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Uchwa³a Nr XXX/365/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyn-Zalesie".

a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, ust. 1, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 3;
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.

Na podstawie art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala
co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§1

Cel planu - usystematyzowanie zasad rozwoju zagospodarowania obszaru poprzez przyjêcie kompleksowego rozwi¹zania funkcjonalno-przestrzennego w relacjach z terenami otaczaj¹cymi, w szczególnoœci z ukszta³towaniem przestrzeni publicznych i systemów zieleni ogólnodostêpnej, z wprowadzeniem infrastruktury spo³ecznej na poziomie przyjêtych standardów i z zapewnieniem prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej w powi¹zaniu z uk³adem komunikacyjnym miasta, w tym
transportu publicznego wraz z systemowym rozwi¹zaniem
obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyn-Zalesie" zwany dalej "planem",
stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice okreœlone zosta³y w uchwale Nr LXXVII/763/05 Rady Miasta Krakowa z dnia
11 maja 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kobierzyn-Zalesie".
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 333 ha.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y, stanowi¹ce Tekst Planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów;
b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury
technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne; szczegó³owy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ nale¿y okreœlaæ na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:

§3

§4
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje, zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
§5
1. Ustalenia zawarte wTekœcie Planu odnosz¹ siê odpowiednio
do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu.
2. Ustalenia zawarte w Tekœcie Planu oraz w czêœci graficznej
planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ Tekst Planu i czêœæ
graficzn¹ planu;
2) Tekœcie Planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y;
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3) Rysunku Planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;
4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
planem, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem identyfikacyjnym;
5) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej takie jak:
ulice, place, dziedziñce, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery - dostêpne publicznie, które
s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników, w tym
tak¿e w otoczeniu obiektów us³ug: zdrowia, nauki i oœwiaty, rekreacji i wypoczynku oraz sportu;
6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako jedyne lub przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w planie;
8) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrêbnych;
9) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczonych
po ich zewnêtrznym obrysie murów, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni z podporami czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych kondygnacji;
10) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr procentowy wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji;
11) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ procentowy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej, okreœlonej wg przepisów odrêbnych;
12) 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 pod wzglêdem estetycznym i plastycznym wg projektu zieleni opracowanego
dla zagospodarowania terenu inwestycji jako czêœæ
sk³adowa projektu budowlanego, a tak¿e zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy w wyznaczonych terenach zieleni ogólnodostêpnej, w szczególnoœci parku miejskiego;
13) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ pojêcie
zgodne z definicj¹ okreœlon¹ w Ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
14) dojazdach niewydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu istniej¹ce i planowane dojazdy, zapewniaj¹ce obs³ugê obiektów istniej¹cych i projektowanych w ramach
terenów inwestycji stanowi¹ce dostêp do dróg publicznych; przebieg i sposób ich rozwi¹zania okreœlany bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
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15) w³aœciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y przez
to rozumieæ organy kompetencyjnie w³aœciwe w sprawach ochrony zabytków;
16) strefie - nale¿y przez to rozumieæ wydzielony obszar, oznaczony na Rysunku Planu, w granicach którego obowi¹zuj¹,
³¹cznie z pozosta³ymi ustaleniami planu, dodatkowe, szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
17) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur lub
p³ot pe³ny albo takie ogrodzenie, w którym powierzchnia przeœwitów jest mniejsza ni¿ 20% w poszczególnych
segmentach ogrodzenia;
18) wielkogabarytowe urz¹dzenia reklamowe - nale¿y
przez to rozumieæ urz¹dzenia reklamowe - wolnostoj¹ce
oraz umieszczone na budynkach i ogrodzeniach:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni przekraczaj¹cej 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których jeden z elementów przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najni¿szej krawêdzi elementu, przekraczaj¹cego 2 m od poziomu terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 10,0 m od poziomu terenu;
19) znaki informacji wizualnej - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia reklamowe i tablice informacyjne - wolnostoj¹ce oraz umieszczone na budynkach i ogrodzeniach:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni nie przekraczaj¹cej 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których najd³u¿szy
z elementów nie mo¿e przekraczaæ 2 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu, nie przekraczaj¹cego 3,0 m od poziomu terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10,0 m od poziomu terenu;
20) kondygnacji - nale¿y przez to rozumieæ pe³n¹ kondygnacjê nadziemn¹ dla funkcji mieszkalnej lub us³ugowej
(w czêœci lub w ca³oœci) z wy³¹czeniem funkcji gara¿owej, dla której plan ustala rozwi¹zanie jej jedynie jako
kondygnacji nadziemnej niepe³nej tj. czêœciowo pogr¹¿onej w ziemi za wyj¹tkiem ustaleñ dla terenu 9MWN §22 ust. 4 pkt 1 lit.d.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale - nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrêbnych.
3. Nazwy ulic przywo³ane w Tekœcie Planu i opisane na Rysunku Planu nale¿y rozumieæ jako nazwy nadane ulicom wg
stanu na dzieñ uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ
inne nazwy w³asne cieków, terenów, przedsiêbiorstw i instytucji istniej¹cych na dzieñ uchwalenia planu.
§7
1. Elementy ustaleñ na Rysunku Planu:
1) granica obszaru objêtego planem - stanowi¹ca równoczeœnie liniê rozgraniczaj¹c¹ terenów po³o¿onych na
obrze¿u opracowywanego planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o zró¿nicowanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania - wed³ug
oznaczeñ symbolami identyfikacyjnymi i numeracj¹, zastosowanymi w Tekœcie Planu i w czêœci graficznej planu:

ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
1MN-21MN
1ZMN-8ZMN
1MNU, 2MNU

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami
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ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELOORODZINNA
1MWN-14MWN
1ZMWN-9ZMWN
1MW-39MW
1MWU, 2MWU

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci w zieleni
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-us³ugowej
US£UGI I ZIELEÑ

1U-6U
UPK
1UP-4UP
1US-3US
PU
1ZPU-3ZPU
1Z, 2Z, 5Z, 6Z, 8Z, 10Z
1ZP-6ZP, 9ZP-12ZP
ZPW
1ZWS-11ZWS
1ZPK, 2ZPK
ZPI
1ZC-3ZC
ZL
1RZ-5RZ

tereny us³ug komercyjnych
tereny us³ug publicznych sakralnych
tereny us³ug publicznych
tereny sportu i rekreacji
tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej
tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami
tereny zieleni skwerów miejskich
tereny zieleni urz¹dzonej
tereny zieleni i urz¹dzeñ rekreacji zwi¹zanych z akwenami wodnymi
tereny zieleni ochronnej cieku wodnego
tereny zieleni traktu konnego
tereny zieleni izolacyjnej
tereny cmentarzy
tereny lasu
tereny rolnicze
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TECHNICZNA

1KUZ-3KUZ
KD
E
1G, 2G
C

tereny urz¹dzeñ komunikacji - parkingi w zieleni
tereny dróg publicznych: KD/GP, KD/(G+T), KD/G, KD/Z, KD/L, KD/D, KDX
tereny infrastruktury technicznej - w zakresie elektroenergetyki
tereny infrastruktury technicznej - w zakresie gazownictwa
tereny infrastruktury technicznej - w zakresie ciep³ownictwa

4) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - okreœlona linia zabudowy ustalaj¹ca pierzejê ulicy, oznaczaj¹ca obowi¹zek sytuowania wszystkich budynków w tej linii,;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczaj¹ca "granicê" sytuowania nowych i rozbudowywanych budynków od strony drogi publicznej lub okreœlaj¹ca maksymalny zasiêg zabudowy na dzia³ce, w g³¹b tej dzia³ki
(lub terenu);
6) zespo³y zieleni wysokiej - istniej¹ce zespo³y drzew
o wartoœciach œrodowiskowo-kulturowych, dla których
plan ustala ochronê wg zapisów §11 z nakazem wkomponowania ich w zagospodarowanie terenu wed³ug opracowanego projektu zieleni;
7) szpalery drzew i drzewa - istniej¹ce ci¹gi drzew i pojedyncze drzewa o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowych;
8) strefy regulacyjne, w tym funkcjonalno-przestrzenne:
a) strefa aktywizacji publicznej - obszar zlokalizowany
wzd³u¿ ulic o znaczeniu ci¹gów miejskich: Kobierzyñskiej i dr J. Babiñskiego, K. Bunscha, M. Bobrzyñskiego
i gen. S. Grota-Roweckiego w którym nale¿y promowaæ dzia³ania inwestycyjne o¿ywiaj¹ce pierzeje zabudowy, podnosz¹ce atrakcyjnoœæ ¿ycia codziennego
mieszkañców, poprzez lokalizowanie us³ug s³u¿¹cych
zaspokajaniu potrzeb mieszkañców, w tym ci¹gi miejskie wed³ug historycznego uk³adu dro¿nego ul. Kobierzyñskiej i ul. dr J.Babiñskiego;
b) strefa rekreacyjnej przestrzeni publicznej - obszary
zieleni dla potrzeb rekreacji codziennej i kontaktów spo³ecznych mieszkañców obejmuj¹ca tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone: 1Z-11Z, 1ZP-12ZP, ZPW, ZL, 1ZPK,
2ZPK, 1ZPU, 2ZPU, w tym terenów zieleni w relacjach

z zespo³em Lasu Borkowskiego oraz zieleni terenów
otwartych oznaczonych 1RZ-5RZ czêœciowo udostêpnionych do penetracji w relacjach ze Skotnikami, Kostrzem i Pychowicami;
c) strefa aktywizacji gospodarczej - obszar zlokalizowany w rejonie ulic: Zawi³ej, Skoœnej i Kobierzyñskiej obejmuj¹cy przekszta³cane i realizowane zespo³y us³ugowo-produkcyjno-magazynowe;
d) strefa geotechniczna - obszar obejmuj¹cy grunty o z³o¿onych warunkach geologiczno-in¿ynierskich, w której
realizacja obiektów budowlanych wymaga sporz¹dzenia stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia, zgodnie
z przepisami odrêbnymi.
9) strefy ochrony i obiekty do objêcia ochron¹ ustalone
planem na podstawie Studium urbanistyczno-historycznego Krakowskiego Zespo³u Miejskiego:
a) strefa ochrony konserwatorskiej - obszar zwi¹zany
z otoczeniem obiektów zabytkowych ujêtych w ewidencji zabytków,
a) strefa ochrony wartoœci kulturowych - obszar zwi¹zany z otoczeniem obiektów o znacz¹cych walorach historycznych,
b) strefa ochrony historycznego uk³adu dro¿nego - obejmuj¹c¹ drogi uk³adu historycznego - ulice: Kobierzyñsk¹*, dr J.Babiñskiego*, Lubostroñ*, Czerwone
Maki*, Przemiarki*, Zalesie*, Zawi³¹* i Pszczeln¹*,
w której obowi¹zuj¹ ustalenia wg § 12 ust. 4,
c) budynki o cechach zabudowy tradycyjnej - okreœlone
wg Studium urbanistyczno-historycznego Krakowskiego Zespo³u Miejskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 100

