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5358
Uchwa³a Nr CXVII/1235/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Branice".
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Branice" zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego
zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice okreœlone zosta³y
w uchwale Nr XLVIII/465/04 Rady Miasta Krakowa z dnia
26 maja 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Branice".
3. Obszar okreœlony granicami planu nie jest to¿samy z zasiêgiem
terenów osiedla "Branice" i obejmuje czêœæ jego terenów, a tak¿e czêœæ terenów osiedla "Ruszcza" i osiedla "Wyci¹¿e".
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
b) Rysunek Rozwi¹zañ InfrastrukturyTechnicznej, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych
z nimi urz¹dzeñ technicznych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y,

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, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
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) ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów i zasad 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.
3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§4
Podstawowym celem planu jest zapewnienie warunków
prawnych i przestrzennych dla rozwoju obszaru o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju ekonomicznego i uruchomienia procesów inwestycyjnych aktywizuj¹cych gospodarczy rozwój tego
rejonu oraz stworzenia warunków dla restrukturyzacji gospodarczej i ekonomicznej, poprzez:
1) wprowadzenie odpowiednich regulacji sprzyjaj¹cych tworzeniu innowacyjnych przedsiêbiorstw technologicznych,
w tym centrum nowoczesnego przemys³u, techniki i technologii z wykorzystaniem potencja³u naukowo-badawczego;
2) ustalenie rozwi¹zañ obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej;
3) zapewnienie warunków zrównowa¿onego rozwoju uwzglêdniaj¹cego zachowanie i ochronê terenów otwartych w obszarze planu.
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§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" Branice";
2) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami);
3) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa;
4) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi, 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 na wyznaczonym terenie,
na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci
z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi;
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 zainwestowanej - nale¿y przez to rozumieæ czêœæ powierzchni terenu inwestycji, zabudowanej
kubaturowo i powierzchniowo nie stanowi¹cej powierzchni czynnej biologicznie;
10) wskaŸniku powierzchni zainwestowanej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni zainwestowanej w powierzchni terenu inwestycji;
11) wskaŸniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji; z zastrze¿eniem, ¿e w obliczeniu wskaŸnika nie uwzglêdnia siê powierzchni zieleni
projektowanej na dachach, tarasach i œcianach budynków oraz budowli naziemnych i podziemnych;
12) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy
œcian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni
z podporami czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych
kondygnacji;
13) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako maksymalny procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji;
14) wysokoœci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ budynków wg definicji przepisów odrêbnych;
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15) strefie ochrony archeologicznej - nale¿y przez to rozumieæ "strefê nadzoru archeologicznego" okreœlon¹ w Studium;
16) rejon lokalizacji stanowisk archeologicznych - nale¿y przez to rozumieæ okreœlony na Rysunku Planu rejon
odpowiadaj¹cy stanowiskom ujêtym w ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie;
17) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca i ich otoczenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej takie jak: ulice, place, dziedziñce, otoczenie przystanków komunikacji drogowej i kolejowej, tereny zieleni urz¹dzonej - dostêpnej publicznie, w szczególnoœci te, które
s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników;
18) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach drogowych - skomponowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu jako czêœci sk³adowej projektu budowlanego, z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej architektury i oœwietlenia;
19) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu istniej¹ce i mo¿liwe do realizacji dojazdy wewnêtrzne, zapewniaj¹ce obs³ugê komunikacyjn¹ obiektów w obrêbie wyznaczonych planem terenów lub terenów inwestycji;
20) centrum logistycznym - nale¿y przez to rozumieæ funkcjonalno-przestrzenny zespó³ obiektów wraz z urz¹dzeniami, infrastruktur¹ i organizacj¹, w którym realizowane s¹ us³ugi logistyczne zwi¹zane z przyjmowaniem i magazynowaniem, rozdzia³em i wydawaniem towarów
oraz towarzysz¹cymi us³ugami;
21) 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;
22) parku technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ zespó³ obiektów i urz¹dzeñ wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
i organizacyjn¹, w którym realizuje siê wspó³pracê naukowo-technologiczn¹, w zakresie przedsiêwziêæ obejmuj¹cych badania laboratoryjne i wdra¿anie procesów
wytwórczych, w którym prowadzone s¹ równie¿ dzia³alnoœci i procesy wytwórcze i produkcyjne wysokich technologii;
23) centrum technologiczne - nale¿y przez to rozumieæ miejsce skoncentrowania obiektów i urz¹dzeñ wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i organizacyjn¹ w ramach parku
technologicznego, s³u¿¹cych w szczególnoœci doradztwu,
szkoleniom i informacji, badaniom naukowym i rozwojowym, wdra¿aniu, udostêpnianiu i propagacji nowych
technologii i innowacyjnych przedsiêwziêæ;
24) wysokich technologiach - nale¿y przez to rozumieæ
nowoczesne technologie dzia³alnoœci us³ugowej, projektowej, wytwórczej, wdro¿eniowej, badawczej i doœwiadczalnej w szczególnoœci w dziedzinach takich jak: telekomunikacja, informatyka, media elektroniczne, in¿ynieria materia³owa, biotechnologia, biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona œrodowiska, elektronika, elektrotechnika, mechanika;
25) inkubatorze przedsiêbiorczoœci - nale¿y przez to rozumieæ podmiot lub jednostkê organizacyjn¹ dysponuj¹c¹
odpowiednimi terenami, obiektami budowlanymi i urz¹dzeniami, prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ wspieraj¹c¹ nowoutworzone ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa;
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26) restrukturyzacji - nale¿y przez to rozumieæ przekszta³cenia strukturalne, organizacyjne, funkcjonalne i w³asnoœciowe zmierzaj¹ce do nowego, wspó³czesnego
i ekonomicznego wykorzystania terenów;
27) rewitalizacji - nale¿y przez to rozumieæ kompleksowy
system dzia³añ, maj¹cy na celu o¿ywienie spo³eczne i gospodarcze zdegradowanych terenów poprzemys³owych,
oraz zapewnienie zrównowa¿onego rozwoju przy jednoczesnych dzia³aniach ukierunkowanych na modernizacjê istniej¹cej zabudowy, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
28) modernizacji - nale¿y przez to rozumieæ przekszta³cenia maj¹ce na celu unowoczeœnienie obiektów budowlanych, poprzez remonty i przebudowy uzupe³nione
wprowadzeniem nowoczeœniejszych, sprawniejszych
rozwi¹zañ lub dodatkowych elementów zabudowy, podnosz¹cych standard u¿ytkowania istniej¹cych obiektów
budowlanych i terenów;
29) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnostoj¹ce 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 przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu.
2. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic nale¿y
przez to rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu na dzieñ
uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ inne nazwy
w³asne terenów, przedsiêbiorstw i instytucji istniej¹cych
na dzieñ uchwalenia planu.
3. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami okreœlonymi przepisami odrêbnymi.
§7
1. Elementy ustaleñ planu zawarte w czêœci graficznej planu:
1) granica obszaru objêtego planem - stanowi¹ca jednoczeœnie linie rozgraniczaj¹ce terenów na obrze¿u opracowania;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
lub ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania,
stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenów wyznaczonych dróg, z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych - jeœli linii zabudowy nie wyznaczono odrêbnie na Rysunku Planu;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz o zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami:
a) PT 1, PT 2, PT 3 - Tereny Parku Technologicznego,
b) PT/P - Tereny Parku Technologicznego i Produkcji,
c) CL/P - Tereny Us³ug Logistycznych i Produkcji,
d) PT/UC 1, PT/UC 2, PT/UC 3 - Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych,
e) PT/UN - Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Nauki,
f) MN -Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
g) ZI - Tereny Zieleni Izolacyjnej,
h) R - Tereny Rolnicze,
i) ZC - Teren Cmentarza,
j) KU/P - Teren Urz¹dzeñ Komunikacji,
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k) KU/S - Teren Us³ug Komunikacji,
l) KK - Teren Kolejowy,
m) E - Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
n) W - Teren Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
o) KD/G 1, KD/G 2, KD/Z, KD/L, KD/D, KDW/D - Tereny
Komunikacji;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) linie kszta³towania zabudowy a¿urowej - oznaczaj¹ce kszta³towanie pasma zabudowy na wyznaczonych terenach w sposób nie zwarty; maksymalna d³ugoœæ zwartych odcinków pierzei - 80 m;
6) granica obszaru wymagaj¹cego przekszta³ceñ - oznaczaj¹ca zasiêg terenów, na których powinny byæ podjête kompleksowe przekszta³cenia funkcjonalno-przestrzenne, ukierunkowane na rewitalizacjê;
7) strefa zieleni izoluj¹cej - oznaczaj¹ca pas terenu, który nale¿y zagospodarowaæ jako zieleñ urz¹dzon¹, izoluj¹c¹, zgodnie z warunkami okreœlonymi w Rozdziale III;
8) pasma zieleni wysokiej - szpalery drzew oznaczone
na Rysunku Planu, realizowane wed³ug kompleksowego projektu zieleni stanowi¹cego element projektu budowlanego dla wyznaczonych tras komunikacji i w ich
bezpoœrednim s¹siedztwie;
9) obszar o z³o¿onych warunkach gruntowych, w którym obowi¹zuj¹ przepisy § 11 ust. 4;
10) strefy podzia³u powierzchni grzebalnej cmentarza:
a) strefa lokalizacji pól grzebalnych i pól urn,
b) strefa lokalizacji wy³¹cznie pól urn.
2. Elementy zawarte w czêœci graficznej planu - wynikaj¹ce
z dokumentów i decyzji wg przepisów odrêbnych:
1) granica strefy ochrony archeologicznej - oznaczaj¹ca
zasiêg obszarów okreœlonych w Studium jako "Strefa nadzoru archeologicznego";
2) rejony stanowisk archeologicznych - okreœlaj¹ce rejony stanowisk archeologicznych wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie;
3) strefy techniczne istniej¹cych linii przesy³owych wysokiego napiêcia - okreœlaj¹ce strefy napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV, w których obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;
4) ujêcia wód podziemnych wraz z terenem ochrony bezpoœredniej ujêæ wód - zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego - Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 27.04.1998 r., znak:
OS.III.6210-1-9/98;
5) granica terenu ochrony poœredniej ujêæ wód podziemnych - zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego - Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 27.04.1998 r., znak: OS.III.6210-1-9/98;
6) granica Specjalnej Strefy Ekonomicznej - granica terenu "podstrefy Kraków - Nowa Huta", maj¹ca znaczenie
informacyjne - okreœlonej w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie krakowskiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220 poz. 2232
z póŸn. zmianami);
7) orientacyjne granice obszarów potencjalnie zagro¿onych niebezpieczeñstwem powodzi - wod¹ stuletni¹
Q 1% i wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1% (uchwa³a 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); obszar
oznaczony na Rysunku Planu symbolem (ZZ);
8) tereny zamkniête - TZ 1, TZ 2.
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ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu

1) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyj¹tkiem przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych
dla potrzeb wystawienniczych i naukowo-badawczych,
z uwzglêdnieniem zapisu § 20 pkt 6.
2) Obowi¹zek utrzymania i wprowadzenia wzd³u¿ istniej¹cych
i projektowanych tras komunikacyjnych pasm zadrzewieñ
oznaczonych na Rysunku Planu jako ci¹gi zieleni wysokiej,
wg wykonanego projektu zieleni, z uwzglêdnieniem zasad
okreœlonych dla poszczególnych kategorii dróg.
3) Zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
z wyj¹tkiem:Terenu ParkuTechnologicznego (PT 1, PT 2, PT 3),
Terenu Parku Technologicznego i Produkcji (PT/P), Terenu
Us³ug Logistycznych i Produkcji (CL/P), Terenu Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych (PT/UC 1, PT/UC 2).
4) Wysokoœæ wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
w tym wolnostoj¹cych w terenach okreœlonych w pkt. 3,
jak równie¿ umieszczonych na budynkach i obiektach, nie mo¿e przekraczaæ ustalonej wysokoœci zabudowy.
5) Urz¹dzenia reklamowe inne ni¿ wielkogabarytowe, nale¿y
lokalizowaæ zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Gminie
Miejskiej Kraków.
6) Dopuszcza siê w granicach ca³ego obszaru objêtego planem lokalizowanie niewyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ InfrastrukturyTechnicznej (stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2),
sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustaleniami planu.
7) Dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicach dzia³ek
w celu umo¿liwienia realizacji zwartej zabudowy pierzei ulic
i placów, z uwzglêdnieniem zapisów dotycz¹cych wyznaczonych linii kszta³towania zabudowy a¿urowej.

§8

§ 11

1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I-III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane i zagospodarowane w sposób dotychczasowy, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej.

1. W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1) Zasadê wykorzystywania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem odpowiednich proporcji miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹
czêœci¹ terenu, wg ustaleñ dotycz¹cych poszczególnych
terenów;
2) Obowi¹zek realizacji pasa zieleni urz¹dzonej o charakterze izolacyjnym wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej ul. Rzepakowej na Terenach Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych (PT/UC) oraz na Terenie Cmentarza (ZC);
3) Obowi¹zek równoczesnego lub wyprzedzaj¹cego wyposa¿enia terenów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej, w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach
realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
4) Obowi¹zek stosowania dla pokrycia potrzeb cieplnych
obiektów, energii elektrycznej oraz paliw "ekologicznie
czystych" (gaz, lekki olej opa³owy, energia elektryczna)
z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimalne wskaŸniki emisyjne gazów i py³ów do powietrza;
5) Obowi¹zek odpowiedniej - do stanu faktycznego i prawnego - ochrony ujêæ wód podziemnych (13 studni wierconych: S-1 do S-13) w strefach ochrony - poœredniej i bezpoœrednich, ustanowionych decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia 27.04.1998 r. znak: OS.III.6210-1-9/98, która
wprowadza nastêpuj¹ce zakazy, nakazy i ograniczenia:
a) w strefie ochrony ujêcia, w terenie ochrony bezpoœredniej:
– zabrania siê u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody,

3. Elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej planu nie stanowi¹ce ustaleñ planu:
1) elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
- osie projektowanych dróg, krawêdzie jezdni, wêz³y
i skrzy¿owania;
2) wskazane po³¹czenia komunikacji wewnêtrznej o orientacyjnym przebiegu (miêdzy drogami publicznymi);
3) postulowany podzia³ terenu na dzia³ki budowlane;
4) postulowana lokalizacja zabudowy;
5) teren istniej¹cego cmentarza parafialnego w Ruszczy;
6) teren rezerwowany na rozbudowê cmentarza wg Studium;
7) ci¹gi widokowe lokalne - rejon zapewniaj¹cy widok
panoramiczny na krajobraz wraz z zabytkowym koœcio³em w Ruszczy i wiejskim zespo³em osadniczym osiedla
Ruszcza;
8) oœ widokowa lokalna - kierunek widoku na relikty zabudowy przemys³owej i zabytkowy zespó³ dworsko parkowy;
9) dominanta wysokoœciowa - m³yn do ³amania ¿u¿la
wielkopiecowego;
10) kana³y i rowy - istotne dla utrzymania stosunków wodnych;
11) istniej¹ce obiekty kultu religijnego - kapliczki;
12) proponowane rejony lokalizacji przystanków autobusowych;
13) strefa ochrony sanitarnej cmentarza - 50 m;
14) strefa ochrony sanitarnej cmentarza - 150 m;
15) wykaz stanowisk archeologicznych.

