. Kolejow¹ oraz planowan¹ ulic¹, ³¹cz¹c¹ Trasê Nowop³aszowsk¹ z ul. Bie¿anowsk¹;
– koniecznoœci ochrony ekosystemu obszaru, s¹siaduj¹cego z ul. Kolejow¹ oraz planowan¹ ulic¹ ³¹cz¹c¹ Trasê Nowop³aszowsk¹ z ul. Bie¿anowsk¹,
– o zró¿nicowanym ukszta³towaniu terenu, zamieszkiwanego przez znaczn¹ liczbê rzadkich, zagro¿onych i chronionych gatunków zwierz¹t, których obecnoœæ w s¹siedztwie
aglomeracji miejskiej "nie jest codziennoœci¹" i które czyni¹ z tego obszaru miejsce "unikatowe" w skali ca³ego
miasta, stanowi¹cego "nasze dziedzictwo, które musi przetrwaæ i które musimy ocaliæ dla przysz³ych pokoleñ";
– wniosku o odniesienie siê do opisanych faktów, zawartych w uwadze oraz o "opinie ekspertów, którzy wypowiedz¹ siê w stosownych kwestiach";
3) sprzeciwu, "co do planowanej w obecnym kszta³cie inwestycji".
Uwaga w zakresie pkt 2 dotyczy problematyki oddzia³ywania
na œrodowisko. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony œrodowiska, uwaga zosta³a rozpatrzona
wg przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prezydent Miasta Krakowa, nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 2 i w czêœci, w zakresie pkt 3, tj. w odniesieniu do sprzeciwu wobec ca³oœci planowanej inwestycji, obejmuj¹cej Trasê Nowop³aszowsk¹.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Ad 2. - Uwarunkowania w zakresie wartoœci fauny i flory obszaru objêtego sporz¹dzanym planem w sposób wystarczaj¹cy zosta³y okreœlone w sporz¹dzonym do projektu
planu opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym w rozumieniu przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Zgodnie z tymi przepisami, sporz¹dzona do projektu
planu prognoza oddzia³ywana na œrodowisko uwzglêdnia skutki uchwalenia planu w zakresie, który odnosi siê
do wartoœci okreœlonych i zidentyfikowanych w opracowaniu ekofizjograficznym. Dlatego te¿ zakres, w jakim
wartoœci fauny i flory obszaru zosta³y zidentyfikowane,
okreœlone i opisane w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko jest równie¿ wystarczaj¹cy;
- obszar objêty planem jest typowy pod wzglêdem przyrodniczym dla terenów po³o¿onych poza centraln¹ czêœci¹ miasta (nie posiada "unikatowego" w skali miasta
charakteru) - odnosi siê to do bytuj¹cych w granicach
tego obszaru gatunków roœlin i zwierz¹t, oraz ich zbiorowisk. Ukszta³towanie terenu w tym obszarze ma w przewa¿aj¹cej czêœci charakter antropogeniczny. G³ówn¹
wartoœci¹ przyrodnicz¹ obszaru objêtego planem jest
fragment terenów nadbrze¿nych zbiornika Bagry
(w wiêkszej czêœci objêtych granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia zbiornika Bagry w P³aszowie), ze zbiorowiskami roœlinnoœci
wodnej i ³¹kowej. Pozosta³a czêœæ obszaru objêtego planem - prócz istniej¹cych ulic i terenów przemys³owych to g³ównie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ogrodami przydomowymi. Bytuj¹ce tu gatunki roœlin i zwierz¹t reprezentuj¹ zbiorowiska typowe dla obszarów miejskich, w odniesieniu, do których stosowanie
okreœlenia "ekosystem" jest niew³aœciwe. Zmiany œrodowiska, które mog¹ nast¹piæ na skutek realizacji ustaleñ planu, obejm¹ tereny zajmowane pod elementy uk³adu komunikacji oraz ich najbli¿sze otoczenie - zmiany te
nie wp³yn¹ w sposób znacz¹cy na stan zbiorowisk przyrody o¿ywionej, poniewa¿ w miejscach planowanych
przekszta³ceñ zagospodarowania bytuj¹ obecnie gatunki przystosowane do ¿ycia w œrodowisku miejskim;
- projekt planu oraz prognoza oddzia³ywania na œrodowisko zosta³y sporz¹dzone przez osoby i podmioty posiadaj¹ce doœwiadczenie upowa¿niaj¹ce do ich opracowania - st¹d brak uzasadnienia dla uzyskiwania dodatkowych "opinii ekspertów".