— 2834 —

2. Elementy oznaczone na Rysunku Planu - okreœlone przepisami i decyzjami odrêbnymi:
1) strefy techniczne istniej¹cych magistrali wodoci¹gowych;
2) strefa techniczna istniej¹cej sieci gazowej wysokiego
ciœnienia;
3) strefa techniczna ciep³oci¹gu (odcinka istniej¹cego
o przebiegu podziemnym i odcinka planowanego do przebudowy - likwidacja ciep³oci¹gu nadziemnego)
4) obiekty zabytkowe ujête w ewidencji konserwatorskiej
- (1)-(9),
5) stanowiska archeologiczne - wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie,
6) œlady osadnicze - wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie,
7) strefy sanitarne cmentarzy: 50m i 150m ;
3. Elementy informacyjne oznaczone na Rysunku Planu - nie
stanowi¹ce ustaleñ planu:
1) punkty widokowe - miejsca eksponowane, posiadaj¹ce
warunki niezak³óconego widoku, dalekiego i bliskiego;
2) ci¹gi widokowe - pole/rejon obserwacji zapewniaj¹cy
widok na otaczaj¹cy krajobraz;
3) granice i numery dzia³ek, budynki (stan na 2005 r.);
4) elementy istniej¹cych i projektowanych rozwi¹zañ komunikacyjnych: osie dróg, krawêdzie jezdni
5) trasy rowerowe,
6) trakt konny,
7) trasy spacerowe,
8) linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹cego mpzp "III Kampus UJ Wschód".
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce
dla ca³ego obszaru objêtego planem
§8
1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych,
3) innych wymagañ, a w szczególnoœci dotycz¹cych ochrony
i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony œrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej okreœlonych w niniejszym rozdziale oraz w Rozdziale III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile ustalenia planu nie
stanowi¹ inaczej.
3. Obszar objêty planem w ca³oœci po³o¿ony jest w rejonie,
w którym nie wystêpuj¹ zagro¿enia osuwania siê mas ziemnych;. na znacznej czêœci obszaru objêtego planem okreœla
siê oznaczon¹ na Rysunku Planu strefê geotechniczn¹, w zasiêgu której wymagania dla realizacji obiektów budowlanych ustalono w § 7 ust. 1 pkt 8 lit.d
§9
1. W granicach obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które zgodnie z przepisami odrêbnymi wymagaj¹ lub mog¹ wymagaæ sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na œrodowisko, za wyj¹tkiem inwestycji
drogowych i infrastruktury technicznej,
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2) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 400 m2,
3) usuwania i naruszania istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew i zabiegów pielêgnacyjnych prowadzonych przy uwzglêdnieniu przepisów
odrêbnych, z wy³¹czeniem niezbêdnych inwestycji komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,
4) stosowania ogrodzeñ pe³nych oraz ¿ywop³otów powy¿ej
1,0 m i nasadzeñ zieleni wysokiej, na dzia³kach po³o¿onych przy skrzy¿owaniach dróg publicznych, w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 50 m od przeciêcia siê osi jezdni tych dróg,
5) stosowania ogrodzeñ pe³nych wzd³u¿ dróg dojazdowych
o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych mniejszej ni¿ 10 m,
6) grodzenia dzia³ek wzd³u¿ okreœlonej pierzei ulicy w zasiêgu ustalonej planem strefy aktywizacji publicznej oznaczonej na Rysunku Planu, 7) lokalizacji ogrodów dzia³kowych.
§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Dla zapewnienia ³adu przestrzennego ustala siê zasady jego
ochrony i kszta³towania:
1) uporz¹dkowanie istniej¹cej i wprowadzenie nowej struktury funkcjonalnoprzestrzennej przy:
a) kszta³towaniu struktury przestrzennej i formy zabudowy
w sposób kompleksowy w nawi¹zaniu do przyk³adów architektury wspó³czesnej zrealizowanej w otoczeniu inwestycji, a w okreœlonych planem terenach 1MN- 7MN w nawi¹zaniu: w formie i detalu do budownictwa tradycyjnego,
b) zharmonizowaniu ze sob¹ formy architektonicznej wszystkich obiektów budowlanych lokalizowanych na terenie inwestycji, w tym tak¿e obiektów ma³ej architektury,
c) nieprzekraczaniu wysokoœci zabudowy ustalonej planem,
d) stosowaniu form architektury wspó³czesnej przy zastosowaniu materia³ów wykoñczeniowych o wysokim standardzie;
2) stworzenie funkcjonalnego uk³adu komunikacyjnego poprzez:
a) zapewnienie po³¹czeñ uk³adu osiedlowego z uk³adem sieci
komunikacyjnej o charakterze miejskim,
b) realizacjê ci¹gu miejskiego na bazie historycznego uk³adu dro¿nego ul. Kobierzyñskiej, poprzez ustalenie w wyznaczonej strefie aktywizacji publicznej warunków jego
tworzenia, dostêpnego z obu jej stron drogami dojazdowymi, œcie¿kami rowerowymi i ci¹gami pieszymi;
3) uporz¹dkowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru poprzez:
a) stopniow¹ adaptacjê parterów zabudowy mieszkaniowej
wzd³u¿ ci¹gów miejskich na cele us³ugowe,
b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;
4) okreœlenie stref regulacji funkcjonalno-przestrzennych:
a) strefa aktywizacji publicznej, o której mowa w § 7 ust.
1 pkt 8 lit.a
b) strefa rekreacyjnej przestrzeni publicznej, o której
mowa w § 7 ust. 1 pkt 8 lit.b
c) strefa aktywizacji gospodarczej, o której mowa w § 7
ust. 1 pkt 8 lit.c;
5) zasady lokalizowania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych i znaków informacji wizualnej - w ramach pasów