§9
1. Zgodnie z przepisami ustawy, dla terenów zamkniêtych oznaczonych na Rysunku Planu symbolamiTZ 1 i TZ 2 (obejmuj¹cych tereny linii kolejowej nr 95 Mydlniki - Pod³ê¿e tj. tzw. du¿ej
obwodowej w Krakowskim WêŸle Kolejowym, z urz¹dzeniami stacji i bocznic towarowych) nie ustala siê przeznaczenia.
2. Nie okreœla siê stref ochronnych od granicy terenów zamkniêtych, o których mowa w ust. 1; wymagania i warunki zagospodarowania terenów przyleg³ych do obszaru kolejowego
reguluj¹ przepisy odrêbne.
3. W sytuacji zniesienia statusu terenu zamkniêtego dla terenu TZ 1 - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla Terenu Kolejowego
(KK), a dla terenu TZ 2 obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla Terenu
Komunikacji (KD/Z).
§ 10
Dla zapewnienia ³adu przestrzennego ustala siê zasady
jego ochrony i kszta³towania:
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– zapewnione bêdzie odprowadzenie wód opadowych
w taki sposób, aby nie mog³y one przedostaæ siê
do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody,
– teren zostanie ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób
nieupowa¿nionych na teren ochrony bezpoœredniej,
– ogrodzenia, obudowy studni oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do poboru wody podziemnej bêd¹ utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym,
b) w strefie ochrony ujêcia, w strefie ochrony poœredniej zabrania siê:
– wprowadzania do wód powierzchniowych i do ziemi œcieków nieoczyszczonych,
– przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych,
– lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich transportu,
– lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem,
– lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
– gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach
cieków,
– stosowania œrodków ochrony roœlin innych ni¿ dopuszczone do stosowania i wymienione w wykazie
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¿ywnoœciowej,
– lokalizowania ferm chowu zwierz¹t,
– lokalizowania nowych ujêæ wody, z wyj¹tkiem ujêæ
dla potrzeb HTS,
c) zobowi¹zuje siê Zak³ad Przerobu Z³omu Z£OMEX
do uporz¹dkowania gospodarki œciekowej na terenie
Zak³adu w terminie mo¿liwie najkrótszym;
6) Zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w Decyzji okreœlonej w pkt 5 mog¹ ulec zmianie lub aktualizacji w ramach nowych rozstrzygniêæ w tym przedmiocie - podjêtych na podstawie przepisów odrêbnych; w takim przypadku nale¿y stosowaæ je odpowiednio;
7) Obowi¹zek stosowania ustaleñ i zaleceñ - w zakresie
profilaktyki przeciwpowodziowej i ograniczania skutków
powodzi zgodnie przepisami odrêbnymi, w tym aktami
prawa miejscowego obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej
Kraków;
8) W zakresie ochrony przed ha³asem Tereny Zabudowy
Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN) - okreœla siê jako tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹; dla pozosta³ych terenów nie okreœla siê - zgodnie z przepisami
odrêbnymi - dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku;
9) 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) dopuszcza siê mo¿liwoœæ bie¿¹cego sk³adowania mas
ziemnych lub skalnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji okreœlonych w przeznaczeniach podstawowych
i dopuszczalnych dla poszczególnych terenów; miejsce, sposób oraz zabezpieczenie ich sk³adowania,
z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, okreœl¹ odpowiednie decyzje administracyjne;
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10) Zasadê budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w przepisach odrêbnych z uwzglêdnieniem ochrony przed polami (promieniowaniem) elektromagnetycznymi;
11) Obowi¹zek utrzymania cieków powierzchniowych z dopuszczeniem okreœlonym w pkt 12, z jednoczesnym zapewnieniem pasów ochronnych wzd³u¿ ich odcinków
otwartych o szerokoœci po obu stronach min. 1,5 m od linii brzegowej, wy³¹czonych z zabudowy i zainwestowania, w tym tak¿e z wykluczeniem ogrodzeñ;
12) Dopuszcza siê regulacjê koryt cieków powierzchniowych,
w tym mo¿liwoœæ ujêcia ich w kana³y zamkniête, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych.
2. W zakresie ochrony wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych
i ochrony zieleni ustala siê:
1) Nakaz ochrony istniej¹cych wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzglêdnieniem standardów zabudowy
zapewniaj¹cych odpowiedni udzia³ powierzchni biologicznie czynnej;
2) Nakaz zachowania i utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ
i zakrzewieñ, a na terenach przeznaczonych do zainwestowania wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej; dopuszcza siê usuwanie drzew w przypadkach nieuniknionych kolizji zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) Nakaz zagospodarowania niezabudowanych powierzchni
w terenach inwestycji jako tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce) z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej architektury.
3. W granicach planu nie wystêpuj¹ tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych.
4. Okreœla siê obszar o z³o¿onych warunkach gruntowych, wyznaczony na Rysunku Planu, w którym realizacja przeznaczeñ
wymaga sporz¹dzenia stosownej dokumentacji w zakresie
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 12
1. W obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków.
2. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków
archeologicznych okreœla siê:
1) granicê strefy ochrony archeologicznej, okreœlon¹ na rysunku planu; przedmiotem ochrony s¹ znajduj¹ce siê
w strefie nieruchome zabytki archeologiczne, które nale¿y uwzglêdniæ przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów le¿¹cych w tej strefie, wg przepisów odrêbnych;
2) lokalizacje rejonów stanowisk archeologicznych (oznaczenie na planie/nr stanowiska w miejscowoœci):
a) 1 (4) Kraków - Nowa Huta,
b) 2 (60) Kraków - Nowa Huta,
c) 3 (76) Kraków - Nowa Huta,
d) 4 (79) Kraków - Nowa Huta;
3) w odniesieniu do ca³ego obszaru objêtego planem ustala
siê wymóg uzgodnienia z organami w³aœciwymi d/s ochrony zabytków ka¿dego zamierzenia inwestycyjnego zwi¹zanego z prowadzeniem prac ziemnych.
3. W odniesieniu do oznaczonych na Rysunku Planu innych
obiektów dziedzictwa kulturowego - kapliczek, nie wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków ustala siê:
1) obowi¹zek utrzymania i konserwacji obiektów, z zachowaniem ich charakteru i formy;
2) obowi¹zek ochrony bezpoœredniego otoczenia obiektów,
w którym zakazuje siê dzia³añ powoduj¹cych obni¿enie
wartoœci historycznych i estetycznych tych obiektów;
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3) dopuszcza siê przeniesienie ww. obiektów kultury w przypadku nieuniknionej kolizji wynikaj¹cej z realizacji infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, w uzgodnieniu
z w³aœciwym organem ds. ochrony zabytków.
4. W celu ochrony dóbr kultury wspó³czesnej - reliktów zabudowy poprzemys³owej (w tym np. obiektów m³yna do ³amania ¿u¿la wielkopiecowego) ustala siê:
1) utrzymanie i modernizacjê obiektów z zachowaniem ich
charakteru i formy;
2) mo¿liwoœæ przebudowy oraz zmianê funkcji zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczonym planem, przy zachowaniu charakterystycznych cech architektonicznych.
§ 13
1. Okreœla siê przestrzenie publiczne, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt 17, kszta³towane m.in. przez pierzeje otaczaj¹cej
zabudowy, lokalizowanej zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy, a tak¿e przez elementy zagospodarowania terenów,
tworz¹ce otoczenie tych przestrzeni, takie jak szpalery drzew
i inne elementy zagospodarowania zieleni urz¹dzonej w tym
obiekty ma³ej architektury.
2. Ustala siê zasady kszta³towania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) pierzeje ulic ograniczaj¹cych przestrzeñ publiczn¹ wymagaj¹ ukszta³towania w wyznaczonych nieprzekraczalnych
liniach zabudowy, z uwzglêdnieniem zapisu § 26 ust. 4;
2) wzd³u¿ ulic (dróg publicznych), nale¿y wprowadziæ pasma
zieleni urz¹dzonej, wg projektów opracowanych w sposób kompleksowy;
3) oœwietlenie ulic nale¿y wykonaæ wed³ug ca³oœciowego
projektu dla wyodrêbnionych przestrzeni publicznych.
§ 14
1. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie
dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem, w Rozdziale III okreœla siê wskaŸniki:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy ustalony do zastosowania jako maksymalny;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
2. Wysokoœæ projektowanej zabudowy okreœlona jest odrêbnie dla poszczególnych terenów wyznaczanych planem,
w Rozdziale III.
3. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie dopuszcza siê lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ (samodzielnych
lub wbudowanych w budynki) o wysokoœci przekraczaj¹cej
ustalon¹ wysokoœæ zabudowy, o ile wynika to ze wzglêdów
technologicznych, zgodnie z zasadami okreœlonymi w Rozdziale III, dla poszczególnych terenów.
4. Nie wprowadza siê ograniczeñ poziomych gabarytów budynków, z wyj¹tkiem wyznaczonych linii kszta³towania zabudowy a¿urowej.
§ 15
1. W obszarze objêtym planem nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci.
2. Ze wzglêdu na specyfikê obszaru planu nie ustala siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci w tym minimalnej i maksymalnej wielkoœci dzia³ki, z wyj¹tkiem Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej
(MN); wielkoœci te oraz pozosta³e parametry, powinny byæ
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dostosowane do charakteru przeznaczenia terenu z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
3. W przypadku podzia³u - w celu ustalenia innego ni¿ istniej¹cy uk³ad dzia³ek - podzia³ ten musi spe³niaæ wymagania przepisów odrêbnych oraz uwzglêdniaæ zasady okreœlone w § 17.
§ 16
1. Okreœla siê obszar wymagaj¹cy przekszta³ceñ obejmuj¹cy
wyznaczone na Rysunku Planu tereny, na których powinny
byæ podjête kompleksowe przekszta³cenia funkcjonalnoprzestrzenne, ukierunkowane na rewitalizacjê.
2. Na obszarze, okreœlonym w ust. 1 zak³ada siê modernizacjê
obiektów i zespo³ów zabudowy poprzemys³owej ze wskazaniem ich zachowania i wyeksponowania w przysz³ej strukturze przestrzennej.
3. Parametry zabudowy, nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, okreœlono w Rozdziale II i Rozdziale III ustaleñ planu.
§ 17
1. Okreœla siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem:
1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) drogê g³ówn¹ (KD/G 1) - wschodni¹ obwodnicê terenów (huty stali), od ul. Igo³omskiej do wêz³a drogi S7
w Krzes³awicach,
b) drogê g³ówn¹ (KD/G 2) - ul. Igo³omsk¹,
c) drogi zbiorcze (KD/Z) - na wschodnich i pó³nocnych
obrze¿ach planu (w po³udniowej czêœci - w œladzie
ul. Rzepakowej), a na zachodnim obrze¿u - w przed³u¿eniu KD/G 1 na po³udnie.
2) Obs³uga komunikacyjna uk³adem okreœlonym w pkt 1
okreœla docelowy stan, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenów; jego osi¹gniêcie wymaga:
a) budowy drogi KD/G 1 oraz dróg KD/Z,
b) rozbudowy ul. Igo³omskiej i modernizacji ul. Rzepakowej,
c) po³¹czeñ dróg KD/G 1 i KD/G 2 z drog¹ KD/Z w formie
wêz³ów drogowych (etapowo skrzy¿owanie),
d) zjazdu z drogi KD/G 1 do terenu CL/P bez kolizji na jezdniach KD/G.
3) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy obejmuje:
a) drogi lokalne (KD/L) - po po³udniowej stronie ul. Igo³omskiej,
b) drogi dojazdowe (KD/D, KDW/D) uzupe³niaj¹ce sieæ
komunikacyjnej obs³ugi terenów.
4) W czêœci obszaru planu, po³o¿onej na po³udnie od ul. Igo³omskiej, funkcjonuj¹ce obecnie ulice: Szymañskiego,
Deszczowa i po³o¿ona miêdzy nimi czêœæ ul. Sasanek zostaj¹ przeznaczone do klasy dróg lokalnych, a pozosta³e ulice, wraz z nowymi odcinkami dróg - do klasy
dróg dojazdowych.
5) W czêœci obszaru planu, po³o¿onej na pó³noc od ul. Igo³omskiej, sieæ dróg lokalnych i dojazdowych wymaga
w ca³oœci zbudowania od nowa.
6) Drogi powinny mieæ zapewnione wymagane parametry przestrzenne i dostêpnoœæ - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
7) Niewyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi niezbêdne dojazdy i powi¹zania z wyznaczonymi drogami
publicznymi i wewnêtrznymi nale¿y realizowaæ w drodze umów, zawieranych pomiêdzy w³aœcicielami gruntów; zakres przestrzenny projektu budowlanego inwe-
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stycji w poszczególnych terenach powinien uwzglêdniaæ
obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie,
ze wskazaniem dostêpu do drogi publicznej, zgodnego
z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi, w tym m. in.
z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia lokalnej sieci uzbrojenia technicznego.
8) Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi.
9) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ towarzysz¹c¹ zieleñ i urz¹dzenia
ograniczaj¹ce lub eliminuj¹ce wp³yw zanieczyszczeñ
komunikacyjnych na tereny s¹siednie.
10) Przebudowê uk³adu drogowego nale¿y dokonaæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do nieruchomoœci,
z uwzglêdnieniem § 8 ust. 2.
2. Wprowadza siê podzia³ dróg na publiczne i wewnêtrzne wed³ug poni¿szych kategorii:
1) drogi publiczne:
a) KD/G 1 i KD/G 2 - klasy g³ównej,
b) KD/Z - klasy zbiorczej,
c) KD/L - klasy lokalnej,
d) KD/D - klasy dojazdowej;
2) drogi wewnêtrzne u¿ytkowników i administratorów terenów o ustalonym w planie przebiegu wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi - KDW/D - klasy
dojazdowej,
3. Okreœla siê zasady obs³ugi wewnêtrznej terenów poprzez wskazanie na rysunku planu po³¹czeñ komunikacji wewnêtrznej o orientacyjnym przebiegu (miêdzy drogami publicznymi); po³¹czenia te nie stanowi¹ ustaleñ planu; przebiegi tych po³¹czeñ nie musz¹ przebiegaæ po okreœlonych orientacyjnie trasach, powinny jednak zapewniæ wskazane w planie po³¹czenia, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) Dla poszczególnych przeznaczeñ terenu nale¿y zapewniæ
proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingowych dla samochodów osobowych - minimum:
a) dla obiektów us³ug i produkcji wysokich technologii - w iloœci 35 miejsc na 100 zatrudnionych i 20 miejsc
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) dla innych obiektów produkcyjnych - w iloœci
20 miejsc na 100 zatrudnionych i 15 miejsc na 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dla obiektów naukowych - w iloœci 35 miejsc na 100 zatrudnionych i 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) dla obiektów zwi¹zanych z us³ugami logistycznymi
- w iloœci 30 miejsc na 100 zatrudnionych i 15 miejsc
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) dla obiektów us³ug komercyjnych - w iloœci 25 miejsc
na 100 zatrudnionych i 60 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w iloœci 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca na dom,
g) dla terenu cmentarza - w iloœci 2 miejsca na 1000 m2
powierzchni cmentarza; czêœæ miejsc parkingowych zapewnia wyznaczony Teren Obs³ugi i Urz¹dzeñ Komunikacji (KU/P), pozosta³e miejsca parkingowe nale¿y lokalizowaæ w Terenie Cmentarza (ZC);
2) Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych nale¿y
bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego,
w wyznaczonych planem terenach; z zastrze¿eniem ust. 4
pkt 1 lit. g;
3) Miejsca do parkowania dla samochodów osobowych
mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów KD/D,