Ad 3. Ca³oœæ inwestycji - obejmuj¹cej Trasê Nowop³aszowsk¹
wraz z rozwi¹zaniami komunikacyjnymi powi¹zañ z uk³adem III obwodnicy Krakowa i elementami lokalnej obs³ugi komunikacyjnej - wynika z ustaleñ Studium. St¹d
brak mo¿liwoœci uwzglêdnienia uwagi w sposób, który
polega³by na rezygnacji z planowanych rozwi¹zañ komunikacyjnych - z wyj¹tkiem rezygnacji z ulicy, stanowi¹cej po³¹czenie ul. Bie¿anowskiej z Tras¹ Nowop³aszowsk¹. Rezygnacja z tej ulicy zosta³a uwzglêdniona
w projekcie planu.
3. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki nr 41/1 obr.28 Podgórze, znajduj¹cej siê w terenie zieleni parkowej oznaczonej w projekcie planu symbolem 1.ZP.
[...]*
wnios³a uwagê, w której:
zg³osi³a wniosek o "przekwalifikowanie dzia³ki na budowlanokomercyjn¹"
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wnioskowane przeznaczenie terenu ogranicza³oby w sposób
istotny zasiêg terenów zieleni w otoczeniu zbiornika Bagry,
powoduj¹c niezgodnoœæ projektu planu ze Studium.
4. Uwaga Nr 10
dotyczy nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego w projekcie planu symbolem 5.MN.
[...]*
wniós³ uwagê, w której w której zg³osi³:
1) postulat zmiany przeznaczenia podstawowego terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 5.MN - z zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowê mieszkaniowo
- us³ugow¹,
2) postulat dopuszczenia w terenie oznaczonym w projekcie
planu symbolem 5.MN lokalizacji budynków z dachem p³askim, uzasadniony zró¿nicowaniem form dachów wystêpuj¹cych w obrêbie tego terenu, które to zró¿nicowanie nie uzasadnia wykluczenia dachu p³askiego jako formy przekrycia
budynków lokalizowanych w terenie 5.MN.
Prezydent Miasta Krakowa w zakresie pkt 1 czêœciowo
nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi - utrzymane zosta³o przeznaczenie terenu 5.MN z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy us³ugowej.
Uwaga w zakresie pkt 1 pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Utrzymane zosta³o przeznaczenie terenu 5.MN - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednak¿e analiza przeprowadzona w trakcie sporz¹dzania projektu planu wykaza³a, ¯e istnieje mo¿liwoœæ lokalizacji zabudowy
us³ugowej w terenie, którego dotyczy uwaga. Umo¿liwienie lokalizacji zabudowy us³ugowej nast¹pi³o nie poprzez zmianê przeznaczenia podstawowego, lecz poprzez wprowadzenie do ustaleñ planu dopuszczenia lokalizacji zabudowy us³ugowej, przy uw-zglêdnieniu parametrów zabudowy okreœlonych dla terenu 5.MN.
5. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki nr nr 137/11 obr. 51, jedn. ewid. Podgórze, znajduj¹cej siê w terenie drogi publicznej - ulicy klasy Z (zbiorczej)
z torowiskiem tramwajowym, oznaczonej symbolem 1.KD(Z+T).
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹:
1) wniosek o uwzglêdnienie w pracach projektowych warunku, aby poziom jezdni wzd³u¿ dzia³ki nr 137/11, po dokonaniu
modernizacji ul. Malborskiej, nie uleg³ podwy¿szeniu;
2) wniosek, aby wzd³u¿ granicy dzia³ki nr 137/11 zaniechaæ lokalizacji ekranów akustycznych;
3) wniosek, aby zapewniæ odprowadzenie wody opadowej
z ul. Malborskiej wzd³u¿ granicy dzia³ki;
4) wniosek, aby w trakcie prac modernizacyjnych nie stosowaæ ciê¿kiego sprzêtu, wywo³uj¹cego wibracje;
5) zarzut o braku w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko
informacji dotycz¹cych zanieczyszczenia powietrza w rejonie dzia³ki 137/11;
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6) zarzut o braku uzasadnienia w projekcie planu powodu,
dla którego jedna trzecia dzia³ki "wesz³a w obrêb przewidzianej inwestycji".