drogowych i strefy aktywizacji publicznej:dopuszcza siê
lokalizowanie wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych
i znaków informacji wizualnej w ramach linii rozgraniczaj¹cych nastêpuj¹cych ulic: gen.Grota Roweckiego, Bobrzyñskiego, Bunscha, Kobierzyñskiej od skrzy¿owania z ulic¹ Zachodni¹ w kierunku pó³nocno-wschodnim i tzw. "Nowoobozowej",
"Trasy £agiewnickiej", Zachodniej oraz w strefie aktywizacji
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publicznej, z zastrze¿eniem, ¿e nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia
dla bezpieczeñstwa ruchu samochodowego i pieszego;
6) zasady lokalizowania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych i znaków informacji wizualnej - w ramach ca³ego
obszaru objêtego planem:
a) zakazuje siê lokalizowania wielkogabarytowych urz¹dzeñ
reklamowych w ramach obszaru objêtego planem poza
liniami rozgraniczaj¹cymi ulic wymienionych w pkt 5 oraz
w strefie aktywizacji publicznej,
b) dopuszcza siê umieszczanie znaków informacji wizualnej
w ramach obszaru objêtego planem, za wyj¹tkiem terenów zawartych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz
w strefie ochrony wartoœci kulturowych,
c) zastrzega siê, ¿e miejsca umieszczania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych i znaków informacji wizualnej nie mog¹ powodowaæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa
ruchu samochodowego i pieszego,
d) znaki informacji wizualnej nie powinny stanowiæ konkurencji wizualnej dla miejsca lub obiektu w aspekcie kolorystyki i wielkoœci.
§ 11
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
1. W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1) Nakaz:
a) stosowania rozwi¹zañ przestrzennych i technicznych
na etapie projektu budowlanego gwarantuj¹cych zachowanie odpowiednich poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych przestrzeni zamieszkania, odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w przepisach
odrêbnych, w tym w szczególnoœci realizacji (przed oddaniem obiektu do u¿ytkowania) urz¹dzeñ i rozwi¹zañ
technicznych maj¹cych na celu minimalizacjê uci¹¿liwoœci od tras komunikacyjnych: klasy g³ównej ruchu
przyspieszonego i klasy zbiorczej lub pasów zieleni izolacyjnej przy zastosowaniu gatunków roœlin zapewniaj¹cych poprawê warunków w œrodowisku,
b) objêcia ochron¹ (sta³y monitoring) zabudowy mieszkaniowej ju¿ pozostaj¹cej w zasiêgu ponadnormatywnego oddzia³ywania wyznaczonych ulic g³ównych
i zbiorczych i wymóg zastosowanie rozwi¹zañ, o których mowa w pkt 1 lit. a,
c) zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poprzez obowi¹zek równoczeœnie lub wyprzedzaj¹co wyposa¿ania terenów w sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w szczególnoœci w zakresie odprowadzenia œcieków i wód opadowych z wykorzystaniem terenów komunikacji (pasów
drogowych) oraz systemu rowów i cieków otwartych,
d) ograniczenia przekrywania systemu rowów i cieków
otwartych, dopuszczaj¹c ich rurowanie wy³¹cznie
w uzasadnionych technicznie przypadkach,
e) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy, z zachowaniem w sposobie
zagospodarowania dzia³ki lub terenu odpowiednich
proporcji pomiêdzy czêœci¹ zabudowan¹ a niezabudowan¹, okreœlonych wskaŸnikiem powierzchni zabudowy oraz procentowym udzia³em powierzchni terenu biologicznie czynnej, ustalonymi planem dla wyznaczonych terenów,
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f) ochrony przed polami elektromagnetycznymi zwi¹zanymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wed³ug wymagañ przepisów odrêbnych,
g) zaspokojenia potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru
objêtego planem, poprzez przy³¹czenie do miejskiego
systemu ciep³owniczego lub poprzez zastosowanie
energii elektrycznej, gazowej lub innych paliw czystych
ekologicznie (gaz, lekki olej opa³owy) lub alternatywnych Ÿróde³ energii (energia s³oneczna, geotermalna),
h) rozwi¹zania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów
u Ÿród³a ich powstania, przy uwzglêdnieniu obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych;
2) Zakaz:
a) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które zgodnie z przepisami odrêbnymi wymagaj¹ lub mog¹ wymagaæ sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na œrodowisko, za wyj¹tkiem inwestycji
drogowych i parkingów oraz infrastruktury technicznej,
b) lokalizacji w terenach mieszkaniowych, inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, których oddzia³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny, w szczególnoœci z zakresu us³ug komercyjnych, powoduj¹cych
obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy
mieszkaniowej;
3) Pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku przyporz¹dkowuje siê wyznaczone kategorie terenów do poszczególnych rodzajów terenów okreœlonych
w przepisach Ustawy prawo ochrony œrodowiska:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wyznaczone na rysunku planu symbolami
literowymi MN, ZMN, MW, MWN i ZMWN - do terenów
"pod zabudowê mieszkaniow¹",
b) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej, oznaczony na rysunku planu symbolami literowymi MWU i MNU - do terenów "na cele
mieszkaniowo - us³ugowe",