Poz. 5358

KD/L i KDW/D - jako pasy i zatoki postojowe zgodnie z przepisami odrêbnymi, lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi;
4) Miejsca parkingowe dla pojazdów transportu towarowego powinny byæ lokalizowane w granicach terenów inwestycji, których funkcjonowanie wymaga takiego transportu, lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹ zbiorow¹:
1) Podstawowym œrodkiem obs³ugi s¹ linie autobusowe
miejskie i regionalne;
2) Do obs³ugi liniami miejskimi powinny byæ dostosowane
ulice klasy lokalnej i wy¿szych klas;
3) Docelowo przewiduje siê równie¿ obs³ugê obszaru transportem kolejowym z wykorzystaniem istniej¹cego uk³adu kolejowego i infrastruktury, w tym przystanku Kraków
- Nowa Huta, (po³o¿onego poza obszarem planu).
§ 18
1. Ustala siê podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) Utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych
w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych obszar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i modernizacji;
2) Tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne - wyprzedzaj¹co
lub równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji, z uwzglêdnieniem § 20 pkt 6;
3) Prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych
i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych
i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury
technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
4) Uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
5) W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych
dla inwestycji zlokalizowanych na tym terenie, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
6) W przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych.
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 nale¿y stosowaæ w dostosowaniu do potrzeb wynikaj¹cych z poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych systemów okreœlono w dalszej czêœci Rozdzia³u II uchwa³y oraz na Rysunku
Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§ 19
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu dwóch systemów zaopatrzenia w wodê pitn¹:
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a) krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w strefie zaopatrzenia w wodê pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Krzes³awice
Dolne, o rzêdnej linii ciœnieñ 256,00 m n. p. m,
b) zak³adowej sieci wodoci¹gowej huty stali, dla której Ÿród³em wody jest system studni g³êbinowych, wspomagany zakupem z MPWiK, oraz
c) zak³adowej sieci wody przemys³owej huty stali;
2) Utrzymuje siê w pó³nocnej czêœci obszaru planu ujêcie wód
podziemnych huty stali, sk³adaj¹ce siê z 13-tu studni wierconych, ruroci¹gów wody surowej, stacji uzdatniania wody
(SUW) oraz sieci ruroci¹gów wody pitnej;
3) Utrzymuje siê mo¿liwoœæ zaopatrzenia odbiorców w terenach PT 1, PT 3, PT/P, PT/UC 1 w wodê pitn¹ i/lub wodê
przemys³ow¹ z zak³adowej sieci wodoci¹gowej, okreœlonej
w pkt 2;
4) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, któr¹ tworz¹:
a) magistrala wodoci¹gowa ø 315 "Klasztorna - C³o"
w ul. Igo³omskiej,
b) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa ø 225/200 i ø 80 mm
w ul. Szymañskiego,
c) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa ø 200 i ø 80 mm w ul. Sasanek,
d) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa ø 150 mm w ul. Rzepakowej,
e) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa ø 150 mm w ul. Jeziorko,
f) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa ø 80 mm w ul. Deszczowej
na krótkim odcinku od ul. Sasanek,
g) rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa ø 100 mm do drukarni zlokalizowanej przy ul. Igo³omskiej;
5) Planuje siê rozbudowê sieci rozprowadzaj¹cej w oparciu
o istniej¹c¹ miejsk¹ sieæ wodoci¹gow¹:
a) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w po³udniowozachodniej czêœci obszaru (tereny PT 1, PT/UN, PT 2) planuje siê utworzenie sieci pierœcieniowej od wodoci¹gu
ø 315 mm w ul. Igo³omskiej poprzez realizacjê wodoci¹gu
ø 200 mm w ul. Deszczowej/Sasanek do spiêcia z istniej¹cym wodoci¹giem o 200 w ul. Sasanek/Szymañskiego,
b) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w po³udniowowschodniej czêœci obszaru (tereny PT/UC 2, PT/UC 3) planuje siê utworzenie sieci pierœcieniowej od wodoci¹gu
ø 315 mm w ul. Igo³omskiej poprzez realizacjê wodoci¹gu
ø 150 mm spinaj¹cego istniej¹cy wodoci¹g ø 200
w ul. Szymañskiego z istniej¹cym wodoci¹giem ø 150
w ul. Rzepakowej,
c) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w centralnej czêœci obszaru (tereny PT 1, PT/P, PT/UC 1) planuje siê realizacjê sieci rozbiorczej od wodoci¹gu ø 315 mm w ul. Igo³omskiej,
d) dla obs³ugi odbiorców w terenach zlokalizowanych w pó³nocno-zachodniej czêœci obszaru (teren CL/P) planuje siê
realizacjê sieci rozbiorczej od wodoci¹gu ø 315 mm
w ul. Igo³omskiej wzd³u¿ planowanej drogi KD/G 1;
6) Od ruroci¹gów, o których mowa w pkt 4 i 5 przewiduje siê
drugorzêdne obwody ruroci¹gów zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ
doprowadzenia wody do poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowê;
7) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê techniczne strefy ochrony:
a) dla magistrali wodoci¹gowej ø 315 mm, pas terenu o szerokoœci:
– 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,
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b) dla sieci wodoci¹gowych rozbiorowych do ø 300 mm, pas
terenu o szerokoœci:
– 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) Obiekty liniowe i urz¹dzenia sieci wodoci¹gowej nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 3,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
§ 20
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) Przewiduje siê docelowe skanalizowanie ca³ego obszaru
objêtego planem w systemie rozdzielczym, w uk³adzie centralnym kanalizacji Krakowa z oczyszczalni¹ œcieków "Kujawy". Przewiduje siê odprowadzenie œcieków sanitarnych
w uk³adzie grawitacyjno-pompowym z przerzutem œcieków
ruroci¹giem t³ocznym tranzytowym w oparciu o pompownie strategiczne;
2) Dla odbiorców zlokalizowanych w po³udniowo-zachodniej
i centralnej czêœci obszaru (tereny PT 1, PT 2, PT 3, PT/UN,
czêœciowo PT/UC 2, PT/UC 3) g³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych bêdzie planowany kolektor sanitarny "BSP"
(Branice - Stryjów - Przylasek Rusiecki), przebiegaj¹cy w ulicach Szymañskiego - Sasanek do pompowni strategicznej
"Stryjów";
3) Dla odbiorców zlokalizowanych we wschodniej czêœci obszaru (tereny PT/UC 1, czêœciowo PT/UC 2 i czêœciowo PT/
UC 3) g³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych bêdzie
planowany kolektor sanitarny "RWP" w ul. Wyci¹skiej,
do pompowni strategicznej "PP";
4) Dla odprowadzenia œcieków od odbiorców zlokalizowanych
w zachodniej czêœci obszaru (tereny CL/P, PT/P) wymagana jest realizacja kana³u sprowadzaj¹cego je do koñcówki
planowanego kana³u "BSP" w przed³u¿eniu ul. Szymañskiego;
5) Dla terenów po³o¿onych w pó³nocno-zachodniej i centralnej
czêœci obszaru na pó³noc od ul. Igo³omskiej (tereny CL/P, PT/
P, PT 1, PT 3, PT/UC 1) dopuszcza siê lokalne systemy oczyszczania œcieków; œcieki po oczyszczeniu w stopniu umo¿liwiaj¹cym ich zrzut do wód powierzchniowych mog¹ byæ odprowadzone do Kana³u Suchy Jar, po uzyskaniu zgody wymaganej przepisami odrêbnymi;
6) W terenach przewidzianych do skanalizowania, w których
brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê zastosowanie, na koszt inwestorów, tymczasowych rozwi¹zañ
technicznych o zasiêgu lokalnym, które funkcjonowaæ bêd¹
do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji;
7) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla siê
techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów
ma³ej architektury i zadrzewieñ;
8) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
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§ 21
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania wód opadowych:
1) Podstawowym elementem odwodnienia obszaru jest system rowów i cieków, który tworz¹:
a) Kana³ Suchy Jar, odwadniaj¹cy zachodni¹ czêœæ obszaru oraz odprowadzaj¹cy wody odpompowywane ze studni g³êbinowych stanowi¹cych barierê ochronn¹ ujêcia
wody przejmuj¹cy tak¿e oczyszczone œcieki i wody opadowe z obiektów przemys³owych drukarni przy ul. Igo³omskiej oraz zak³adu przerobu z³omu zlokalizowanego
w rejonie ul. Rusieckiej,
b) dwa rowy odwadniaj¹ce w centralnej czêœci obszaru,
sprowadzone do Kana³u Suchy Jar,
c) rów odwadniaj¹cy we wschodniej czêœci obszaru, w rejonie ul. Jeziorko i ul. Rzepakowej,
d) rów odwadniaj¹cy (w pó³nocnej czêœci obszaru, w rejonie ul. Za Gór¹);
2) G³ównym odbiornikiem wód opadowych z zachodniej i centralnej czêœci obszaru, a tak¿e wód odpompowywanych
ze studni stanowi¹cych barierê ochronn¹ ujêcia wody
oraz oczyszczonych œcieków pozostaje Kana³ Suchy Jar;
3) G³ównym odbiornikiem wód opadowych z po³udniowej czêœci obszaru jest rów melioracyjny nazywany ciekiem "G"
w rejonie os. Branice;
4) G³ównym odbiornikiem wód opadowych ze wschodniej czêœci obszaru jest rów w rejonie ul. Jeziorko i ul. Rzepakowej;
5) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej kanalizacji opadowej
w centralnej czêœci obszaru (tereny PT 1, PT 3, PT/UN, czêœciowo PT/P), któr¹ tworz¹:
a) kana³ opadowy ø 500 mm wzd³u¿ ul. Igo³omskiej do Kana³u Suchy Jar,
b) kana³ opadowy ø 500 mm wzd³u¿ ul. Igo³omskiej i w kierunku po³udniowym,
c) kana³ opadowy ø 600 / 800 mm;
6) Planuje siê realizacjê kana³u opadowego ø 400 mm w ul. Sasanek - Szymañskiego sprowadzaj¹cego wody opadowe
z po³udniowej czêœci obszaru (tereny MN) w kierunku po³udniowym do rowu melioracyjnego zwanego ciekiem "G";
7) Planuje siê odwodnienie drogi KD/Z odcinkami kana³u opadowego sprowadzaj¹cego wody do najbli¿szego cieku;
8) Planuje siê odwodnienie drogi KDW/D odcinkami kana³u
opadowego sprowadzaj¹cego wody do najbli¿szego cieku;
9) Dla terenów PT/P, PT 2, PT/UC 1, PT/UC 2, PT/UC 3, CL/P,
KU/S, KU/P obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych
do istniej¹cych odbiorników naturalnych za poœrednictwem
realizowanej we w³asnym zakresie kanalizacji opadowej,
w systemie otwartym lub zamkniêtym, sprowadzaj¹cej
wody opadowe do najbli¿szego cieku lub do ziemi - zgodnie z przepisami odrêbnymi, po uzyskaniu zgody u¿ytkownika cieku, z zastrze¿eniem pkt 8;
10) Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich
do odbiorników lub do gruntu, przy uwzglêdnieniu przepisów
odrêbnych, pod warunkiem nienaruszania stosunków wodnych terenu lub uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych;
11) Dla powierzchni szczelnej terenów przemys³owych, sk³adowych, baz transportowych, budowli kolejowych, dróg
klasy KD/G, a tak¿e parkingów o powierzchni powy¿ej
0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji opadowej
wraz z urz¹dzeniami (takimi jak: osadniki zanieczyszczeñ
i separatory substancji ropopochodnych) zapewniaj¹cymi
oczyszczenie wód - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
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12) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla siê
techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów
ma³ej architektury i zadrzewieñ;
13) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego:
1) •ród³em zaopatrzenia w gaz ziemny do celów komunalnobytowych pozostaje sieæ gazowa œredniego ciœnienia zasilana ze stacji redukcyjno-pomiarowej I° w Niepo³omicach, któr¹
tworz¹ gazoci¹gi:
a) ø 80 PE mm, wzd³u¿ ul. Rzepakowej,
b) ø 90 PE mm, do osiedla Branice,
c) ø 40 PE mm, wzd³u¿ ul. Jeziorko do osiedla Ruszcza;
2) •ród³em zaopatrzenia w gaz ziemny dla celów grzewczych
i technologicznych jest zak³adowa sieæ gazowa huty stali poprzez gazoci¹g podwy¿szonego œredniego ciœnienia ø 100 mm;
3) Dla zasilania nowych odbiorców przewiduje siê przed³u¿enie istniej¹cego gazoci¹gu wzd³u¿ ul. Igo³omskiej z odga³êzieniem w ul. Deszczowej (dla obs³ugi terenów PT 1, PT 2,
PT/UN) i odga³êzieniem w ul. Sasanek (dla obs³ugi terenów PT/UC 2, PT/UC 3) oraz wykonanie odga³êzienia do terenu PT/UC 1; zaopatrzenie terenów PT/P, PT 1, PT 3, CL/P
z istniej¹cych gazoci¹gów; œrednice istniej¹cych gazoci¹gów powinny byæ dostosowane do aktualnych potrzeb inwestycji;
4) Od istniej¹cych i planowanych gazoci¹gów przewiduje siê
przy³¹cza zasilaj¹ce projektowan¹ zabudowê;
5) Dla inwestycji, których zapotrzebowanie gazu jest wy¿sze
od 60 Nm3/h, przewiduje siê budowê stacji redukcyjno-pomiarowych, które zlokalizowane bêd¹ na terenach tych inwestycji w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem przepisów odrêbnych;
6) Dla istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia, przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg zachowuje siê odleg³oœci
podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
7) Dla planowanych gazoci¹gów obowi¹zuj¹ ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym dotycz¹ce stref kontrolowanych i stref zagro¿enia wybuchem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
§ 23
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
1) Obszar objêty planem znajduje siê poza zasiêgiem miejskiego systemu ciep³owniczego miasta Krakowa. •ród³em zasilania w ciep³o obiektów przemys³owych w centralnej czêœci
obszaru planu pozostaje zak³adowa sieæ ciep³ownicza huty
stali poprzez ciep³oci¹g 2 x 200 mm. Obiekty zlokalizowane
w czêœci po³udniowej i wschodniej obszaru planu ogrzewane s¹ poprzez indywidualne Ÿród³a ciep³a opalane gazem,
paliwem sta³ym lub olejem opa³owym;
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2) Nie przewiduje siê w³¹czenia obszaru objêtego planem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego;
3) Utrzymuje siê istniej¹cy sposób ogrzewania i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej obiektów zlokalizowanych w terenach PT 1, PT/P w oparciu o zak³adow¹ sieæ ciep³ownicz¹
huty stali;
4) Przewiduje zaopatrzenie w ciep³o obiektów zlokalizowanych w terenach CL/P, PT 1, PT 3, PT/UN, PT 2, PT/UC 1, PT/
UC 2, PT/UC 3 w oparciu o zak³adow¹ sieæ ciep³ownicz¹
huty stali. Przewiduje siê realizacjê sieci cieplnej z terenu
huty stali wzd³u¿ ul. Igo³omskiej wraz z odga³êzieniami
do odbiorców;
5) W terenach wymienionych w pkt 3 i 4, w uzasadnionych
technicznie i ekonomicznie przypadkach dopuszcza siê funkcjonowanie indywidualnych Ÿróde³ ciep³a i lokalnych systemów ciep³owniczych; z zastrze¿eniem § 11 ust. 1 pkt 4;
6) Utrzymuje siê istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów zlokalizowanych w terenach MN poprzez indywidualne Ÿród³a
ciep³a, z zastrze¿eniem § 11 ust. 1 pkt 4;
7) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci ciep³owniczej okreœla siê
strefy ochrony technicznej, w których zakazuje siê lokalizacji
zabudowy:
a) pas terenu o szerokoœci po 3,0 m od zewnêtrznej krawêdzi ciep³oci¹gu, dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów od Dn 200 do Dn 500,
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznej krawêdzi ciep³oci¹gu, dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów do Dn 150;
8) Sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu
sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ operatorowi sieci
dostêpu do nich w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem
prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych
lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
§ 24
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) Obszar objêty planem pozostaje w zasiêgu dwóch systemów zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) zak³adowej sieci elektroenergetycznej huty stali poprzez stacjê transformatorow¹ 110/6 kV GST-9,
b) sieci zak³adu energetycznego œredniego napiêcia zasilanej ze stacji 110/15 kV GPZ Lubocza;
2) Utrzymuje siê istniej¹cy przebieg linii napowietrznych wysokiego napiêcia:
a) dwutorowej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Siersza - Klikowa, Lubocza - Wanda,
b) dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Lubocza - Rybitwy, Lubocza - Korabniki,
c) dwutorowego odga³êzienia linii 110 kV do GPZ Wanda;
3) Utrzymuje siê lokalizacjê stacji transformatorowej 110/6
kV GST-9;
4) Dla zapewnienia realizacji potrzeb w zakresie elektroenergetyki ustala siê lokalizacjê nowej stacji 110/15 kV (GPZ
Branice) na wyodrêbnionym Terenie Infrastruktury Technicznej (E) wraz z doprowadzeniem linii elektroenergetycznej 110 kV;
5) Przewiduje siê wyprowadzenie pêtli kablowych œredniego
napiêcia ze stacji GPZ Branice, dla których rezerwuje siê
trasy w pasach drogowych (w granicach linii rozgraniczaj¹cych dróg). Dopuszcza siê inne trasy linii kablowych œredniego napiêcia 15 kV, ustalone w wyniku szczegó³owych
rozwi¹zañ technicznych, pod warunkiem nie naruszania
pozosta³ych ustaleñ planu;
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6) Dopuszcza siê zasilanie obiektów w energiê elektryczn¹
z wewnêtrznej sieci elektroenergetycznej huty stali, poprzez istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹ 110/6 kV GST-9;
istniej¹ce sieci i urz¹dzenia elektroenergetyczne nale¿y dostosowaæ do aktualnych potrzeb inwestycji;
7) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie w oparciu o istniej¹ce i przewidywane stacje transformatorowe; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji
SN/nn wynikaæ powinna z bilansu potrzeb na dostawê
mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
8) Wskazuje siê jako zasadê budowê projektowanych stacji
transformatoroworozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji
umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych lub jako ma³ogabarytowych stacji wolnostoj¹cych o wystroju
harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹;
9) Wymóg rozbudowy sieci niskiego napiêcia dla zasilania
nowych odbiorców;
10) Wskazuje siê jako zasadê budowê linii elektroenergetycznych oraz sukcesywn¹ przebudowê linii napowietrznych
œredniego i niskiego napiêcia wy³¹cznie jako linii kablowych doziemnych;
11) Zakaz zagospodarowania terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych zieleni¹ wysok¹;
12) Okreœla siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych zapewniaj¹c brak przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznej 220 kV - 26 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 66 m licz¹c po 33 m od osi linii,
b) dla linii napowietrznej 110 kV - 14,5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 40 m licz¹c po 20 m od osi linii,
c) dla linii napowietrznej 15 kV - 16 m, licz¹c po 8 m od osi linii,
d) dla linii napowietrznej 6 kV - 10 m, licz¹c po 5 m od osi linii,
e) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu,
z dopuszczeniem innych sposobów lokalizacji budowli uwarunkowanych wykonaniem pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektromagnetycznego.
§ 25
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych; g³ówny ci¹g telekomunikacyjny stanowi kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ ul. Igo³omskiej;
2) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji mo¿e odbywaæ siê w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê urz¹dzeñ infrastruktury
i sieci telekomunikacyjne;
3) Wskazuje siê, jako zasadê budowê linii telekomunikacyjnych
jako linii doziemnych kablowych lub linii uk³adanych w kana³ach teletechnicznych;
4) Wskazuje siê, jako zasadê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w obiektach budowlanych; dopuszcza siê
wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla poszczególnych
terenów, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozosta³ych ustaleñ planu;
5) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci przewodowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 883