Uwaga w zakresie pkt 5 dotyczy problematyki oddzia³ywania
na œrodowisko; zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony œrodowiska, uwaga w tym zakresie zosta³a rozpatrzona wg przepisów Ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Plan nie mo¿e zawieraæ regulacji, maj¹cych cechy rozwi¹zañ technicznych. Ustalenie poziomu (niwelety) jezdni - którego zmiana mog³aby nast¹piæ w wyniku ewentualnej modernizacji - mo¿e nast¹piæ na etapie realizacji inwestycji, w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych.
Ad 2. Plan zawiera regulacje nak³adaj¹ce obowi¹zek równoczesnej realizacji inwestycji komunikacyjnych i urz¹dzeñ oraz obiektów ograniczaj¹cych oddzia³ywania
i zanieczyszczenia komunikacyjne; nie oznacza to obowi¹zku ich realizacji, jeœli nie bêdzie to konieczne. Decyzje dotycz¹ce lokalizacji konkretnych urz¹dzeñ
i obiektów ograniczaj¹cych oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne zostanie podjêta na etapie lokalizacji inwestycji, w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów
odrêbnych.
Ad 3. Ustalenie dotycz¹ce rozwi¹zañ, s³u¿¹cych odprowadzaniu wód opadowych z ulicy Malborskiej, zarówno w stanie istniej¹cym, jak te¿ w przypadku ewentualnej modernizacji - nastêpuje na etapie realizacji inwestycji,
w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych. Natomiast plan zawiera regulacje nak³adaj¹ce obowi¹zek
realizacji kanalizacji opadowej dla powierzchni szczelnej,
zlokalizowanej m.in. w liniach rozgraniczaj¹cych terenu
oznaczonego symbolem 1.KD(Z+T).
Ad 4. Plan nie mo¿e regulowaæ sposobu doboru œrodków technicznych, które mog³yby zostaæ u¿yte w trakcie ewentualnych prac modernizacyjnych ul. Malborskiej i ul. Kamieñskiego. Decyzje takie mog¹ zostaæ podjête na etapie realizacji inwestycji. Sposób postêpowania przy prowadzeniu robót budowlanych, w tym takich, które mog¹
oddzia³ywaæ poza terenem objêtym inwestycj¹, reguluj¹ przepisy odrêbne.
Ad 5. Brak na rysunku prognozy oddzia³ywania na œrodowisko izolinii ilustruj¹cej zasiêg zanieczyszczeñ NO2 wynika
z przyjêcia za³o¿enia, ¿e wzd³u¿ ulicy zlokalizowane bêd¹
ekrany akustyczne, które s¹ urz¹dzeniami skutecznie
ograniczaj¹cymi zasiêg ponadnormatywnych stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza. Prognoza wykazuje, ¿e zasiêg
zanieczyszczeñ bêdzie ograniczony do jezdni oraz obszaru zawartego pomiêdzy jezdni¹, a ekranami.
Ad 6. Szerokoœæ pasa drogowego ulicy zbiorczej musi odpowiadaæ wymogom przepisów odrêbnych, a tak¿e musi
byæ wystarczaj¹ca dla realizacji w pasie drogowym, miêdzy innymi urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu drogowego, odwodnienia i oœwietlenia drogi, urz¹dzeñ i obiektów ograniczaj¹cych oddzia³ywania i zanieczyszczenia
komunikacyjne oraz obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej - zgodnie z przeznaczeniem terenu ulicy zbiorczej ustalonym w projekcie planu.
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6. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki nr 185/16, 185/19, 44 obr. 17 jedn. ewid. Podgórze, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach zieleni
parkowej, oznaczonych w projekcie planu symbolami 4.ZP, 5.ZP.
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, Rodzinny Ogród Dzia³kowy
"P³aszów"
wniós³ uwagê, w której zg³osi³ zastrze¿enia dotycz¹ce:
1) zmiany granic ogrodu w obrêbie skrzy¿owania ulic Nowohuckiej, Stoczniowców i Saskiej;
2) przeznaczenia czêœci dzia³ki nr 185/16 i nr 185/19 na zieleñ
parkow¹ i wniosek o przeznaczenie tych czêœci dzia³ek nr 185/
16 i nr 185/19 na ogrody dzia³kowe.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Plan nie rozstrzyga o zmianie granic ogrodu dzia³kowego, o ograniczeniu jego powierzchni ani te¿ o likwidacji
niektórych dzia³ek.