c)Teren zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug publicznych,
oznaczony na rysunku planu symbolami literowymi UP
-do terenów "pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y";
4) Na podstawie przepisów odrêbnych na Rysunku Planu
okreœlone zosta³y strefy sanitarne terenów cmentarzy:
1ZC i 3ZC o zasiêgu: 50 m i 150 m, w których obowi¹zuj¹
odpowiednio nastêpuj¹ce ograniczenia:
a) w odleg³oœci do 150 m (strefa sanitarna 150 m) - zakaz
lokalizacji: budynków mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci, zak³adów ¿ywienia zbiorowego b¹dŸ zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci oraz studzien i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - nie posiadaj¹cych pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
b) odleg³oœæ, o której mowa w lit. a mo¿e zostaæ zmniejszona do 50 m (strefa sanitarna 50 m) pod warunkiem,
¿e teren w granicach od 50 m do 150 m odleg³oœci od
cmentarza posiada sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki korzystaj¹ce z wody s¹ do tej sieci pod³¹czone.
2. W zakresie ochrony wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala siê:
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1) Nakaz:
a) zachowania powi¹zañ ekologicznych na kierunku
wschód-zachód i wprowadzania terenów zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym, z wykluczeniem ich
grodzenia, dla umo¿liwienia zachowania powi¹zañ przyrodniczych, zw³aszcza z zespo³em Lasu Borkowskiego,
b) wyposa¿enia ci¹gów komunikacyjnych w tzw. przepusty ekologiczne lub inne odpowiednie urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹ce pokonanie przez zwierzêta istniej¹cych i planowanych barier ekologicznych,
c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenów
nowych inwestycji istniej¹cych drzew oraz wartoœciowych zakrzewieñ i objêcia ich ochron¹ przed dewastacj¹
i wycink¹,
d) ochrony oznaczonych graficznie na Rysunku Planu obiektów cennych przyrodniczo tj. zespo³ów zieleni wysokiej
i pojedynczych drzew, z wymogiem zagospodarowania ich otoczenia w sposób zapewniaj¹cy w³aœciwe
warunki ich wegetacji i prowadzenie systemowych zabiegów pielêgnacyjnych zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym zakresie,
e) wprowadzania wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych
ci¹gów komunikacyjnych zieleni urz¹dzonej w formie
skwerów: wydzielonych lub towarzysz¹cych zagospodarowaniu pasów drogowych,
f) zagospodarowywania zieleni¹ urz¹dzon¹ powierzchni
niezabudowanych wewn¹trz zespo³ów zabudowy (wewnêtrzne skwery, zieleñce), z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej architektury, wed³ug kompleksowo opracowywanych projektów zagospodarowania terenu inwestycji opracowywanych do projektów budowlanych.
g) ochrony drzew i krzewów zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2) Zakaz przes³aniania pola widoku z miejsc okreœlonych na
Rysunku Planu: punktów i ci¹gów widokowych.
§ 12
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. W celu ochrony zabytków, w tym nieruchomych zabytków
archeologicznych, okreœla siê na Rysunku Planu i wskazuje
do ochrony:
1) obiekty zabytkowe zawarte w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie oznaczone kolejno na Rysunku Planu Nr: (1)-(9):
a) figura przydro¿na z 2 po³owy XIX w. przy skrzy¿owaniu
ulic Babiñskiego i Czerwone Maki - (1),
b) figura œw. Jana Nepomucena z 1860 r. (odnowiona
w 1967 r.) przy ul. Babiñskiego obok domu Nr 28 - (2),
c) figura Matki Bo¿ej z 1856 r. (odnowiona w 1966 r.) przy
ul. Skoœnej obok domu Nr 23c - (3),
d) kapliczka z 1878 r. przy ul. Kobierzyñskiej obok domu
Nr 125- (4),
e) dom z lat 20-tych XX w., ul. Kobierzyñska 131 - (5),
f) dom z pocz¹tku XX w., ul. Kobierzyñska 201 - (6),
g) dom w ogrodzie, lata miêdzywojenne, ul. Zawi³a 71 - (7),
h) zespó³ koszar dawnej Twierdzy Kraków z pocz¹tku XX
w., ul. Kobierzyñska 218 - (8),
i) budynek przy ul. Pszczelnej 28 - (9),
2) stanowiska archeologiczne wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie - Nr stanowiska w obszarze (Nr stanowiska w miejscowoœci):
a) 1(1) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
b) 2(2) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
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c) 3(3) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
d) 4(4) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
e) 5(6) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
f) 6(7) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
g) 7(8) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
h) 8(9) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
i) 9(9) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
j) 10(14) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
k) 11(15) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
l) 12(16) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
m) 13(17) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
n) 14(18) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
o) 15(19) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze,
p) 16(20) Kraków - Kobierzyn, dz. Podgórze.
3) œlady osadnicze wraz z numeracj¹