— 25167 —

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 26
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹ dla poszczególnych terenów wyznaczonych w planie:
1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne;
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji oraz odpowiednio parametry:
a) wskaŸnika powierzchni zainwestowanej,
b) wskaŸnika powierzchni czynnej biologicznie,
c) wskaŸnika powierzchni zabudowy,
d) wysokoœci zabudowy,
e) geometrii dachu.
2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania s¹ okreœlone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym, przeznacza
siê wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym, a przy spe³nieniu warunków okreœlonych planem i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest spe³nienie
wymagañ okreœlonych w Rozdziale II.
4. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy; w przypadku
nie wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku Planu, jej usytuowanie podlega przepisom odrêbnym, z uwzglêdnieniem
§ 7 ust 1 pkt 2.
5. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane jako tereny zieleni urz¹dzonej, w tym 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.
6. Wzd³u¿ ul. Igo³omskiej w terenach pomiêdzy jej lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, dopuszcza siê
ponadto lokalizacjê parkingów naziemnych i dróg serwisowych obs³uguj¹cych przyleg³e tereny - zgodnie z przepisami
odrêbnymi.
§ 27
1. Wyznacza siê Tereny Parku Technologicznego oznaczone
symbolami PT 1, PT 2, PT 3 z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) obiekty produkcyjne wysokich technologii;
2) obiekty us³ug wysokich technologii;
3) inkubatory przedsiêbiorczoœci;
4) centra technologiczne;
5) obiekty biurowe i administracyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów naukowych i badawczych (laboratoryjnych i doœwiadczalnych);
2) us³ug komercyjnych (handel detaliczny i gastronomia);
3) obiektów innych us³ug komercyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci w zakresie wysokich technologii;
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4) centrów konferencyjnych;
5) centrów wystawienniczych;
6) us³ug turystycznych - w tym hotelowych;
7) obiekty magazynowe zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
8) obiektów us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw;
9) zieleni urz¹dzonej;
10) obiektów ma³ej architektury;
11) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
12) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
13) obiektów i urz¹dzeñ komunikacji - s³u¿¹cych wy³¹cznie
dla obs³ugi terenów, obiektów i urz¹dzeñ, w tym dojazdów i zatok postojowych.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
2) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 17 ust. 4 pkt 1;
3) wymóg dla realizacji stacji paliw p³ynnych - uprzedniego
sporz¹dzenia odpowiedniej dokumentacji okreœlaj¹cej warunki hydrogeologiczne.
4. Z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania w terenach PT 1,
PT 2, PT 3 dodatkowo ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacji inwestycji:
1) dla terenów PT 1:
a) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1-8,
nie mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 70 %,
c) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30 %,
d) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40 %,
e) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 18 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 25 %, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
2) dla terenów PT 2:
a) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1-7,
nie mo¿e przekroczyæ 25 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 45 %,
c) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 55 %,
d) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %,
e) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 14 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 25 %, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia,
f) zakaz lokalizacji stacji paliw;
3) dla terenów PT 3:
a) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1-8,
nie mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 85%,
c) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 15%,
d) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40%,
e) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 27 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10%, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia,
f) dojazd do poszczególnych dzia³ek poprzez drogi wewnêtrzne zgodnie z zapisem § 17 ust. 3.
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§ 28
1. Wyznacza siê Tereny Parku Technologicznego i Produkcji
oznaczone symbolem PT/P, z podstawowym przeznaczeniem
terenu na:
1) obiekty produkcyjne wysokich technologii;
2) obiekty us³ug wysokich technologii;
3) obiekty handlu hurtowego;
4) obiekty magazynowo-sk³adowe dla potrzeb produkcyjnych i handlowych, zwi¹zane z obiektami, o których mowa
w pkt 3.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, takich jak:
1) obiekty biurowe i administracyjne;
2) us³ugi komercyjne (handel detaliczny i gastronomia);
3) obiekty innych us³ug komercyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci w zakresie wysokich technologii;
4) zieleñ urz¹dzona;
5) obiekty ma³ej architektury;
6) nie wyznaczone na Rysunku Planu ci¹gi piesze i œcie¿ki
rowerowe, dojœcia oraz podjazdy do budynków;
7) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
8) obiekty i urz¹dzeñ komunikacji - s³u¿¹ce wy³¹cznie dla obs³ugi terenów, obiektów i urz¹dzeñ - dojazdy i zatoki postojowe, parkingi dla samochodów o wadze w³asnej pow. 3,5 t,
bocznice i urz¹dzenia do obs³ugi ruchu kolejowego.
3. Dopuszcza siê ponadto utrzymanie obiektów s³u¿¹cych sortowaniu, przetwarzaniu i odzyskiwaniu odpadów (istniej¹ce
obiekty budowlane bêd¹ce w u¿ytkowaniu zak³adu przerobu z³omu zlokalizowanego w rej. ul. Rusieckiej), które w przypadku dzia³añ inwestycyjnych nale¿y poddaæ modernizacji,
docelowo przekszta³caj¹c je w nowoczesny obiekt unieszkodliwiania odpadów stosuj¹c odpowiednio najnowsze technologie w tej dziedzinie.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) warunek uzupe³niaj¹cego i obs³ugowego charakteru
obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego w stosunku do przeznaczenia podstawowego;
2) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym okreœlonym w ust. 2 pkt 1-3 nie mo¿e
przekroczyæ 25% powierzchni terenu;
3) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 80 %;
4) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %;
5) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 50 %;
6) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 18 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej
ni¿ o 25 %, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne
okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
7) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
8) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 17 ust. 4 pkt 1.
§ 29
1. Wyznacza siê Teren Us³ug Logistycznych i Produkcji oznaczony symbolem CL/P, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) us³ugi logistyczne zwi¹zane z przyjmowaniem i magazynowaniem, rozdzia³em i wydawaniem towarów (sk³ady,
magazyny);
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2) obiekty towarzysz¹ce us³ugom logistycznym, tj. m.in. spedycja, obs³uga celna, ubezpieczenia, us³ugi informacyjne
i informatyczne, promocja, marketing;
3) obiekty biurowe i administracyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, takich jak:
1) inne us³ugi zwi¹zane z us³ugami logistycznymi, w szczególnoœci:
a) us³ugi hotelarskie,
b) us³ugi gastronomiczne,
c) us³ugi bankowe,
d) obiekty us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw,
e) inne obiekty us³ugowe zwi¹zane z obs³ug¹ terenu;
2) obiekty produkcyjne wysokich technologii;
3) obiekty us³ug wysokich technologii;
4) obiekty s³u¿¹ce sortowaniu, przetwarzaniu i odzyskiwaniu odpadów budowlanych - w zakresie zgodnym z odrêbnymi uregulowaniami przepisów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cego w Gminie Miejskiej Kraków;
5) obiekty wystawiennicze;
6) obiekty handlu hurtowego;
7) obiekty magazynowo-sk³adowe dla potrzeb produkcyjnych i handlowych, zwi¹zane z obiektami, o których mowa
w pkt 6;
8) zieleñ urz¹dzona;
9) obiekty ma³ej architektury;
10) nie wyznaczone na Rysunku Planu ci¹gi piesze, dojœcia
i podjazdy do budynków;
11) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
12) obiekty i urz¹dzenia komunikacji - s³u¿¹ce wy³¹cznie
dla obs³ugi terenów, obiektów i urz¹dzeñ - dojazdy, zatoki postojowe, parkingi dla samochodów o wadze w³asnej powy¿ej 3,5 t., bocznice i urz¹dzenia do obs³ugi ruchu kolejowego.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy,
ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym:
g) w ust. 2 pkt 1 i 3 -7, nie mo¿e przekroczyæ 35 % powierzchni terenu,
h) w ust. 2 pkt 2, nie mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni
terenu,
2) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 85 %;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 15 %;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 60%;
5) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 18 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej
ni¿ o 25 %, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne
okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
6) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
7) wymóg dla realizacji stacji paliw p³ynnych uprzedniego
sporz¹dzenia odpowiedniej dokumentacji okreœlaj¹cej
warunki hydrogeologiczne;
8) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 17 ust. 4 pkt 1.
§ 30
1. Wyznacza siê Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych oznaczone symbolem PT/UC 1, PT/UC 2, PT/
UC 3 z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
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1) obiekty produkcyjne wysokich technologii;
2) obiekty zwi¹zane z komercyjn¹ dzia³alnoœci¹ us³ugow¹
w tym w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, takich jak:
1) obiekty wystawiennicze;
2) obiekty innych us³ug komercyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci w zakresie wysokich technologii;
3) obiekty biurowe i administracyjne;
4) obiekty magazynowe zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
5) obiekty us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw;
6) zieleñ urz¹dzona;
7) obiekty ma³ej architektury;
8) nie wyznaczone na Rysunku Planu ci¹gi piesze, dojœcia
i podjazdy do budynków;
9) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
10) obiekty i urz¹dzenia komunikacji - s³u¿¹ce wy³¹cznie
dla obs³ugi terenów, obiektów i urz¹dzeñ - w tym dojazdy i zatoki postojowe, parkingi dla samochodów o wadze w³asnej pow. 3,5 t.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1 - 5, nie mo¿e przekroczyæ 30 % powierzchni terenu;
2) dla terenu PT/UC 1 i PT/UC 2 okreœla siê wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 18 m;
3) dla terenu PT/UC 3 okreœla siê wysokoœæ projektowanej
zabudowy - max. 14 m;
4) dopuszcza siê przekroczenie wysokoœci, okreœlonej
w pkt. 2 i 3, lecz nie wiêcej ni¿ o 25 %, pod warunkiem,
¯e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
5) wymóg dla realizacji stacji paliw p³ynnych uprzedniego
sporz¹dzenia odpowiedniej dokumentacji okreœlaj¹cej
warunki hydrogeologiczne;
6) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 17 ust. 4 pkt 1.
4. Z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania w terenach PT/
UC 1 i PT/UC 2, dodatkowo ustala siê nastêpuj¹ce warunki
realizacji inwestycji:
1) dla PT/UC 1:
a) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 80 %,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 50%,
2) dla PT/UC 2, PT/UC 3:
a) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 65 %,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 35 %,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 50%,
d) zakaz lokalizacji stacji paliw na terenie PT/UC 3.
§ 31
1. Wyznacza siê Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Nauki oznaczone symbolem PT/UN, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) centra technologiczne;
2) obiekty naukowe i badawcze (laboratoryjne i doœwiadczalne);
3) obiekty produkcyjne wysokich technologii;
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4) obiekty us³ug wysokich technologii;
5) inkubatory przedsiêbiorczoœci;
6) obiekty biurowe i administracyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, takich jak:
1) us³ugi komercyjne (handel detaliczny, gastronomia);
2) centra konferencyjne;
3) banki;
4) zieleñ urz¹dzona;
5) obiekty ma³ej architektury;
6) nie wyznaczone na Rysunku Planu ci¹gi piesze i œcie¿ki
rowerowe, dojœcia i podjazdy do budynków;
7) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
8) obiekty i urz¹dzenia komunikacji - s³u¿¹ce wy³¹cznie
dla obs³ugi terenów, obiektów i urz¹dzeñ - dojazdy i zatoki postojowe.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust 2 pkt 1-3, nie mo¿e
przekroczyæ 20 % powierzchni terenu;
2) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 60 %;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40 %;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40 %;
5) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 18 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej
ni¿ o 25 %, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne
okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
6) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
7) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 17 ust. 4 pkt 1.
§ 32
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w uk³adzie wolnostoj¹cym;
2) zabudowê zagrodow¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, takich jak:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie bliŸniaczym;
2) us³ugi - handel detaliczny, gastronomia, ochrona zdrowia;
3) rzemios³o w zakresie nie wymagaj¹cym sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko w formie lokalu u¿ytkowego;
4) zieleni ogródków przydomowych;
5) obiektów ma³ej architektury;
6) nie wyznaczone na Rysunku Planu ci¹gi piesze, dojœcia
i podjazdy do budynków;
7) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
8) obiektów i urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów, obiektów i urz¹dzeñ - w tym dojazdy i zatoki
postojowe.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 2, nie mo¿e
przekroczyæ 15 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
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2) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i rzemios³a jako wbudowane w budynki mieszkalne w formie lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej tego lokalu nie przekraczaj¹cej 30 % powierzchni ca³kowitej budynku;
3) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 30 %;
4) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 70 %;
5) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 25 %;
6) dachy tradycyjne - dwuspadowe - symetryczne lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci 37° - 45°;
7) zalecane pokrycie dachu - dachówka lub elementy o fakturze dachówek; kolor dachu ciemny, œcian jasny;
8) dopuszcza siê lokalizacjê budynków mieszkalnych z dachem p³askim tylko przy ul. Rzepakowej;
9) wysokoœæ projektowanej zabudowy mieszkalnej nie mo¿e przekraczaæ 11 m do kalenicy i 9 m w dla dachu p³askiego;
10) wysokoœæ projektowanych budynków gospodarczych
i gara¿y wolnostoj¹cych nie mo¿e przekraczaæ 6 m;
11) budynki gospodarcze i gara¿owe - parterowe z dopuszczeniem przekrycia dachem p³askim;
12) istniej¹c¹ zabudowê przeznacza siê do utrzymania;
na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w ust. 3 pkt 1 - 5 s¹ przekroczone w stanie istniej¹cym, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
13) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym;
14) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych na terenie dzia³ki, na której przewiduje siê
lokalizacjê us³ug, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 17 ust. 4 pkt 1;
15) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 1000 m2 dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 700 m2 dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk³adzie bliŸniaczym;
16) dla nowowydzielanych dzia³ek (tak¿e tworzonych w wyniku ³¹czenia i ponownego podzia³u) jako zasadê nale¿y
przyj¹æ, aby ich granice by³y równoleg³e, z tolerancj¹
do 10° w stosunku do granic istniej¹cych;
17) minimalna szerokoœæ dzia³ki dla budynku w zabudowie
mieszkaniowej wolnostoj¹cej wynosi 17 m;
18) minimalna szerokoœæ dzia³ki dla budynku w zabudowie
mieszkaniowej bliŸniaczej wynosi 13 m.
§ 33
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI z podstawowym przeznaczeniem terenu na zieleñ
czêœciowo urz¹dzon¹ - wysok¹ i nisk¹ o charakterze izolacyjnym, z wykluczeniem zabudowy.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ zalesiania gruntów i lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ, takich jak:
1) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
2) urz¹dzenia komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - w tym dojazdy zwi¹zane z utrzymaniem i u¿ytkowaniem terenów zieleni;
3) obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z utrzymaniem istniej¹cych
ujêæ wód podziemnych.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) nakaz ochrony istniej¹cych ujêæ wód podziemnych,
z uwzglêdnieniem zapisu § 11 ust. 1 pkt 6;
2) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych.
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§ 34