Ad 2. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 4.ZP, 5.ZP,
o przeznaczeniu podstawowym zieleñ parkowa - dostêpna
publicznie jest zgodne z ustaleniami Studium. Zapewnienia
takiej zgodnoœci wymagaj¹ przepisy ustawy. Zapisy zawarte w projekcie planu umo¿liwiaj¹ dotychczasowe u¿ytkowanie ogrodów dzia³kowych. Warunki utrzymania i likwidacji ogrodów dzia³kowych reguluj¹ przepisy odrêbne
7. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ek nr 481, 480/2 obr. 28, jedn. ewid. Podgórze,
które znajduj¹ siê w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 3.MN.
[...]*
wnieœli uwagê, w której zg³osili brak zgody na:
1) uregulowania zawarte w projekcie planu, dotycz¹ce parametrów dzia³ek budowlanych uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci, ustalone dla terenu oznaczonego symbolem 3.MN: minimalnej powierzchni dzia³ki 600 m2 oraz minimalnej szerokoœci frontu dzia³ki 16 m;
2) przeznaczenie terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wy³¹cznie w uk³adzie wolnostoj¹cym (proponuje
siê zabudowê bliŸniacz¹).
Prezydent Miasta Krakowa w zakresie pkt 1 nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi - w czêœci dotycz¹cej zmniejszenia
minimalnej wartoœci frontu dzia³ki budowlanej uzyskanej
w wyniku podzia³u nieruchomoœci.
Uwaga w zakresie pkt 1 pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Analiza dokonana w trakcie prac nad sporz¹dzeniem projektu
planu wykaza³a brak mo¿liwoœci zmniejszenia wartoœci minimalnej szerokoœci frontu dzia³ki dla zabudowy w uk³adzie
wolnostoj¹cym, a tak¿e brak koniecznoœci okreœlania minimalnego frontu dzia³ki dla zabudowy w uk³adzie bliŸniaczym.
8. Uwaga Nr 17
dotyczy nieruchomoœci po³o¿onych w granicach dzielnicy
XIII Miasta Krakowa, przeznaczonych w projekcie planu
dla lokalizacji dróg publicznych oraz dzia³ek nr 185/16,
nr 185/17 obr. 17, jedn. ewid. Podgórze.
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy XIII Miasta Krakowa
wnios³y uwagê, w której z³o¿y³y wnioski:
1) o wprowadzenie do projektu planu ustaleñ, umo¿liwiaj¹cych
realizacjê k³adek lub przejœæ podziemnych dla pieszych
oraz pe³nego zabezpieczenia akustycznego (ekranami)
miejsc o podwy¿szonym ha³asie;
2) o zmianê przeznaczenia terenów, oznaczonych w projekcie planu symbolami 4.ZP, 5.ZP, obejmuj¹cych dzia³ki nr 185/16 i nr 185/
17 obr. 17 Podgórze: z zieleni parkowej na ogrody dzia³kowe zgodnie z ustaw¹ o rodzinnych ogrodach dzia³kowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Regulacje zawarte w projekcie planu umo¿liwiaj¹ - w terenach dróg publicznych - lokalizacjê k³adek oraz przejœæ podziemnych dla pieszych oraz budowê urz¹dzeñ i obiektów ograniczaj¹cych oddzia³ywania i zanieczyszczenia komunikacyjne (w tym ekranów akustycznych), przy czym projekt planu
nak³ada obowi¹zek równoczesnego przeprowadzania inwestycji komunikacyjnych oraz budowy takich obiektów.
Ad 2. Przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 4.ZP, 5.ZP
o przeznaczeniu podstawowym: zieleñ parkowa - dostêpna publicznie jest zgodne z ustaleniami Studium. Zapewnienia takiej zgodnoœci wymagaj¹ przepisy ustawy. Zapisy
zawarte w projekcie planu umo¿liwiaj¹ dotychczasowe u¿ytkowanie ogrodów dzia³kowych. Warunki utrzymania i likwidacji ogrodów dzia³kowych reguluj¹ przepisy odrêbne.