2. Dla zapewnienia ochrony najbardziej wartoœciowych zespo³ów historycznych za³o¿eñ przestrzennych ustala siê
strefê ochrony konserwatorskiej dla zespo³u cmentarza przy ul. Czerwone Maki za³o¿onego w 1912 r. oznaczonego symbolem 1ZC wraz z alej¹ klonow¹ (wzd³u¿ po³udniowego odcinka tej ulicy, dochodz¹c¹ do ul. dr J. Babiñskiego), w której ustala siê:
a) ochronê uk³adu cmentarza, modernistycznej kaplicy, kamiennego coko³u figury przy wejœciu na cmentarz i zespo³u starodrzewu oraz alei i figury Matki Boskiej przy
skrzy¿owaniu ul. Czerwone Maki z ul. dr J. Babiñskiego,
b) uporz¹dkowanie alei klonów poprzez jej dope³nienie i rekultywacjê starodrzewu z dopuszczeniem realizacji drugiej jezdni po zachodniej stronie rzêdu klonów i z wkomponowaniem drzew w pas zieleni miêdzy jezdniami.
3. W celu zapewnienia w³aœciwych warunków zagospodarowania otoczenia obiektów ujêtych w ewidencji zabytków
ustala siê strefy ochrony wartoœci kulturowych dla:
1) zespo³u koszar dawnej Twierdzy Kraków przy ul. Kobierzynskiej i Zawi³ej, w której ustala siê:
a) zachowanie uk³adu zespo³u: budynków i starodrzewu
bez prawa zmiany ich rozplanowania i rozbudowy
(zmiany gabarytu),
b) uporz¹dkowanie i rekultywacjê starodrzewu,
c) dopuszczenie remontów i adaptacji obecnej funkcji mieszkalnej na us³ugow¹ i wprowadzenie zieleni urz¹dzonej;
2) mogi³y/kurhanu dawnego cmentarza cholerycznego wraz
z betonowym krzy¿em, po³o¿onej po pó³nocnej stronie ul.
Lubostroñ (jej wschodniego odcinka), w której ustala siê:
a) ochronê charakteru obszaru
b) zachowanie kurhanu bez prawa jego naruszania czy
przemieszczania; ponadto, warunki zagospodarowania
okreœlone w terenie oznaczonym 3ZP zapewniaj¹ w³aœciwy sposób zagospodarowania w szerszym zasiêgu
otoczenia mogi³y/kurhanu, ni¿ ustalona strefa;
4) cmentarza wraz ze starodrzewem oznaczonego symbolem 3ZC, po³o¿onego po pó³nocnej stronie ul. Lubostroñ,
w której ustala siê;
a) ochronê charakteru obszaru i starodrzewu,
d) uporz¹dkowanie i rekultywacjê starodrzewu,
5) pomnika jeñców wojennych z II wojny œwiatowej, po³o¿onego w wid³ach ulic Zawi³ej i Skoœnej wraz z otoczeniem i z wykorzystaniem (po zrealizowaniu nowego przebiegu po³udniowego odcinka ul.Nowoobozowej do w³¹czenia do ul.Zawi³ej) starego, koñcowego odcinka ulicy
Obozowej na urz¹dzenie po œladzie dawnej drogi dojazdu
i dojœcia do pomnika; ponadto w ca³ym terenie 12ZP ustala
siê ochronê zespo³u zieleni wysokiej.
4. W celu zachowania w³aœciwych warunków zagospodarowania wzd³u¿ historycznego uk³adu dro¿nego ustala siê strefê
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ochrony historycznego uk³adu dro¿nego obejmuj¹c¹
ochron¹ nastêpuj¹ce ci¹gi komunikacyjne ulic (oznaczone
na Rysunku Planu nazwy ulicy z symbolem: "*"): Kobierzyñskiej*, dr J.Babiñskiego*, Lubostroñ*, Czerwone Maki*, Przemiarki*, Zawi³ej*, Zalesie* i Pszczelnej*, w której ustala siê:
1) nakaz utrzymania przebiegu ulic w ich historycznym uk³adzie,
2) dopuszczenie skorygowania skrzy¿owania ul. Lubostroñ
z ul. Kobierzyñsk¹ (skrócenie wlotu i pozostawienie dawnego wlotu jako odcinka pieszo-jezdnego dojazdu dla obs³ugi obiektów i urz¹dzeñ w granicach terenu 5U i 14ZP nie wyodrêbnionego liniami rozgraniczaj¹cymi).
6. Poza ww. strefami ochrony ustala siê poprzez stosowne zapisy ustaleñ dla terenów 1MN-5MN, 1MNU i 2MNU - ochronê krajobrazu kulturowego obejmuj¹cego zespo³y tradycyjnej zabudowy wiejskiej i podmiejskiej o uk³adzie wielodro¿nym, z zabudowê zagrodow¹ murowan¹ i drewnian¹ wzd³u¿
ulic: Babiñskiego, Kobierzyñskiej, Macierzanka, Kwiecistej,
Biesiadnej, Kolistej, Zamiejskiej, Skoœnej i Lubostroñ - w odniesieniu do obiektów zabudowy tradycyjnej oznaczonych graficznie na Rysunku Planu ustala siê:
1) ochronê ich gabarytu, formy i detalu architektonicznego,
2) dopuszczenie przeprowadzania ich remontów z zastrze¿eniem pkt 1,
3) w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszczenie
przeprowadzenia wymiany substancji z nakazem odtworzenia w tym samym gabarycie i formie i z zastosowaniem dawnego detalu.
7. Ponadto ustala siê ochronê ci¹gu widokowego: z ul. Czerwone Maki - otwarcie widokowe na pasmo Sowiñca i punktu widokowego z rejonu ul. Przemiarki - widok na Górê Pychowick¹ i na pasmo Sowiñca z Klasztorem o.o. Kamedu³ów
na Bielanach (d¹b wskazany do ochrony wraz z otoczeniem
zieleni¹ skweru miejskiego 5Z).
8. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, w tym roboty budowlane,
dotycz¹ce obiektów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymagaj¹
postêpowania na warunkach okreœlonychprzez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 13
Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych
kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
1) drogi publiczne: istniej¹ce i projektowane, dla których zak³ada siê wysoki poziom ich funkcjonalnoœci oraz kompleksowe dzia³ania w zakresie zagospodarowania pasów
drogowych w liniach rozgraniczaj¹cych,
2) tereny przeznaczone planem dla celów us³ugowych i rekreacyjnych maj¹ce charakter publiczny, ogólno-dostêpny; takie jak:
a) wewnêtrzne drogi dojazdowe,
b) ci¹gi piesze i œcie¿ki rowerowe,
c) place i dziedziñce,
d) tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce) - wydzielone
kompozycyjnie, dla których zastosowane rozwi¹zania