1. Wyznacza siê Tereny Rolnicze oznaczone symbolem R, z wykluczeniem zabudowy z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) uprawy rolnicze;
2) uprawy ogrodnicze;
3) ³¹ki, pastwiska.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ, takich jak:
1) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
2) obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z utrzymaniem istniej¹cych
ujêæ wód podziemnych;
3) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - w tym dojazdy zwi¹zane z utrzymaniem i u¿ytkowaniem ujêæ wód podziemnych.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) nakaz ochrony istniej¹cych ujêæ wód podziemnych,
z uwzglêdnieniem zapisu § 11 ust. 1 pkt 5;
2) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych.
§ 35
1. Wyznacza siê Teren Cmentarza, oznaczony symbolem ZC,
z podstawowym przeznaczeniem terenu na budowê cmentarza komunalnego przy istniej¹cym cmentarzu parafialnym
w Ruszczy, obejmuj¹cy:
1) miejsca grzebalne;
2) zieleñ urz¹dzon¹;
3) elementy komunikacji wewnêtrznej;
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
5) dom pogrzebowy;
6) obiekty administracyjno-socjalne i gospodarcze.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) obiektów sakralnych;
2) spopielarni;
3) dojazdów i miejsc parkingowych;
4) obiektów ma³ej architektury;
5) innych niezbêdnych obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ cmentarza.
3. W wyznaczonym terenie ustala siê nastêpuj¹ce strefy podzia³u powierzchni grzebalnej:
1) strefa lokalizacji pól grzebalnych i pól urn;
2) strefa lokalizacji wy³¹cznie pól urn;
3) strefa zieleni izoluj¹cej.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 nie mo¿e przekraczaæ 15 % powierzchni terenu;
2) iloœæ kondygnacji oraz wysokoœæ zabudowy, o której mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2 - w dostosowaniu do potrzeb funkcjonalnych obiektu - max. 16 m do kalenicy; dla kaplicy dopuszcza siê wysokoœæ wie¿y - sygnaturki - max. 22 m;
3) wysokoœæ innych obiektów budowlanych zwi¹zanych z obs³ug¹ cmentarza 6 m;
4) dopuszcza siê powiêkszenie wysokoœci zabudowy o 15 %,
pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
5) dachy dwu lub wielospadowe;
6) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - 20%;
7) nakaz zagospodarowania obszaru strefy zieleni izoluj¹cej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, zieleni¹ œredni¹ i wy-
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sok¹, o co najmniej 50 % udziale; dopuszcza siê lokalizacjê zatok postojowych i infrastruktury technicznej w strefie w iloœci do 20 % powierzchni strefy;
8) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych;
9) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla obs³ugi cmentarza nale¿y, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 17 ust. 4 pkt 1.
5. W przygotowaniu inwestycji i realizacji zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z odrêbnej dokumentacji geotechnicznej oraz przepisów odrêbnych.
6. Ustala siê obowi¹zek sporz¹dzenia dokumentacji hydrogeologicznej okreœlaj¹cej warunki hydrogeologiczne dla terenów przewidzianych do lokalizacji pól grzebalnych.
7. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania projektów realizacyjnych
cmentarza, na terenach objêtych stref¹ ochrony poœredniej
ujêcia wód podziemnych - z w³aœciw¹ gminn¹ jednostk¹ z zakresu ochrony œrodowiska.
§ 36
1. Wyznacza siê Teren Urz¹dzeñ Komunikacji oznaczony symbolem KU/P, z podstawowym przeznaczeniem terenu na wydzielone parkingi dla samochodów osobowych i pêtlê autobusow¹, wraz z wyposa¿eniem w urz¹dzenia do obs³ugi ruchu i urz¹dzeñ technicznych dróg, z wykluczeniem zabudowy, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, takich jak:
1) obiekt socjalny dla obs³ugi parkingu i pêtli autobusowej
o parametrach:
a) powierzchnia zabudowy - max. 60 m2,
b) wysokoœæ zabudowy - max. 4,5 m;
2) zieleñ urz¹dzona;
3) obiekty ma³ej architektury;
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê
zakaz lokalizacji parkingów wielopoziomowych.
§ 37
1. Wyznacza siê Teren Us³ug Komunikacji oznaczony symbolem KU/S, z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw, wraz z wyposa¿eniem w urz¹dzenia do obs³ugi ruchu i urz¹dzeñ technicznych dróg.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, takich jak:
1) us³ugi komercyjne;
2) zieleñ urz¹dzona;
3) obiekty ma³ej architektury;
4) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 80 %;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 25 %,
4) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 11 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej
ni¿ o 25 %, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne
okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia.
4. Powierzchnia dzia³ki lub terenu inwestycji wykorzystywana
na lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oraz zagospodarowanie
zwi¹zane z nimi - okreœlonych w ust. 2 pkt 1 nie mo¿e przekroczyæ 50% powierzchni terenu KU/S.
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§ 38

1. Wyznacza siê Teren Kolejowy oznaczony symbolem KK,
z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) drogi szynowe i obiekty in¿ynierskie;
2) rampy, perony, place prze³adunkowe;
3) skrzy¿owania linii kolejowych z drogami publicznymi;
4) urz¹dzenia zasilania elektrotrakcyjnego, urz¹dzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem, urz¹dzenia elektroenergetyki nieatrakcyjnej oraz sieci i urz¹dzenia techniczne
oraz inne budowle s³u¿¹ce do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.
2. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu dopuszczalnym w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych terenu s¹ ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej funkcjonalnie z kolej¹.
3. Warunkiem lokalizacji elementów z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy terenu;
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
4. Ograniczenia w u¿ytkowaniu terenu przy liniach i terenach
kolejowych reguluj¹ przepisy odrêbne.
§ 39
1. Wyznacza siê Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ
elektroenergetycznych oznaczone symbolem E, z podstawowym przeznaczeniem terenu na urz¹dzenia i obiekty bezpoœrednio zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ elektroenergetyczn¹ obejmuj¹c¹ stacjê transformatorow¹ 110/15 kV
(tzw. GPZ Branice).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - w tym dojazdy i zatoki postojowe;
2) zieleni urz¹dzonej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê
nakaz urz¹dzenia pasa zieleni o charakterze izolacyjnym
wzd³u¿ granic terenu.
§ 40
1. Wyznacza siê Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê oznaczone symbolem W, z podstawowym przeznaczeniem terenu na urz¹dzenia i obiekty bezpoœrednio zwi¹zane z zaopatrzeniem w wodê - istniej¹ca
stacja uzdatniania wody.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - w tym dojazdy i zatoki postojowe;
2) zieleni urz¹dzonej.
§ 41
1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji oznaczone symbolem KD,
z podstawowym przeznaczeniem terenu na drogi, z podzia³em na:
1) Tereny Dróg Publicznych:
a) klasy g³ównej, oznaczonej symbolem KD/G 1, KD/G 2,
b) klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem KD/Z,
c) klasy lokalnej, oznaczonej symbolem KD/L,
d) klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem KD/D;
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2) Tereny Dróg Wewnêtrznych: klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDW/D.
2. Dla poszczególnych elementów uk³adu dróg, wymienionych
w ust. 1, ustala siê rezerwy terenu wyznaczone na rysunku
planu o minimalnych szerokoœciach w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) 45 m dla terenów KD/G 1;
2) 40 m dla terenów KD/G 2, z lokalnym zawê¿eniem do 35 m;
3) 20 m dla terenów KD/Z;
4) 12 m dla terenów KD/L i KD/D;
5) 12 m dla terenów KDW/D.
3. Urz¹dzeniami z zakresu przeznaczenia podstawowego w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu:
jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze i przejazdy rowerowe,
zatoki, perony i zadaszenia przystankowe, przejazdy kolejowe;
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia
sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) ci¹gów, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
nie zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;
2) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach zagospodarowania przystanków;
3) obiektów ma³ej architektury.
5. Warunkiem lokalizacji elementów z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego, jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi;
2) dostosowanie ich do charakteru, skali i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków
bezpieczeñstwa ruchu, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
6. W wyznaczonych Terenach Dróg Publicznych ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem ogrodzeñ obiektów drogowych i infrastruktury technicznej.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 42
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê:
1) dla terenów PT 1, PT 2, PT 3, PT/P, CL/P, PT/UC 1, PT/UC 2 PT/
UC 3, PT/UN - w wysokoœci 30 %,
2) dla pozosta³ych terenów - w wysokoœci 0 %.
§ 43
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 44
Uchwa³a wchodzi w ¯ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "BRANICE"
RYSUNEK PLANU
SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CXVII/1235/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.

TERENY KOMUNIKACJI
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH

1

2

3

4

5

6

8

9

10

KD/G1
KD/G2

klasy g³ównej

KD/Z

klasy zbiorczej

KD/L

klasy lokalnej

KD/D

klasy dojazdowej

7

11

TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH

12

13

14

15

KDW/D

klasy dojazdowej

LINIE REGULACYJNE, STREFY I OBSZARY SZCZEGÓLNE

16

17

18

nieprzekraczalna linia zabudowy
linie kszta³towania zabudowy a¿urowej

skala 1 : 2000

granica obszaru wymagaj¹cego przekszta³ceñ

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

strefa zieleni izoluj¹cej
pasma zieleni wysokiej

ELEMENTY USTALEÑ PLANU

obszar o z³o¿onych warunkach gruntowych

granica obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce

STREFY PODZIA£U POWIERZCHNI GRZEBALNEJ CMENTARZA
strefa lokalizacji pól przebalnych i pól urn

PRZEZNACZENIE TERENÓW
PT1
PT2
PT3

Tereny Parku Technologicznego

PT/P

Tereny Parku Technologicznego i Produkcji

CL/P

Tereny Us³ug Logistycznych i Produkcji

PT/UC1
PT/UC2
PT/UC3

Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych

PT/UN
MN

ELEMENTY WYNIKAJ¥CE Z DOKUMENTÓW I DECYZJI, WI¥¯¥CYCH WG PRZEPISÓW ODRÊBNYCH
granica strefy ochrony archeologicznej
rejony stanowisk archeologicznych wg ewidencji
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie (1 - 4)

Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Nauki

strefy techniczne istniej¹cych linii przesy³owych
wysokiego napiêcia (110 kV, 220 kV)

Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej

ZI

Tereny Zieleni Izolacyjnej

R

Tereny Rolnicze

ZC

Teren Cmentarza

KU/P

Teren Urz¹dzeñ Komunikacji

KU/S

Teren Us³ug Komunikacji

KK

strefa lokalizacji wy³¹cznie pól urn

ujêcia wód podziemnych wraz z terenem ochrony
bezpoœredniej ujêc wód
granica terenu ochrony poœredniej ujêæ wód podziemnych
granica Specjalnej Strefy Ekonomicznej
orientacyjna granica obszaru potencjalnie zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi - wod¹ stuletni¹ Q 1 %

Teren Kolejowy

E

Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych

W

Teren Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

orientacyjna granica obszaru potencjalnie zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi - wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1 %
TZ1
TZ2

tereny zamkniête

Dziennik Urzêdowy
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ELEMENTY INFORMACYJNE - NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU
ci¹gi widokowe lokalne
elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
(osie projektowanych dróg, krawêdzie jezdni, wêz³y i skrzy¿owania)

oœ widokowa lokalna
dominanta wysokoœciowa

wskazane po³¹czenia komunikacji wewnêtrznej
o orientacyjnym przebiegu (miêdzy drogami publicznymi)

kana³y i rowy

postulowany podzia³ terenu na dzia³ki budowlane

istniej¹ce obiekty kultu religijnego - kapliczki

postulowana lokalizacja projektowanej zabudowy

proponowane rejony lokalizacji przystanków autobusowych

teren istniej¹cego cmentarza parafialnego w Ruszczy
teren rezerwowany na rozbudowê cmentarza wg Studium

strefa ochrony sanitarnej cmentarza - 50 m
strefa ochrony sanitarnej cmentarza - 150 m

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
Wypis z kart ewidencji stanowisk archeologicznych
obszar Nowa Huta - Branice (102 - 58)
Charakterystyka

Oznaczenie
na planie

Nr stanowiska/
Miejscowoœæ

1.

Nowa Huta - Branice
nr 4

1. osada, neolit, kilkanaœcie fragmentów ceramiki
2. œlad osadnictwa, póŸny okres wp³ywów rzymskich, ceramika
toczona
3. œlad osadnictwa, œredniowiecze, kilka fragmentów ceramiki

P. A. Wawrzyñczyk
1981 r.

2.

Nowa Huta - Branice
nr 60

1. obozowisko, neolit (KPL), fragment naczynia, 1 przêœlik, 1 naczynie koœæ.
2. œlad osadnictwa, neolit (KPL), fragmenty ceramiki
3. œlady osadnictwa, okres lateñski, fragmenty ceramiki
4. œlady osadnictwa, œredniowiecze, fragmenty ceramiki

P. A. Wawrzyñczyk
1981 r.

3.

Nowa Huta - Branice
nr 76

1. œlady osadnictwa, neolit (KCWR), ceramika
2. œlady osadnictwa, neolit (KL), ceramika
3. œlady osadnictwa, kultura ³u¿ycka, epoka br¹zu, ceramika
4. osada, okres lateñski, ceramika
5. œlady osadnictwa, kultura przeworska, okres wp³ywów rzymskich, ceramika
6. œlady osadnictwa, œredniowiecze, ceramika

P. A. Wawrzyñczyk
1981 r.

4.

Nowa Huta - Branice
nr 79

1. œlad osadnictwa, neolit (KCWR), ceramika
2. œlad osadnictwa, neolit (KL), ceramika
3. œlad osadnictwa, neolit (KCP), ceramika
4. osada, kultura trzciniecka, wczesny br¹z, ceramika
5. œlad osadnictwa, kultura ³u¿ycka, epoka br¹zu, ceramika
6. osada, okres lateñski, ceramika
7. œlad osadnictwa, wczesne œredniowiecze, ceramika

P. A. Wawrzyñczyk
1981 r.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "BRANICE"
RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr CXVII/1235/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.