9. Uwaga Nr 18
dotyczy nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów zabudowy us³ugowej z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oznaczonych
w projekcie planu symbolami 1.UX oraz 2.UX.
Przedsiêbiorstwo Tele-Fonika Kable S.A.
wnios³o uwagê zawieraj¹c¹:
1) wniosek, "aby granicê pó³nocno - zachodni¹ rozgraniczania
w odniesieniu jej przebiegu przez teren zak³adu, przesun¹æ maksymalnie w kierunku granicy budowy, oznaczonej 1.KD(G+T)";
2) wniosek, aby w przypadku braku mo¿liwoœci uwzglêdnienia
wniosku, w zakresie pkt 1 uwagi, dokonaæ w projekcie planu
zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 1.UX
na przeznaczenie odpowiadaj¹ce ustaleniom dotycz¹cym
terenów oznaczonych symbolem 1.UX/P;
3) postulat, aby w terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem 2.UX dopuœciæ przebudowê istniej¹cych obiektów produkcyjno - magazynowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1.
Uwaga w tym zakresie pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Uwaga w zakresie przesuniêcia "pó³nocno - zachodniej granicy rozgraniczania w odniesieniu jej przebiegu przez teren
zak³adu" dotyczy w istocie zmiany granicy obszaru objêtego sporz¹dzanym planem. Granice planu zosta³y wyznaczone uchwa³¹ Nr XCIV/883/01 Rady Miasta Krakowa z dnia
5.12.2001 r., zmienion¹ uchwa³¹ Nr XLVIII/464/04 z dnia
26.05.2004r. i nie stanowi¹ przedmiotu rozwi¹zañ planu.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CXVIII/1250/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia11 paŸdziernika 2006 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TRASY NOWOP£ASZOWSKIEJ
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru objêtego planem dla Trasy Nowop³aszowskiej zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego:
1) uk³ad drogowy podstawowy, obejmuj¹cy:
a) Trasê Nowop³aszowsk¹ - planowan¹ ulicê g³ówn¹,
³¹cz¹c¹ skrzy¿owania ul. Wielickiej, ul. Kamieñskiego
i ul. Nowos¹deckiej, ze skrzy¿owaniem ul. Lipskiej,
ul. Saskiej i planowanej ul. Kukliñskiego - w planie tereny 1.KD(G+T), 2.KD(G+T), 1.KD(G),
b) ulice g³ówne: ul. Kamieñskiego, ul. Nowos¹deck¹,
ul. Lipsk¹, ul. Kukliñskiego, ul. Nowohuck¹, ul. Wielick¹
(odcinek przebiegaj¹cy na po³udnie od skrzy¿owania
z ul. Kamieñskiego) - w planie tereny 1 KD(G+T),
2.KD(G+T), 1.KD(G), 2.KD(G),
c) ulice zbiorcze: ul. Wielick¹ (odcinek po³o¿ony na pó³noc
od skrzy¿owania z ul. Kamieñskiego), ul. Sask¹ (odcinek po³o¿ony pomiêdzy skrzy¿owaniem z ul. Nowohuck¹, a skrzy¿owaniem z ul. Sask¹ i planowan¹ ul. Kukliñskiego) ul. Stoczniowców i ul. Bie¿anowsk¹ - w planie tereny 1.KD(Z+T), 2.KD(Z+T), 1 - 3.KD(Z);
2) uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy, obejmuj¹cy:
a) ulice lokalne jednojezdniowe: ul. Przewóz, ul. Myœliwsk¹, ul. P³aszowsk¹, ul. Batki (wraz z w³¹czeniem
w planowan¹ Trasê Nowop³aszowsk¹), ul. ¯o³niersk¹
(na odcinku pomiêdzy ul. Gromadzk¹, a planowan¹Tras¹
Nowop³aszowsk¹) - w planie tereny 2 - 5.KD(L),
b) planowane ulice dojazdowe: ul. Prokocimsk¹, ul. ¯o³niersk¹ (na odcinku pomiêdzy ul. Batki, a planowan¹
Tras¹ Nowop³aszowsk¹), ul. Koszykarsk¹, ul. Ksiêdza
Stoszki, planowan¹ ulicê zapewniaj¹c¹ dojazd do trenów po³o¿onych na zachód od po³udniowego odcinka