winny usprawniaæ funkcjonowanie obiektów us³ugowych
oraz podnosiæ estetykê zagospodarowania ich otoczenia,
e) zieleñ o charakterze parkowym - ogólno-dostêpne zielone wnêtrze urbanistyczne zagospodarowane w sposób kompleksowy wg za³o¿onej koncepcji rozplanowania elementów u¿ytkowych i form zieleni: trawników,
klombów oraz wybranych gatunków drzew i krzewów,
stanowi¹ce powi¹zanie kompozycyjne pomiêdzy elementami struktury przestrzennej terenów mieszkanio-
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wych, us³ugowych i rekreacyjno-wypoczynkowych
m.in. w relacjach z Lasem Borkowskim.
2. Ustala siê zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) tworzenie pierzei nowej zabudowy kszta³towanej poprzez
linie zabudowy, okreœlone jako: obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne oraz poprzez szczególny sposób zagospodarowania ci¹gu miejskiego wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej w zasiêgu strefy aktywizacji publicznej;
2) oœwietlenie uliczne wzd³u¿ ci¹gu miejskiego nale¿y wykonaæ wed³ug projektu, dla wyodrêbnionych przestrzeni
publicznych wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej;
3) wzd³u¿ ulic (dróg publicznych), ci¹gów pieszych i œcie¿ek
rowerowych nale¿y wprowadzaæ pasma zadrzewieñ i zakrzewieñ, wg projektów opracowanych w sposób kompleksowy, które winny uwzglêdniaæ wymogi ekspozycji
krajobrazowej i osi widokowych;
4) urz¹dzenia reklamowe i znaki informacji wizualnej oraz
obiekty ma³ej architektury maj¹ mieæ ujednolicony charakter w poszczególnych zespo³ach zabudowy lub wnêtrz
urbanistycznych: ulic, placów, itp. i nale¿y je wykonaæ
wed³ug kompleksowego projektu w ramach projektów
budowlanych tych zespo³ów.
§ 14
Ustalenia w zakresie parametrów, wskaŸników
i zasad kszta³towania zabudowy
1. Dla uœciœlenia ustaleñ dotycz¹cych warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu okreœla siê zasady, o których
mowa w § 10 oraz ustala siê okreœlone graficznie na Rysunku Planu linie zabudowy:
1) nieprzekraczalne - jako odleg³oœæ od linii rozgraniczaj¹cych KD - Terenów dróg publicznych - odpowiednio do ich
klas oraz w odleg³oœciach szczególnych, wynikaj¹cych
z kszta³towania nowej pierzei zabudowy; kszta³towanie pierzei w stosunku do zabudowy istniej¹cej - utrzymuj¹c tê
liniê lub w sposób koryguj¹cy stan obecny w przypadku
realizacji wymiany substancji budynku, a tak¿e w przypadku ewentualnych wyburzeñ; ponadto, jako odleg³oœæ od
linii rozgraniczaj¹cych ZWS -Terenów zieleni ochronnej cieku wodnego, zapewniaj¹cych jego obudowê biologiczn¹.
2) obowi¹zuj¹ca - wy³¹cznie w przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywnoœci w terenie oznaczonym 7MWN u zbiegu ulic: Szczerbiñskiego i ¯ywieckiej
oraz w terenie 21MW w zakresie plombowego uzupe³nienia zabudowy w pierzei ul. ¯ywieckiej.
Ponadto:
1) w miejscach, gdzie nieprzekraczalna linia zabudowy zosta³a przerwana na licu istniej¹cego budynku - oznacza,
¿e utrzymuje siê istniej¹cy przebieg linii zabudowy, zgodnie z licem tego budynku;
2) w sytuacji pierzei istniej¹cej, ukszta³towanej z co najmniej
dwu budynków na dzia³kach s¹siednich w stosunku do
planowanego terenu inwestycji - dopuszcza siê przy realizacji nowego budynku nawi¹zanie do ich linii zabudowy, je¿eli nie narusza to przepisów odrêbnych.
3) w terenach zabudowy s¹siaduj¹cych z terenami oznaczonymi 1ZWS-11ZWS, stanowi¹cymi zieleñ ochronn¹ cieków
wodnych nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê
w odleg³oœci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej tereny ZWS.
2. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie
dla poszczególnych terenów okreœlony zosta³ w Rozdziale III
uchwa³y - wskaŸnik powierzchni zabudowy w rozumieniu
zapisów § 6, ust. 1 pkt 10 jako maksymalnie mo¿liwy do
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zastosowania i wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej
w rozumieniu zapisów § 6, ust. 1 pkt 11 jako minimalny
wymagany do zapewnienia.
3. Wysokoœæ projektowanej zabudowy zosta³a okreœlona odrêbnie dla poszczególnych terenów, wyznaczanych planem,
w Rozdziale III uchwa³y - przy zastosowaniu pojêcia kondygnacji w rozumieniu zapisów § 6, ust. 1 pkt 20 i w okreœlonych przypadkach jako wysokoœæ w metrach (wy³¹cznie lub
dodatkowo) - ustalonymi jako: o konkretnej wielkoœci lub do
wielkoœci, w rozumieniu nie wiêcej ni¿.
4. W obszarze planu nale¿y stosowaæ: wysokostandardowe
materia³y wykoñczeniowe, kolorystykê elewacji w jasnych
tonacjach, preferowane jest zastosowanie elementów o znacznej powierzchni przeszklenia; projekty budowlane powinny
zawieraæ szczegó³owe projekty rozwi¹zañ materia³owych
i kolorystycznych komponowanych w zespo³ach zabudowy,
w szczególnoœci zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
§ 15
Zasady i warunki podzia³u nieruchomoœci
objêtych planem miejscowym
1. W obszarze objêtym planem nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów nieruchomoœci.
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wielkoœci dzia³ek budowlanych nie ustala siê.
3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalne wielkoœci dzia³ek budowlanych ustala siê odpowiednio do przeznaczenia poszczególnych terenów.