TERENY KOMUNIKACJI
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH

1

2

3

4

5

6

8

9

10

KD/G1
KD/G2

klasy g³ównej

KD/Z

klasy zbiorczej

KD/L

klasy lokalnej

KD/D

klasy dojazdowej

7

11

TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH

12

13

14

15

16

17

18

KDW/D

ELEMENTY WYNIKAJ¥CE Z DOKUMENTÓW I DECYZJI, WI¥¯¥CYCH WG PRZEPISÓW ODRÊBNYCH
strefy techniczne istniej¹cych linii przesy³owych
wysokiego napiêcia (110 kV, 220 kV)

skala 1 : 2000

granica terenu ochrony poœredniej ujêæ wód podziemnych

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

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

ELEMENTY USTALEÑ PLANU
granica obszaru objêtego planem

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

linie rozgraniczaj¹ce
PRZEZNACZENIE TERENÓW
PT1
PT2
PT3

Tereny Parku Technologicznego

klasy dojazdowej

TZ1
TZ2

tereny zamkniête

ELEMENTY INFORMACYJNE - NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU
elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
(osie projektowanych dróg, krawêdzie jezdni, wêz³y i skrzy¿owania)

PT/P

Tereny Parku Technologicznego i Produkcji

CL/P

Tereny Us³ug Logistycznych i Produkcji

PT/UC1
PT/UC2
PT/UC3

Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych

wskazane po³¹czenia komunikacji wewnêtrznej
o orientacyjnym przebiegu (miêdzy drogami publicznymi)

Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Nauki

teren istniej¹cego cmentarza parafialnego w Ruszczy

PT/UN
MN

Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej

ZI

Tereny Zieleni Izolacyjnej

teren rezerwowany na rozbudowê cmentarza wg Studium

R

Tereny Rolnicze

kana³y i rowy

ZC

Teren Cmentarza

strefa ochrony sanitarnej cmentarza - 50 m

KU/P

Teren Urz¹dzeñ Komunikacji

strefa ochrony sanitarnej cmentarza - 150 m

KU/S

Teren Us³ug Komunikacji

KK
E

W

Teren Kolejowy
Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych
Teren Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

WODOCI¥GI
sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca
sieæ wodoci¹gowa wody surowej
sieæ wodoci¹gowa projektowana

Dziennik Urzêdowy
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sieæ wodoci¹gowa do likwidacji
kierunek zasilania
studnie wraz z terenem ochrony bezpoœredniej
stacja uzdatniania wody istniej¹ca
KANALIZACJA

Poz. 5358

ELEKTROENERGETYKA
g³ówny punkt zasilania
linia elektroenergetyczna napowietrzna 220 kV
wraz ze stref¹ istniej¹ca
linia elektroenergetyczna napowietrzna 110 kV
wraz ze stref¹ istniej¹ca
linia elektroenergetyczna œredniego napiêcia istniej¹ca

kanalizacja sanitarna istniej¹ca
kanalizacja sanitarna projektowana

stacja transformatorowa wewnêtrznej sieci huty
stali istniej¹ca

kanalizacja opadowa istniej¹ca

stacja transformatorowa SN/nn istniej¹ca

kanalizacja opadowa projektowana

linia elektroenergetyczna planowana

oczyszczalnia œcieków istniej¹ca
kierunek sprowadzania œcieków sanitarnych

GAZOWNICTWO
sieæ gazowa podwy¿szonego œredniego ciœnienia
istniej¹ca
sieæ gazowa niskiego ciœnienia istniej¹ca

CIEP£OWNICTWO
stacja redukcyjna gazu ziemnego istniej¹ca
sieæ cieplna istniej¹ca
sieæ gazowa planowana
sieæ cieplna planowana
TELEKOMUNIKACJA
kierunek zasilania w ciep³o

linia teletechniczna istniej¹ca
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr CXVII/1235/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "BRANICE"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Branice" 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 1132/2006
z dnia 30 maja 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 7/1 obr. 33, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a:
1) Wniosek o w³¹czenie dzia³ki o pow. 35 a po³o¿onej
przy ul. Rzepakowej do obszaru przeznaczonego do zabudowy na cele mieszkaniowe.
2) Uzasadnienie, ¿e zaliczenie dzia³ki do obszaru rolnego
ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze zalewowym wydaje
siê argumentem irracjonalnym, poniewa¿ przez kilka ostatnich lat, nawet w czasie gwa³townych i d³ugotrwa³ych opadów teren ten nigdy nie by³ zalany.
3) Informacjê, ¿e sk³adaj¹cy uwagê uczyni³ ju¿ pierwsze kroki
(projekt domu) na drodze do wybudowania na tej dzia³ce
domu mieszkalnego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w odniesieniu do po³udniowej, wiêkszej czêœci dzia³ki.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez: przesuniêcie linii rozgraniczaj¹cej terenu MN w kierunku po³udniowym,
tak, aby umo¿liwiæ lokalizacjê budynku mieszkalnego na przedmiotowej dzia³ce. Po³udniowa czêœæ dzia³ki pozostaje w Terenach Rolniczych (R). Przeprowadzona wizja w terenie potwierdza fakt, ¿e wiêksza czêœæ dzia³ki jest po³o¿ona na opadaj¹cym
w kierunku po³udniowo-wschodnim stoku, st¹d tylko czêœæ
dzia³ki o najmniejszym spadku mog³a zostaæ przeznaczona
do zabudowy. Wiêksza czêœæ dzia³ki znajduje siê ponadto w obszarze o z³o¿onych warunkach gruntowych.
Orientacyjne granice obszarów potencjalnie zagro¿onych niebezpieczeñstwem powodzi - wodê stuletni¹ (Q 1%) i wodê tysi¹cletni¹ (Q 0,1%) zosta³y wyznaczone zgodnie z uchwa³¹
Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.
________
* 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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w sprawie przyjêcia Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków
Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa. Stwierdzenie, ¿e "przez kilka ostatnich lat teren ten nie by³ zalany" nie oznacza, ¿e taka sytuacja nie mo¿e nast¹piæ. Dlatego te¿ mimo tego,
¿e istnieje obecnie sieæ zabudowy hydrotechnicznej dorzecza
górnej Wis³y (m. in. obwa³owania) to zagro¿enie powodziowe
nadal istnieje, st¹d zagro¿enie to zosta³o uwzglêdnione w ustaleniach planu.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki nr 151 obr. 22, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem ZC - Teren Cmentarza,
– oznaczonym symbolem KD/Z (3-4 m czêœci zachodniej dzia³ki) - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Publicznych - klasy
zbiorczej.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a:
1. Kategoryczny sprzeciw planom budowy cmentarza komunalnego; w miejscu planowanego cmentarza komunalnego
sk³adaj¹cy uwagê posiada gospodarstwo rolne, dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze; jest to teren rolniczy (ziemie pierwszej klasy), tereny te nie s¹ ska¿one przez Hutê.
2. Stwierdzenie, ¿e plan "Branice" zajmuje tereny nale¿¹ce
do Ruszczy i Wyci¹¿a i "wszystko jest robione po cichu".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Przewidziana w projekcie miejscowego planu lokalizacja Terenu Cmentarza (ZC) z podstawowym przeznaczeniem pod rozbudowê cmentarza parafialnego w Ruszczy wynika z ustaleñ
obowi¹zuj¹cego Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz z wniosku
Zarz¹du Cmentarzy Komunalnych. Dodatkowo zgodnie
z uchwa³¹ Nr CXIX/1050/98 Rady Miasta Krakowa w sprawie
polityki inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa w latach 1999
- 2018, do 2018 r. przewiduje siê realizacjê zadania inwestycyjnego pn.: "budowa cmentarza w Ruszczy".
Przedmiotowy teren uzyska³ zgodê na przeznaczenie gruntów
rolnych na cele nierolnicze, dokonan¹ planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego z roku 1988 i dla ok. 20 a uzyska³
dodatkow¹ zgodê przy sporz¹dzaniu przedmiotowego planu.
Po uchwaleniu planu miejscowego zgodnie z art. 36 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe
b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy
odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci.
Zgodnie z art. 35 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tereny, które plan miejscowy zmienia mog¹
byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, ¿e w planie
ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.
Ad 2.
Nazwa planu mo¿e nie odzwierciedlaæ dok³adnie terenu objêtego planem, jest to nazwa identyfikuj¹ca rejon miasta, w jakim sporz¹dzany jest plan. Plan nie jest robiony "po cichu".
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zosta³y opublikowane og³oszenie i obwieszczenie
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zarówno o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu (wraz z za³¹cznikami graficznymi okreœlaj¹cymi granice obszaru objêtego
planem) jak równie¿ o mo¿liwoœci sk³adania wniosków do planu i o wy³o¿eniu projektu planu do publicznego wgl¹du.
3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 3 obr. 37, która w projekcie planu znajduje
siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem ZI - Tereny Zieleni Izolacyjnej,
– oznaczonym symbolem E - Tereny Infrastruktury Technicznej
- urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
– oznaczonym symbolem KD/G2 - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Publicznych - klasy g³ównej.
[...]*
wniós³:
1. Uwagê z dnia 13.04.2006 r., która zawiera³a brak zgody
na plan miejscowy: nie wyra¿a zgody na lokalizacje na swojej dzia³ce g³ównego punktu zasilania energetycznego, poniewa¿ bêdzie to "blokowa³o ca³kowity sprzeda¿ dzia³ki".
2. Uzupe³niaj¹c¹ uwagê z dnia 26.04.2006 r. jako "za³¹cznik
do pisma (uwag) z dnia 13.04.2006 r.", okreœlaj¹c¹, ¿e warunkiem wyra¿enia zgody na plan jest:
1) umo¿liwienie dojazdu (w planach zagospodarowania terenu) do dzia³ki od strony ul. Igo³omskiej,
2) umo¿liwienie inwestycji przynajmniej w I-szej czêœci dzia³ki
(budynek us³ugowo-handlowy o wymiarach orientacyjnych 18mx25m) pomiêdzy ul. Igo³omsk¹, a liniami wysokiego napiêcia.Taka niedu¿a inwestycja nie naruszy, a nawet jest zgodna z ogólnymi za³o¿eniami planu z uzasadnieniem:
Ca³a dzia³ka traci atrakcyjnoœæ ze wzglêdu na zaznaczenie jako teren ZI (wykluczenie zabudowy) od strony ul. Igo³omskiej.
Usytuowanie GPZ na drugiej czêœci dzia³ki jest równoznaczne z utrat¹ dzia³ki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1 - tj. w czêœci dotycz¹cej lokalizacji g³ównego punktu zasilania energetycznego na czêœci
dzia³ki nr 3.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Lokalizacja g³ównego punktu zasilania energetycznego wynika z uchwa³y Nr XLVII/444/04 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 maja 2004 r. w sprawie przyjêcia "Za³o¿eñ do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciep³o i energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe". Uchwa³a RMK zobowi¹zuje Prezydenta Miasta Krakowa do uwzglêdniania w dokumentach planistycznych
Gminy Miejskiej Kraków zapisów zawartych w w/w uchwale.
Lokalizacja projektowanej stacji GPZ "Branice" zosta³a wskazana po po³udniowej stronie ul. Igo³omskiej pomiêdzy projektowan¹ drog¹ KT/GP (w obecnym projekcie planu KD/Z) i napowietrznymi liniami œredniego i wysokiego napiêcia, a wiêc
w miejscu uzasadnionym technicznymi i ekonomicznymi warunkami. Równie¿ Zak³ad Energetyczny w swoim wniosku
do planu potwierdza³ potrzebê zarezerwowania terenu dla budowy stacji transformatorowej 110/15 KV.
Zgodnie z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci.
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4. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ek: nr 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 1/210, 1/211
obr. 20, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych
terenach:
– oznaczonym symbolem PT1 -Tereny ParkuTechnologicznego,
– oznaczonym symbolem KD/G2 - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Publicznych - klasy g³ównej.
Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna
wnios³a uwagê, która zawiera³a wniosek o:
1) zmianê przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na obszarze objêtym granic¹ KSSE. Wniosek o przesuniêcie linii
zabudowy na dzia³kach 1/209 i 1/210 w kierunku po³udniowym i wyznaczenie jej na wysokoœci po³udniowej œciany
obiektu firmy AZ - AL Sp. z o. o.
Uzasadnienie: Przesuniêcie linii zabudowy jest konieczne
ze wzglêdu na fakt, i¿ na dzia³ce 1/210 jest realizowana zgodnie z wa¿nym pozwoleniem na budowê inwestycja firmy AZ
- AL Sp. z o.o. Proponowany przebieg linii zabudowy usankcjonuje istniej¹cy stan faktyczny. Zmiana projektu planu
w tym zakresie umo¿liwi tak¿e realizacje na dzia³ce 1/209
nowej inwestycji firmy Skotan S.A. Wydzia³ Skarbu Miasta
planuje podpisaæ w najbli¿szym czasie umowê dzier¿awy tej
dzia³ki.
2) przesuniêcie poza obszar KSSE planowanego po³¹czenia
dróg publicznych przechodz¹cego przez dzia³ki nr 1/207,
1/208, 1/209, 1/211.
Uzasadnienie: Ze wzglêdu na dodatkowe ograniczenia istniej¹ce na tych dzia³kach w postaci linii wysokiego napiêcia
oraz podstacji transformatorowej, ewentualna budowa tej
drogi ca³kowicie wyeliminuje mo¿liwoœæ realizacji inwestycji na dzia³kach 1/206, 1/207, 1/209. Wydzia³ Skarbu UMK
prowadzi negocjacje w sprawie realizacji inwestycji firmy
Skotan S.A. na tym terenie.
3) zmianê geometrii planowanego skrzy¿owania przy ul. Igo³omskiej na wysokoœci zachodniej granicy dzia³ki 1/210.
Uzasadnienie: Zaprojektowane skrzy¿owanie przebiega
po terenie prywatnym, nale¿¹cym do AZ - AL Sp. z o.o.
Na dzia³ce realizowana jest inwestycja tej firmy, a planowane skrzy¿owanie przebiegaæ ma przez istniej¹cy budynek.
4) zapewnienie dostêpu do dróg publicznych inwestycjom lokowanym na dzia³kach 1/206, 1/207, 1/209.
Uzasadnienie: Projekt planu przewiduje dostêp do drogi publicznej dla dzia³ek 1/206, 1/207, 1/209 jedynie w ramach
planowanego po³¹czenia dróg publicznych, o usuniêcie, którego wnioskuje KSSE w pkt 2. W przypadku przesuniêcia
planowanego po³¹czenia, które jest konieczne dla realizacji
na tym terenie inwestycji, dzia³ki te pozostan¹ bez dostêpu
do drogi publicznej. Nieruchomoœci, o których mowa objête
s¹ granic¹ KSSE i pozostaj¹ w u¿ytkowaniu wieczystym KPT
oraz Gminy Kraków. Krakowski Park Technologiczny
wraz z Wydzia³em Skarbu UMK znalaz³ dla tych terenów inwestorów, jednak bez dostêpu do drogi publicznej jakakolwiek inwestycja na tym terenie nie bêdzie mo¿liwa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 2 tj. w czêœci dotycz¹cej informacyjnej treœci rysunku planu, w zakresie po³¹czenia z drogami publicznymi.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga jest nieuzasadniona. Zgodnie z ustaleniami planu przebiegaj¹ca przez dzia³ki nr 1/207, 1/209, 1/211 droga nie stanowi ustaleñ planu, a tylko element informacyjny, zgodnie z § 7