ul. Saskiej, ul. Stró¿a Rybna, ul. Kolejow¹, ul. Balickiego
- w planie tereny 1 - 6.KD(D),
c) pozosta³e dojazdy;
3) po³¹czenia ulic, tworz¹cych podstawowy uk³ad drogowy:
a) wêz³y drogowe, ³¹cz¹ce ulice g³ówne: ul. Wielick¹,
ul. Kamieñskiego, ul. Nowos¹deck¹, planowan¹ Trasê
Nowop³aszowsk¹ - w planie teren 1.KD(G+T),
b) wêze³ drogowy, ³¹cz¹cy ul. Sask¹, ul. Lipsk¹ i ul. Kukliñskiego - w planie teren 2.KD(G+T),
c) skrzy¿owania, ³¹cz¹ce ulice inne, ni¿ wymienione w lit. a, b;
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4) trasy tramwajowe:
a) szybkiego tramwaju, o przebiegu: ul. Kukliñskiego -Trasa Nowop³aszowska - estakada nad torowiskiem linii
kolejowej Kraków - Medyka, ul. Prokocimska - ul. Wielicka - ul. Nowos¹decka (w planie tereny 1.KD(G+T),
2.KD(G+T), 1.KT, 2.KT),
b) tramwaju tradycyjnego, o przebiegu:
– ul. Wielicka - w planie tereny 1.KD(G+T), 1.KD(Z+T),
2.KD(Z+T),
– ul. Lipska - w planie teren 2.KD(G+T);
5) œcie¿ki rowerowe uk³adu podstawowego:
a) drogi rowerowe g³ówne, o przebiegu:
– ul. Kukliñskiego - ul. Lipska (w planie teren 2.KD(G+T),
– ul. Wielicka - w planie tereny, 1.KD(Z+T), 2.KD(Z+T),
1.KD(G+T),
– ul. Dygasiñskiego - w planie teren 1.KD(G+T),
b) droga rowerowa zbiorcza, o przebiegu: planowanaTrasa
Nowop³aszowska - estakada linii tramwaju nad lini¹
kolejow¹ Kraków - Medyka - ul. Prokocimska (w planie
tereny 1.KT, 2.KT, 2.KD(G+T),
c) droga rowerowa zbiorcza rekreacyjna, o przebiegu
po pó³nocnej stronie zbiornika Bagry - w planie tereny
1.KD(G), 1.ZP.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê - poprzez:
a) utrzymanie istniej¹cego uk³adu zaopatrzenia w wodê,
w oparciu o:
– zbiornik "Krzemionki",
– magistrale: ø 800 mm - przebiegaj¹ca wzd³u¿
ul. Krzywda i ul. Lipskiej; poprzeczne przejœcie magistrali ø 800 mm w ul. Krzywda (w planowanej ul. Kukliñskiego); odcinek magistrali ø 800 mm - przebiegaj¹cy w po³udniowej czêœci ul. Saskiej wraz z poprzecznymi przejœciami w skrzy¿owaniu; ø 350 mm
i ø 300 mm - przebiegaj¹ce wzd³u¿ ul. Wielickiej;
ø 300 mm wzd³u¿ ul. ¯o³nierskiej; (czêœæ zachodnia);
ø 300 mm - przebiegaj¹ca w ul. Dygasiñskiego,
– istniej¹c¹ sieæ rozprowadzaj¹c¹, któr¹ tworz¹ wodoci¹gi: ø 150 mm - przebiegaj¹cy w ul. Nowohuckiej,
z odga³êzieniem ø 150 mm w ul. Stoczniowców;
ø 250 mm - przebiegaj¹cy w ul. ¯o³nierskiej, ø 150 mm
- przebiegaj¹cy w ul. Saskiej; ø 150 mm - przebiegaj¹cy w ul. Malborskiej; ø 150 mm - przebiegaj¹cy
w ul. Saskiej,
– sieæ rozdzielcz¹ ø 100 mm, rozprowadzaj¹c¹ wodê
do obiektów zlokalizowanych wzd³u¿ istniej¹cych ulic,
b) budowê planowanej magistrali wodoci¹gowej
ø 800 mm "Krzemionki - Mistrzejowice", jako drugiej
trasy przesy³u wody z nastawni "Piaski Wielkie" do zbiornika "Mistrzejowice",
c) rozbudowê sieci rozprowadzaj¹cej, poprzez:
– przebudowê w rejonie skrzy¿owania ul. Lipskiej
i ul. Saskiej wodoci¹gu ø 150 mm, przebiegaj¹cego
po wschodniej stronie ul. Saskiej, na pó³noc od skrzy¿owania z ul. Lipsk¹,
– prze³o¿enie w rejonie ul. Lipskiej i ul. Saskiej magistrali ø 300 mm przebiegaj¹cej po zachodniej stronie
ul. Saskiej, na pó³noc od skrzy¿owania z ul. Lipsk¹,
– przesuniêcie w kierunku zachodnim magistrali