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 883

— 25215 —

ust. 3 pkt 2 ustaleñ planu ("elementy informacyjne zawarte
w czêœci graficznej planu - niestanowi¹ce ustaleñ planu").
W § 17 ust. 3 zapisano równie¿ - "Okreœla siê zasady obs³ugi
wewnêtrznej terenów poprzez wskazanie na rysunku planu
po³¹czeñ o orientacyjnym przebiegu miêdzy drogami publicznymi; po³¹czenia te nie stanowi¹ ustaleñ planu; przebiegi tych
po³¹czeñ nie musz¹ przebiegaæ po okreœlonych orientacyjnie
trasach, powinny jednak zapewniæ wskazane w planie po³¹czenia, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych." Oznacza to,
¯e przebieg tej drogi mo¿e byæ zaprojektowany w inny sposób, ale musi stanowiæ powi¹zanie projektowanej drogi wewnêtrznej z ul. Igo³omsk¹. Przyczyn¹, dla której taki przebieg
zosta³ zaproponowany by³o wskazanie przez Zarz¹d Dróg i Komunikacji projektowanego w tym miejscu dwupoziomowego
zjazdu z ul. Igo³omskiej, zgodnie z wnioskiem o ustalenie lokalizacji dla drogi krajowej.
Niezale¿nie od powy¿szego, w zwi¹zku z pozosta³¹ treœci¹
uwagi dotycz¹c¹ rozwi¹zañ komunikacyjnych, wskazano w planie mo¿liwoœæ innych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych powi¹zania
z drogami publicznymi.
5. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ek nr: 1/230, 1/231, 1/232, 1/233, 1/234, 1/235,
1/236 i 1/237 obr. 20, nr: 121/2, 129/1, 145, 169/1 i 279/1
obr. 21, nr: 8, 11, 12, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 52, 53,
55, 60, 64, 65, 71, 78, 79 i 83 obr. 36, nr: 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33/2, 36, 37, 38, 39, 40, 48 i 225 obr. 37, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w terenach:
– oznaczonym symbolem ZC - Teren Cmentarza,
– oznaczonym symbolem PT 1 - Tereny Parku Technologicznego,
– oznaczonym symbolem PT/UC 2 - Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych,
– oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
– oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
– oznaczonym symbolem KDW/D - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Wewnêtrznych - klasy dojazdowej,
W uwadze wymieniono tak¿e dzia³ki nr 139 obr. 21 i nr 99
obr. 36, których nie obejmuj¹ ustalenia planu.
Biuro Nadzoru Maj¹tkowego Mittal Steel Poland S.A.
wnios³o uwagê, o treœci:
1. Uwaga w zwi¹zku z tym, ¿e w obszarze zlewni rejonu ujêæ
wód podziemnych tzw. Pasa "D" bêd¹cego w gestii Wydzia³u Wodnego - Zak³adu Energetycznego Mittal Steel Poland
S.A. planowana jest miêdzy innymi budowa cmentarza komunalnego - szczególnym wymogom sanitarnym i œrodowiskowym powinien podlegaæ ten obszar. W przygotowywaniu w/w inwestycji bezwzglêdnie powinny zostaæ
uwzglêdnione uwarunkowania geotechniczne celem wykonania skutecznego zabezpieczenia przed ska¿eniem obszaru sp³ywu wód czwartorzêdowych pok³adów wodonoœnych
dla niepogorszonego jakoœciowo poboru wody w iloœci
200 m3/h z ujêæ studni g³êbinowych Huty.
2. Propozycja, aby projektowane tereny zieleni izolacyjnej (ZI)
zlokalizowane po zachodniej stronie ulicy Rzepakowej przesun¹æ, dopuszczaj¹c Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN) analogicznie, jak po wschodniej stronie
w/w ulicy.
3. Wniosek, aby miêdzy ulic¹ Sasanek (na pó³noc), a projektowanym Parkiem Technologicznym (PT2) w miejsce terenów
rolnych (R) zlokalizowaæ tereny zabudowy mieszkaniowej
(MN). Zlokalizowanie terenów zabudowy mieszkaniowej
pozwoli na rozwojowe stworzenie warunków do zamieszkania dla pracowników przysz³ego Parku Technologicznego

Poz. 5358

(w za³¹czniku graficznym do uwag wniosek ten jest rozszerzony i obejmuje równie¿ tereny wzd³u¿ projektowanej ulicy
"KDW/D" w kierunku wschodnim czêœciowo po pó³nocnej
stronie ul. Szymañskiego).
4. W zwi¹zku z planowan¹ przebudow¹ trasy Igo³omskiej
na drogê szybkiego ruchu w celu swobodnego i bezpiecznego w³¹czania siê do ruchu z projektowanych ParkówTechnologicznych - wniosek o uwzglêdnienie w projekcie trasy drogi dojazdowej w obszarze ParkuTechnologicznego równoleg³ej do ulicy Igo³omskiej.
5. Ponadto sk³adaj¹cy uwagi stwierdza, ¿e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Branice" pozbawiony jest
cech oferty inwestorskiej, poza przeznaczeniem terenów.
Tereny Parku Technologicznego nie wskazuj¹ czytelnie terenów istniej¹cej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Plan móg³by przewidywaæ "uzgodnion¹ ekspansjê" tej Strefy z Zarz¹dzaj¹cym podmiotem. Spe³nienie tego warunku stanowiæ
mog³oby wzmocnienie oferty inwestorskiej dla Parku Technologicznego w tym planie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w czêœci okreœlonej w pkt 2, pkt 3 (w czêœci), pkt 4 i pkt 5.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 2.
Nie jest zasadne wprowadzenie terenów mieszkaniowych
w bezpoœrednim s¹siedztwie terenów PT/UC z podstawowym
przeznaczeniem pod obiekty produkcji wysokich technologii
zwi¹zane z komercyjn¹ dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Projektowana zabudowa mieszkaniowa po wschodniej stronie ul. Rzepakowej zostaje odizolowana od w/w terenu drog¹ zbiorcz¹ (KD/Z) i wyznaczon¹ na terenie PT/UC2 stref¹ zieleni izoluj¹cej o szerokoœci 20 m.
Ad 3.
WprowadzonoTereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN) w miejsce Terenów Rolniczych (R) na odcinku powy¿ej ul. Szymañskiego i ul. Sasanek a¿ do przebiegu linii wysokiego napiêcia. Natomiast uwaga nie zosta³a uwzglêdniona na
pozosta³ym obszarze Terenu Rolniczego (R) po po³udniowej
stronie ulicy KDW/D. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jest to teren otwarty (w tym rolnicza przestrzeñ
produkcyjna). G³ównymi funkcjami w tych terenach ustalonych
w Studium s¹ m. in. ³¹ki, pola uprawne, sady, ogrody i zadrzewienia. Przyjête w projekcie planu przeznaczenie tego terenu
jako Terenu Rolniczego (R) z wykluczeniem prawa zabudowy
musi zostaæ utrzymane.
Ad 4.
W liniach rozgraniczaj¹cych "Trasy Igo³omskiej" oznaczonej
w planie jako KD/G2 zosta³ uwzglêdniony pas terenu, w którym mog¹ byæ realizowane drogi i dojazdy wewnêtrzne w postaci trzeciego pasa ruchu umo¿liwiaj¹cego nie tylko obs³ugê,
ale tak¿e dostêpnoœæ terenów od ul. Igo³omskiej.
Niezale¿nie od powy¿szego w ustaleniach planu zapisano mo¿liwoœæ lokalizacji dróg serwisowych obs³uguj¹cych przyleg³e
tereny wzd³u¿ ul. Igo³omskiej w terenach pomiêdzy jej lini¹
rozgraniczaj¹c¹ a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy (§ 26 ust. 6).
Nie ma zatem potrzeby wyodrêbniania dodatkowego terenu
drogi dojazdowej.
Ad 5.
Na rysunku planu (Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y) okreœlona jest
obecna granica obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakres ustaleñ planu miejscowego okreœla Rozporz¹dzenie Mini-
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stra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 3 i § 4 Rozporz¹dzenia) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 15 ust. 2
i 3). Regulacje planu miejscowego nie powinny wykraczaæ
poza katalog okreœlony w/w przepisami, tym bardziej, ¿e sugerowana "ekspansja" w/w strefy nie jest planem ograniczona;
ustanowienie granic obszarów stref ekonomicznych podlega
przepisom odrêbnym.
6. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki nr 32 obr. 37, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach:
– oznaczonym symbolem PT 2 - Tereny Parku Technologicznego,
– oznaczonym symbolem KDW/D - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Wewnêtrznych - klasy dojazdowej,
– oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
– oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
– oznaczonym symbolem KD/L - Tereny Komunikacji - Tereny
Dróg Publicznych - klasy lokalnej.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a:
1. Propozycjê, aby planowana droga wewnêtrzna, przecinaj¹ca dzia³kê sk³adaj¹cego uwagê by³a przesuniêta w kierunku pó³nocnym; droga jest za blisko zabudowañ; bêdzie niekorzystnie oddzia³ywaæ na budynki i ich bezpoœrednie otoczenie, a przede wszystkim w znacznym stopniu pogorszy
standard zamieszkania.
2. Wniosek o przekwalifikowanie dzia³ki rolnej na dzia³kê budowlan¹, pozwalaj¹c¹ na rozbudowê (nie okreœlono propozycji, pod jaki rodzaj zabudowy).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci okreœlonej w pkt 1 dotycz¹cej planowanej
drogi wewnêtrznej.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Propozycja przesuniêcia drogi w kierunku pó³nocnym nie znajduje uzasadnienia. W przypadku realizacji tej drogi - krawêdŸ
projektowanej jezdni bêdzie przebiegaæ w odleg³oœci ok. 40 m
od istniej¹cych zabudowañ gospodarczych i ok. 70 m od istniej¹cego budynku mieszkalnego - po³o¿onych na dzia³ce, a wiêc
po³o¿enie drogi w ¿aden sposób nie stanowi "zagro¿enia"
dla istniej¹cych zabudowañ, natomiast jest niezbêdna dla obs³ugi przyleg³ych terenów, które w wyniku rozpatrzenia uwag
staj¹ siê terenami budowlanymi (MN). W celu zwiêkszenia strefy oddzielaj¹cej potencjaln¹ zabudowê od projektowanej drogi KDW/D ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oœci 15 m od linii rozgraniczaj¹cej.
7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ki nr 33/2 obr. 37, która w projekcie planu znajduje siê w terenach:
– oznaczonym symbolem PT 2 - Tereny Parku Technologicznego,
– oznaczonym symbolem KDW/D - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Wewnêtrznych - klasy dojazdowej,
– oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
– oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
– oznaczonym symbolem KD/L - Tereny Komunikacji - Tereny
Dróg Publicznych - klasy lokalnej.

Poz. 5358

[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a:
1. Zastrze¿enia do przebiegu planowanej drogi wewnêtrznej,
która przecina dzia³kê, tworz¹c dwie czêœci, z których co najmniej jedna sta³a by siê bezu¿yteczna i zosta³a by obni¿ona
jej wartoœæ. Planowana droga jest za blisko zabudowañ,
co spowoduje niekorzystne oddzia³ywanie na budynki i ich
bezpoœrednie otoczenie, a przede wszystkim w znacznym
stopniu pogorszy siê standard samego zamieszkania. Po jej
przesuniêciu wyra¿a zgodê na jej przebieg.
2. Warunek - jak najszybsze przekwalifikowanie czêœci dzia³ki
rolnej - do drogi - na dzia³kê budowlan¹, aby mo¿na by³o
zrealizowaæ zabudowê. Nie chce mieæ gruntów rolnych
na swojej dzia³ce.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci okreœlonej w pkt 1, dotycz¹cej planowanej
drogi wewnêtrznej.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Propozycja przesuniêcia drogi w kierunku pó³nocnym nie znajduje uzasadnienia. W przypadku realizacji tej drogi - krawêdŸ
projektowanej jezdni bêdzie przebiegaæ w odleg³oœci ok. 50 m
od zabudowañ gospodarczych i ok. 70 m od istniej¹cego budynku mieszkalnego - po³o¿onych na dzia³ce, a wiêc po³o¿enie
drogi w ¿aden sposób nie stanowi "zagro¿enia" dla istniej¹cych zabudowañ, natomiast jest niezbêdna dla obs³ugi przyleg³ych terenów, które w wyniku rozpatrzenia uwag sta³y siê
terenami budowlanymi (MN). W celu zwiêkszenia strefy oddzielaj¹cej potencjaln¹ zabudowê od projektowanej drogi
KDW/D ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oœci 15 m od linii rozgraniczaj¹cej.
8. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ek nr: 2 i 3 obr. 36, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
– oznaczonym symbolem KD/G2 - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Publicznych - klasy g³ównej,
– oznaczonym symbolem PT/UC2 -Tereny ParkuTechnologicznego.
[...]*
wnieœli uwagê, o treœci:
1. Wed³ug za³o¿eñ planu dzia³ka nr 2 "praktycznie znika",
a dz. nr 3 bêdzie mocno okrojona przez poszerzenie istniej¹cej drogi Igo³omskiej (ok. 6 m) i dodatkowo drogi bocznej,
wzd³u¿ obsadzonej drzewami - w sumie ok. 25 m.
2. Poszerzenie ul. Igo³omskiej jest konieczne, lecz budowanie
obok drogi bocznej nie wiadomo komu bêdzie s³u¿y³o, skoro
wjazd od ul. Szymañskiego ogranicza wybudowana stacja
benzynowa (pozostawiono na poszerzenie ul. Igo³omskiej
6 m); zamiast planowanej drogi bocznej przy ul. Igo³omskiej
proponuj¹ wykorzystanie istniej¹cej drogi polnej poszerzaj¹c j¹ w kierunku po³udniowym o konieczn¹ szerokoœæ. W ten
sposób dojazd do g³ównej drogi Igo³omskiej bêd¹ mieli wszyscy przyszli inwestorzy, tak z po³udniowej strony od drogi
dodatkowej, tak¿e z wybudowanej stacji benzynowej. Wylot
z drogi bocznej mo¿na umiejscowiæ np. na dz. nr 5, nastêpnie
przy istniej¹cych budynkach i wylot na ulicê Rzepakow¹, a ni¹
na ulicê Igo³omsk¹.
3. Proponuj¹, aby drzewa zlokalizowaæ nie wzd³u¿ drogi, a wszerz
pomiêdzy przysz³ymi budynkami;
Uwzglêdnienie uwag pozwoli zrealizowaæ na dzia³kach nr 2
i 3 przy ul. Igo³omskiej sklepów i hurtowni.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1 (w czêœci) i okreœlonej w pkt 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Aby rozszerzyæ mo¿liwoœæ lokalizacji inwestycji na przedmiotowych dzia³kach zosta³a przesuniêta linia zabudowy w kierunku pó³nocnym. W odniesieniu do czêœci pó³nocnej dzia³ek
przeznaczonych pod Teren Komunikacji KD/G2 - w³aœcicielom
przys³uguje prawo wyst¹pienia z roszczeniem, o którym
mowa w art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - po uchwaleniu planu; linie rozgraniczaj¹ce
ul. Igo³omsk¹ nie mog¹ ulec zwê¿eniu, poniewa¿ wyznaczaj¹
niezbêdn¹ rezerwê terenu dla lokalizacji drogi klasy g³ównej
KD/G2. W ramach linii rozgraniczaj¹cych dróg niezbêdne bêdzie zlokalizowanie elementów dróg i urz¹dzeñ (m. in. jezdnie, chodniki, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia
piesze, odwodnienie i oœwietlenie, urz¹dzenia sterowania
ruchem), a tak¿e sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Szerokoœæ linii rozgraniczaj¹cej drogi KD/G2 ustalona zosta³a na podstawie wniosku Zarz¹du Dróg i Komunikacji o ustalenie lokalizacji dla drogi krajowej, jak¹ jest ul. Igo³omska.
Ad 2.
Pojêcie "drogi bocznej", nale¿y rozumieæ jako ewentualn¹ drogê serwisow¹ obs³uguj¹ca tereny przyleg³e do ul. Igo³omskiej
(do której iloœæ w³¹czeñ jest ograniczona). W ustaleniach planu
zapisano mo¿liwoœæ lokalizacji dróg serwisowych obs³uguj¹cych przyleg³e tereny wzd³u¿ ul. Igo³omskiej w terenach pomiêdzy jej lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy (§ 26 ust. 6), co nie oznacza, ¯e takie drogi musz¹ byæ
zrealizowane.
Niezale¿nie od powy¿szego w liniach rozgraniczaj¹cych "Trasy
Igo³omskiej" oznaczonej w planie jako KD/G2 zosta³ uwzglêdniony pas terenu, w którym mog¹ byæ zrealizowane dojazdy
wewnêtrzne w postaci trzeciego pasa ruchu umo¿liwiaj¹cego
obs³ugê terenów od ul. Igo³omskiej.
9. Uwaga Nr 13
dotyczy po³udniowej czêœci obszaru planu w zakresie terenów rolnych oznaczonych symbolem "R" po³o¿onych wzd³u¿
drogi KDW/D.
Rada Dzielnicy XVIII
podjê³a uchwa³ê Nr XLII/325/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. wnosz¹c o:
1) rozwa¿enie mo¿liwoœci przekwalifikowania terenów rolnych
oznaczonych "R" po³o¿onych w czêœci po³udniowej planu
miejscowego przy drodze KDW/D na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej MN,
2) uzupe³nienie czêœci opisowej planu miejscowego o opracowanie obejmuj¹ce ofertê dla inwestorów.
Uzasadnienie: Oferta okreœla³aby mo¿liwoœæ tworzenia ró¿nej
wielkoœci jednorodnych dzia³ek.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1 (w czêœci) i okreœlonej w pkt 2.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Wprowadzono Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN) w miejsce Terenów Rolniczych (R) na odcinku
powy¿ej ul. Sasanek i ul. Szymañskiego, natomiast uwaga
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nie zosta³a uwzglêdniona na pozosta³ym obszarze Terenu
Rolniczego (R) po po³udniowej stronie ulicy KDW/D. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa jest to
teren otwarty (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
G³ównymi funkcjami w tych terenach ustalonych w Studium
s¹ m. in. ³¹ki, pola uprawne, sady, ogrody i zadrzewienia.
Przyjête w projekcie planu przeznaczenie tego terenu jako Terenu Rolniczego (R) z wykluczeniem prawa zabudowy
musi zostaæ utrzymane.
Ad 2.
Zakres ustaleñ planu miejscowego okreœla Rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 3 i § 4 Rozporz¹dzenia) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 15
ust. 2 i 3). "Oferty inwestorskie" bêd¹ mog³y byæ opracowane
w oparciu o ustalenia uchwalonego planu miejscowego
przez odpowiednie jednostki UMK.
10. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki nr 40/2 obr. 37, która w projekcie planu znajduje siê w terenach:
– oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
– oznaczonym symbolem PT 2 -Tereny ParkuTechnologicznego,
– oznaczonym symbolem KDW/D - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Wewnêtrznych - klasy dojazdowej.
[...]*
wniós³ uwagê, o treœci:
1. Planowana droga wewnêtrzna przecina dzia³kê i jest za blisko zabudowañ w³aœciciela dzia³ki. Droga bêdzie niekorzystnie oddzia³ywaæ na budynki i ich bezpoœrednie otoczenie,
a przede wszystkim w znacznym stopniu pogorszy standard
zamieszkania. Proponuje, aby droga by³a przesuniêta dalej
w kierunku pó³nocnym.
2. Wnosi o przekwalifikowanie dzia³ki rolnej na dzia³kê budowlan¹ pozwalaj¹c¹ na rozbudowê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci dotycz¹cej pkt 1 tj. drogi wewnêtrznej.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Propozycja przesuniêcia drogi w kierunku pó³nocnym nie znajduje uzasadnienia. W przypadku realizacji tej drogi - krawêdŸ
projektowanej jezdni bêdzie przebiegaæ w odleg³oœci ok. 65 m
od istniej¹cych zabudowañ gospodarczych i ok. 100 m od istniej¹cego budynku mieszkalnego - po³o¿onych na dzia³ce s¹siedniej nr 40/1, a wiêc po³o¿enie drogi w ¿aden sposób
nie stanowi "zagro¿enia" dla istniej¹cych zabudowañ, natomiast jest niezbêdna dla obs³ugi przyleg³ych terenów, które
w wyniku rozpatrzenia uwag sta³y siê terenami budowlanymi (MN). W celu zwiêkszenia strefy oddzielaj¹cej potencjaln¹
zabudowê od projektowanej drogi KDW/D ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oœci 15 m od linii rozgraniczaj¹cej.
11. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ek nr: 1/205, 1/206, 1/207, 1/209 obr. 20, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
– oznaczonym symbolem PT 1 - Tereny Parku Technologicznego,
– oznaczonym symbolem KD/G2 - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Publicznych - klasy g³ównej.
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SKOTAN S.A.
wniós³ uwagê, która zawiera³a wniosek o:
1. Likwidacjê planowanego dwupoziomowego wêz³a.
Uzasadnienie: Na drodze s¹siaduj¹cej z dzia³k¹ 1/209 proponowany jest dwupoziomowy wêze³ drogowy wraz z drog¹
w kierunku pó³nocnym (po³¹czenie dróg publicznych) przecinaj¹c¹ w/w dzia³kê. Oba elementy drogowe znacz¹co wp³ywaj¹ na powierzchniê u¿ytkow¹ dzia³ki przewidzianej pod inwestycjê budowy instalacji.
2. Wprowadzenie w planie jednopoziomowego wêz³a drogowego wraz z drog¹ dojazdow¹ w kierunku pó³nocnym w rejonie granicy dzia³ek 1/210 i 1/209.
3. Przesuniêcie linii zabudowy na ok. 15 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Igo³omskiej.
Uzasadnienie: Nieprzekraczalna linia zabudowy na dzia³ce
1/209 znajduje siê w odleg³oœci oko³o 38 m od linii rozgraniczaj¹cej w/w drogi (ul. Igo³omska). Ograniczenie to znacz¹co wp³ywa na powierzchniê u¿ytkow¹ dzia³ki przewidzianej
pod inwestycjê.
4. Zmianê za³o¿onych dla terenu PT1 wskaŸników urbanistycznych, na przyjête dla s¹siedniego terenu CL/P.
Uzasadnienie: Przeznaczone pod zak³ad dzia³ki ze wzglêdów
na swoje wymiary oraz inne ograniczenia daj¹ minimalne
mo¿liwoœci dyspozycji funkcjonalnej, a projektowane obiekty wraz z drogami, bocznic¹ kolejow¹ i parkingami bêd¹ wype³niaæ praktycznie ca³¹ dzia³kê. Wg obliczeñ wstêpnych
mo¿liwe jest uzyskanie wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej tylko 15% (wskaŸnik powierzchni zainwestowanej
85% i zabudowy max. 40%).
5. Zmianê zapisu § 11 pkt 2 dotycz¹cego lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Uzasadnienie: Wnioskodawca informuje, ¿e sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko dla tego rodzaju inwestycji jest konieczne.
6. Zmianê zapisu § 27 pkt 4 ust.1 lit e, dotycz¹cego wysokoœci
projektowanej zabudowy tak, aby umo¿liwiæ lokalizacjê budynku produkcyjnego o wysokoœci ok. 27 m.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1, tj. w czêœci dotycz¹cej informacyjnej treœci rysunku planu, w zakresie po³¹czenia z drogami publicznymi.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga w czêœci nieuwzglêdnionej, tj. dotycz¹cej po³¹czenia
dróg publicznych na kierunku pó³noc - po³udnie, jest nieuzasadniona. Zgodnie z ustaleniami planu przebiegaj¹ca
przez dzia³kê nr 1/209 droga nie stanowi ustaleñ planu, a tylko
element informacyjny, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 ustaleñ planu
("elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej planu nie stanowi¹ce ustaleñ planu"). W § 17 ust. 3 zapisano równie¿
- "Okreœla siê zasady obs³ugi wewnêtrznej terenów poprzez
wskazane w planie przebiegi dojazdów i powi¹zañ z drogami
publicznymi... Przebieg ten mo¿na korygowaæ w stosunku
do przebiegu okreœlonego na rysunku planu, jeœli wielkoœæ i rodzaj inwestycji tego wymaga". Oznacza to, ¿e przebieg tej drogi mo¿e byæ zaprojektowany w inny sposób, ale musi stanowiæ
powi¹zanie projektowanej drogi wewnêtrznej z ul. Igo³omsk¹.
Przyczyn¹, dla której taki przebieg zosta³ zaproponowany by³o
wskazanie przez Zarz¹d Dróg i Komunikacji projektowanego
w tym miejscu dwupoziomowego zjazdu z ul. Igo³omskiej zgodnie z wnioskiem o ustalenie lokalizacji dla drogi krajowej.
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Niezale¿nie od powy¿szego, w zwi¹zku z pozosta³¹ treœci¹
uwagi dotycz¹c¹ rozwi¹zañ komunikacyjnych, wskazano w planie mo¿liwoœæ innych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych powi¹zania
z drogami publicznymi.
12. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ek nr: 38/1, 38/2 i 38/3 obr. 37, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w terenach:
– oznaczonym symbolem PT 2 - Tereny Parku Technologicznego,
– oznaczonym symbolem KDW/D - Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Wewnêtrznych - klasy dojazdowej,
– oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
– oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej.
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
1. Planowanej drogi wewnêtrznej, która bêdzie przecinaæ dzia³kê, tworz¹c dwie czêœci. Planowana droga jest zbyt blisko
zabudowañ w³aœciciela, co w po³¹czeniu z planowanym
zwiêkszonym ruchem na ul. Deszczowej, spowodowa³oby
drastyczne pogorszenie standardu ¯ycia poprzez wystêpowanie ha³asu oraz zanieczyszczenie powietrza spalinami.
Propozycji przesuniêcia drogi w kierunku pó³nocnym
o ok. 20 m, co mo¿e zmniejszy³oby uci¹¿liwoœæ, a tak¿e pozwoli³oby na lepsze gospodarcze wykorzystanie dzia³ki.
2. Przekwalifikowania gruntów rolnych s¹siaduj¹cych z planowan¹ drog¹ na budowlane, gdy¿ prowadzenie gospodarstwa rolnego w otoczeniu planowanych zak³adów przemys³u lekkiego oraz zabudowy jednorodzinnej nie mia³oby uzasadnienia.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci dotycz¹cej pkt 1 tj. planowanej drogi wewnêtrznej.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Propozycja przesuniêcia drogi w kierunku pó³nocnym nie znajduje uzasadnienia. W przypadku realizacji tej drogi - krawêdŸ
projektowanej jezdni bêdzie przebiegaæ w odleg³oœci ok. 60 m
od istniej¹cych zabudowañ gospodarczych i istniej¹cego budynku mieszkalnego - po³o¿onych na dzia³ce, a wiêc po³o¿enie
drogi w ¿aden sposób nie stanowi "zagro¿enia" dla istniej¹cych zabudowañ natomiast jest niezbêdna dla obs³ugi przyleg³ych terenów, które w wyniku rozpatrzenia uwag staj¹ siê
terenami budowlanymi (MN). W celu zwiêkszenia strefy oddzielaj¹cej potencjaln¹ zabudowê od projektowanej drogi
KDW/D ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oœci 15 m od linii rozgraniczaj¹cej.
13. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ki nr 39 obr. 36, która w projekcie planu znajduje
siê w terenach:
– oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
– oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a zakwalifikowania ca³oœci dzia³ki jako budowlanej (wg za³¹cznika).
Wnioskodawca informuje, ¯e w przysz³oœci planuje rozbudowê istniej¹cej zabudowy; dzia³ka jest uzbrojona we wszystkie
media.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w odniesieniu do wschodniej czêœci dzia³ki.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez rozszerzenie Terenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN)
na czêœæ dzia³ki, w miejsce Terenów Rolniczych (R) przewidzianych w dotychczasowym projekcie planu, tak by umo¿liwiæ lokalizacjê budynku mieszkalnego na tej czêœci dzia³ki. Pozosta³a
czêœæ dzia³ki pozostaje w Terenach Rolniczych (R).
Przeprowadzona wizja w terenie potwierdza fakt, ¿e wiêksza
czêœæ dzia³ki jest po³o¿ona na opadaj¹cym w kierunku po³udniowo-wschodnim stoku, st¹d tylko czêœæ dzia³ki o najmniejszym spadku mog³a zostaæ przeznaczona do zabudowy.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CXVII/1235/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "BRANICE"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru "Branice" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tj. w uchwale w sprawie uchwalenia
planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹
czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹ca:
1) Uk³ad drogowy podstawowy:
a) droga g³ówna (KD/G 1) - wschodnia obwodnica terenów huty stali, od ul. Igo³omskiej do wêz³a drogi S7
w Krzes³awicach,
b) droga g³ówna (KD/G 2) - ul. Igo³omska,
c) drogi zbiorcze (KD/Z) - wschodnie i pó³nocne obrze¿a
planu (w po³udniowej czêœci - w œladzie ul. Rzepakowej),
zachodnie obrze¿e - w przed³u¿eniu KD/G 1 na po³udnie.
2) Uk³ad podstawowy okreœla stan docelowy i wymaga:
a) budowy drogi KD/G 1 oraz dróg KD/Z,
b) rozbudowy ul. Igo³omskiej i modernizacji ul. Rzepakowej,
c) po³¹czeñ dróg KD/G 1 i KD/G 2 z drog¹ KD/Z w formie
wêz³ów drogowych,
d) zjazdu z drogi KD/G 1 do terenu CL/P bez kolizji na jezdniach KD/G.
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3) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy:
a) drogi lokalne (KD/L) - po³udniowa strona ul. Igo³omskiej,
b) drogi dojazdowe (KD/D, KDW/D).
4) Transport zbiorowy:
a) istniej¹ce miejskie i regionalne linie autobusowe,
b) docelowo transport kolejowy z wykorzystaniem istniej¹cego uk³adu kolejowego i infrastruktury, w tym przystanku Kraków - Nowa Huta, po³o¿onego poza obszarem ustaleñ planu.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in. przystanki i inne urz¹dzenia
transportu zbiorowego oraz - w infrastrukturze drogowej:
chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem oraz urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi".
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) Zasilanie w wodê obszaru objêtego planem w oparciu
o istniej¹cy uk³ad:
– zbiornik Krzes³awice Dolne,
– system studni g³êbinowych (zak³adowa sieæ wodoci¹gowa huty stali),
– zak³adowa sieæ wody przemys³owej huty stali;
b) Rozbudowa sieci rozprowadzaj¹cej opartej na istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej poprzez:
– w po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru - planowane utworzenie sieci pierœcieniowej od wodoci¹gu
ø 315 mm w ul. Igo³omskiej poprzez realizacjê wodoci¹gu ø 200 mm w ul. Deszczowej/Sasanek do spiêcia z istniej¹cym wodoci¹giem ø 200 w ul. Sasanek/
Szymañskiego,
– w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru - planowane utworzenie sieci pierœcieniowej od wodoci¹gu
ø 315 mm w ul. Igo³omskiej poprzez realizacjê wodoci¹gu ø 150 mm spinaj¹cego istniej¹cy wodoci¹g
ø 200 mm w ul. Szymañskiego z istniej¹cym wodoci¹giem ø 150 w ul. Rzepakowej,
– w centralnej czêœci obszaru - planowan¹ realizacjê sieci
rozbiorczej od wodoci¹gu ø 315 mm w ul. Igo³omskiej,
– w pó³nocno-zachodniej czêœci obszaru - planowan¹
realizacjê sieci rozbiorczej od wodoci¹gu ø 315 mm
w ul. Igo³omskiej wzd³u¿ planowanej drogi KD/G 1.
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych:
a) Obszar docelowo przewidziany jest do skanalizowania
w systemie rozdzielczym, w uk³adzie centralnym kanalizacji Krakowa z oczyszczalni¹ œcieków "Kujawy",
b) Odprowadzenie œcieków sanitarnych nast¹pi w uk³adzie grawitacyjno-pompowy z przerzutem œcieków ruroci¹giem t³ocznym tranzytowym (w oparciu o pompownie strategiczne) poprzez:
– w po³udniowo-zachodniej i centralnej czêœci obszaru
- planowany kolektor sanitarny "BSP", przebiegaj¹cy
w ulicach Szymañskiego - Sasanek do pompowni strategicznej "Stryjów",
– we wschodniej czêœci obszaru - planowany kolektor
sanitarny "RWP" w ul. Wyci¹skiej, do pompowni strategicznej "PP",
– w zachodniej czêœci obszaru - planowan¹ realizacjê kana³u sprowadzaj¹cego œcieki do koñcówki planowanego kana³u "BSP" w przed³u¿eniu ul. Szymañskiego,
c) Odprowadzenie wód opadowych oparte na funkcjonuj¹cym systemie odwodnienia wraz z planowanym kana³em opadowym ø 400 mm w ul. Sasanek - Szymañskiego do rowu melioracyjnego zwanego ciekiem "G".
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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 (dotacje, kredyty i po¿yczki bankowe),
d) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu zadañ publicznych w ramach porozumieñ cywilno-prawnych lub w formie "partnerstwa publiczno-prywatnego.
Objêcie obszaru "Branice" przygotowywanym programem
aktywizacji, umo¿liwi uruchomienie w/w Ÿróde³ finansowania,
a tak¿e ich rozszerzenie.
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. W zakresie inwestycji zwi¹zanych z ich ponadlokaln¹ funkcj¹ KZD wspó³pracuje z GDDKiA.
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.
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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.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (12) 392-12-16
e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i kolporta¿: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (12) 392-16-96
e-mail: jtome@malopolska.uw.gov.pl
Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym
Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne
zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer
NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (12) 392-16-96
do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
T³oczono na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (12) 392-16-95, 392-16-96

Zam. 3149/Da/12/06

ISSN 1507-1561

Cena egz. poza prenumerat¹ 44,51 z³ brutto