ø 300 mm, biegn¹cej po zachodniej stronie ul. Saskiej,
na po³udnie od skrzy¿owania z ul. Lipsk¹, w³¹cznie
z prze³¹czeniem ruroci¹gu ø 250 mm do planowanego odcinka ruroci¹gu ø 300 mm,
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– przesuniêcie w kierunku zachodnim wodoci¹gu
ø 150 mm i wodoci¹gu ø 100 mm, przebiegaj¹cych
w ul. Saskiej, po zachodniej stronie magistrali
ø 300 mm, o której mowa powy¿ej,
– przebudowê lub prze³o¿enie magistrali ø 350 mm,
biegn¹cej po po³udniowej stronie ul. Wielickiej - na odcinku od w³¹czenia ul. Kamieñskiego poza skrzy¿owanie z ul. Wolsk¹,
– przebudowê lub prze³o¿enie wodoci¹gu ø 150 mm,
przebiegaj¹cego po pó³nocnej stronie ul. Wielickiej na odcinku pomiêdzy ul. Rucian¹, a ul. Siostrzan¹
oraz na odcinku pomiêdzy ul. Bie¿anowsk¹, a ul. Dygasiñskiego,
– przebudowê lub prze³o¿enie wodoci¹gu ø 150 mm,
przebiegaj¹cego przez tereny oznaczone symbolami
1.UX, 2.UX, stanowi¹cego przy³¹cze do obiektów produkcyjnych, zlokalizowanych poza obszarem objêtym
planem - w sposób nie powoduj¹cy kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania,
– rozbudowê sieci rozprowadzaj¹cej w terenach s¹siaduj¹cych z ul. Bie¿anowsk¹, ul. Kolejow¹, ul. Balickiego;
2) odprowadzanie œcieków sanitarnych i wód opadowych - poprzez:
a) utrzymanie istniej¹cego systemu odprowadzania œcieków sanitarnych, przynale¿nego do centralnego uk³adu kanalizacji miasta, z oczyszczalni¹ œcieków w P³aszowie, w sk³ad którego wchodz¹: system kanalizacji
ogólnosp³awnej (obs³uguj¹cy czêœæ obszaru objêtego
planem, po³o¿on¹ na pó³noc od obszaru kolejowego
linii Kraków - Medyka), dla którego odbiornikiem œcieków jest Kolektor P³aszowski oraz system kanalizacji
rozdzielczej (obs³uguj¹cy czêœæ obszaru objêtego planem, po³o¿on¹ na po³udnie od obszaru kolejowego linii
Kraków - Medyka), z odbiorem œcieków w kierunku
Kolektora P³aszowskiego i w kierunku Kolektora Bie¿anowskiego - w tym utrzymanie:
– Kolektora P³aszowskiego, o przekroju 4,0/4,5 m, przebiegaj¹cego przez obszar objêty planem, wraz z uchodz¹cymi do niego kana³ami ogólnosp³awnymi: o przekroju 0,9/1,3 m w ul. Nowohuckiej; 0,6/0,9 m w ul. Nowohuckiej; 0,7/1,05 m, (odbieraj¹cym œcieki z kana³u
o 0,3 m) oraz 0,7/1,1 m w ul. Saskiej,
– odcinka kolektora ogólnosp³awnego o przekroju 0,8/
1,2 m, przebiegaj¹cego przez obszar objêty planem,
prowadz¹cego œcieki z rejonu ul. Krzywda do Kolektora P³aszowskiego, wraz z kolektorem o przekroju
l,6/0,9 m w ul. Saskiej, odbieraj¹cym œcieki z terenów
po³o¿onych pomiêdzy obszarem kolejowym,
a ul. Krzywda i ul. Lipsk¹ oraz z kana³u sanitarnego,
odprowadzaj¹cego œcieki z terenów po³udniowej i po³udniowo - zachodniej czêœci obszaru, zawartego pomiêdzy ul. Wielick¹, a granic¹ obszaru kolejowego linii Kraków - Medyka,
– sieci kana³ów sanitarnych sprowadzaj¹cych œcieki
z rejonu ul. Wielickiej i ul. Bie¿anowskiej w kierunku
Kolektora Bie¿anowskiego,
b) przebudowê lub prze³o¿enie kana³u sanitarnego o przekroju o 0,6 m, przebiegaj¹cego w ul. Prokocimskiej, na odcinku od ul. Wielickiej do granicy obszaru kolejowego,
c) modernizacjê sieci kanalizacyjnej, polegaj¹cej na:
– budowie kana³u ogólnosp³awnego ø 0,3 m w ul. ¯o³nierskiej i w ul. Batki, sprowadzaj¹cego œcieki w kierunku kana³u przebiegaj¹cego w ul. £anowej - dla obs³ugi terenów oznaczonych w planie symbolami 3.UX
oraz 3.MN,
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– budowie kana³u sanitarnego ø 0,3 m w ul. Kolejowej
i w ul. Balickiego, sprowadzaj¹cego œcieki sanitarne
do istniej¹cego kana³u ø 0,3 m, przebiegaj¹cego wzd³u¿
granicy obszaru kolejowego oraz czêœciowo poza obszarem objêtym planem - dla obs³ugi terenów oznaczonych w planie symbolami 1/2.MN oraz 2.UX,
– likwidacji kana³ów sanitarnych ø 0,20 m - 0,25 m, zlokalizowanych w ul. Kolejowej i w ul. Balickiego;
d) utrzymanie systemu odprowadzania wód opadowych,
poprzez:
– istniej¹c¹ kanalizacjê ogólnosp³awn¹ - dla czêœci obszaru objêtego planem, po³o¿on¹ na pó³noc od obszaru kolejowego linii Kraków - Medyka,
– istniej¹c¹ kanalizacjê opadow¹ - dla czêœci obszaru
objêtego planem, po³o¿on¹ na po³udnie od obszaru
kolejowego linii Kraków - Medyka,
e) realizacjê kanalizacji opadowej w terenach dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1.KD(G+T),
2.KD(G+T), 1 - 3.KD(G), 1.KD(Z+T), 2.KD(Z+T), 1 3.KD(Z), 2 - 5.KD(L), 1 - 6.KD(D), 1.KT, 2.KT,
f) przebudowa i zmiana przebiegu:
– kana³u opadowego ø 0,8 m przebiegaj¹cego w ul. Prokocimskiej na odcinku od ul. Wielickiej do torowiska
kolejowego,
– kana³u opadowego ø 0,5/0,7m przebiegaj¹cego
w ul. Wielickiej, w rejonie skrzy¿owania ul. Wielickiej
ul. Nowos¹deckiej,
– kana³u opadowego ø 0,8m 0 ø 0,7/1,05m, przecinaj¹cego ukoœnie ul. Wielick¹ na wysokoœci ul. Nowos¹deckiej,
g) realizacjê kanalizacji opadowej w ramach systemu kanalizacji rozdzielczej.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
Finansowanie inwestycji odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) wydatki z bud¿etu miasta;
2) finansowanie i wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta w ramach, m.in.:
a) finansowania i wspó³finansowania inwestycji drogowych
(modernizacji i przebudowy uk³adu drogowego podstawowego, wêz³ów i skrzy¿owañ),
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) innych œrodków zewnêtrznych (w tym dotacji, kredytów
i po¿yczek),
d) programu "Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne";
3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ cywilno-prawnych 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: Krakowski Zarz¹d Dróg, Krakowski Zarz¹d Komunalny.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna
Krakowski Zarz¹d Komunalny.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej ze œrodków MPWiK
S.A. Przyjmuje siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
(zgodnie z przyjêtym programem "Woda dla wszystkich").
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A) wraz z programem "Woda dla wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów
miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane
zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi
uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków - nie
wymagaj¹ wprowadzania zmian do niniejszego Rozstrzygniêcia.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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