4. Dla pozosta³ych kategorii przeznaczeñ terenów - wielkoœci
dzia³ek - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 16
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
uk³adu komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu przez
docelowy uk³ad drogowy przedstawiony na Rysunku Planu:
1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego, oznaczon¹ KD/GP - Trasa £agiewnicka, z której w obszarze planu
znajduj¹ siê fragment,
b) drogê g³ówn¹ z tramwajem KD/(G+T) - ul. Grota-Roweckiego - Bobrzyñskiego, z której w obszarze planu
znajduj¹ siê obrze¿ne czêœci (KD/(G+T)1- KD/(G+T)3),
c) drogê g³ówn¹ KD/G - ul. Bunscha, z której w obszarze
planu znajduj¹ siê obrze¿ne czêœci (KD/G1, KD/G2),
d) drogê zbiorcz¹ KD/Z1 - ul. Zawi³a - Babiñskiego,
e) drogê zbiorcz¹ - KD/Z2 - pod nazw¹ robocz¹ ul. "Nowoobozowej".
2) Zakres przedstawiony w pkt 1 okreœla docelowy stan
uk³adu, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym
z planowanym przeznaczeniem terenów. Jego osi¹gniêcie wymaga budowy dróg wymienionych pod lit.: a) i e)
oraz rozbudowy pozosta³ych dróg.
3) Uk³ad drogowy, obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
a) drogi lokalne KD/L1- KD/L8, istniej¹ce, z mo¿liwoœci¹
rozbudowy i planowane: KD/L1 - ul. Kobierzyñsk¹, KD/
L2 - ul. Czerwone Maki, KD/L3 - ul. Lubostroñ, KD/L4 drogê miêdzy ul. Czerwone Maki a ul. Bunscha, KD/L5 ul. Skoœn¹, KD/L6 - ul. ¯ywiecka, KD/L7 - drogê miêdzy
ul. Kobierzyñsk¹ i Nowoobozow¹, KD/L8 - czêœæ drogi
w przed³u¿eniu ul. Zachodniej do ul. Grota-Roweckiego;
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b) drogi dojazdowe KD/D1 - KD/D23 i KD/D25-KD/D29:
istniej¹ce, z planowanymi odcinkami uzupe³nieñ oraz
planowane;
c) drogi pieszo-jezdne KD/X1-KD/X5.
4) Ulice powinny mieæ zapewnione wymagane parametry
przestrzenne i dostêpnoœæ - zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz powinny byæ wyposa¿one w niezbêdny zakres urz¹dzeñ, o których mowa w § 55.
5) Etapowanie rozbudowy uk³adu drogowego powinno
uwzglêdniaæ efektywnoœæ udostêpniania terenów dla
planowanego zagospodarowania i umo¿liwiaæ rozbudowê sieci infrastruktury. Przebudowê uk³adu drogowego
nale¿y dokonaæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do
nieruchomoœci.
6) Nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi istniej¹ce drogi wewnêtrzne i gminne drogi dojazdowe zachowuj¹ dotychczasowe przeznaczenie w granicach swoich pasów drogowych.
7) Nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi niezbêdne dla poszczególnych inwestycji dojazdy , o których mowa w § 6, ust. 1 pkt 14 nale¿y wytyczaæ w sposób
uwzglêdniaj¹cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, w zgodzie ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego.
8) Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów
budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi.
9) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu
tras rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego i towarzysz¹cej zieleni. W procedurach dotycz¹cych
przygotowania inwestycji i remontów, które mog³yby
mieæ wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, jednostki
Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami wewnêtrznymi.
10) Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów komunikacji powinna uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych, zgodnie
z przepisami odrêbnymi. Urz¹dzenia dla zabezpieczenia
wymaganych warunków do poruszania siê osób niepe³nosprawnych (na ci¹gach pieszych i jezdniach, przejœciach
dla pieszych, przystankach zbiorowego transportu publicznego, parkingach, przy sygnalizacji do sterowania
ruchem drogowym) bêd¹ przedmiotem opracowañ projektowych i wymaganych uzgodnieñ
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) Okreœla siê wymagane minimalne iloœci miejsc postojowych dla samochodów osobowych, odpowiednio do przeznaczenia terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca na dom,
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,0 miejsce na 1 mieszkanie,
c) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej: 1,0 miejsce na
1 mieszkanie i 1 miejsce na 30 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
d) us³ug komercyjnych: 40 miejsc na 100 zatrudnionych
i 40 miejsc na tys. m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) produkcji z us³ugami: 40 miejsc na 100 zatrudnionych
i 15 miejsc na tys. m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) us³ug publicznych z zakresu oœwiaty, edukacji i kultury: 25 miejsc na 100 zatrudnionych i 5 miejsc na tys.
m2 powierzchni u¿ytkowej,
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g) us³ug publicznych z zakresu kultury sakralnej:
50 miejsc na tys. m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) us³ug sportu: 20 miejsc na 100 u¿ytkowników.
2) Miejsca postojowe nale¿y bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego zgodnie z przeznaczeniem okreœlonym w Rozdziale III.
3) Dodatkowe miejsca parkowania dla samochodów osobowych mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów
dróg publicznych - jako pasy i zatoki postojowe, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, lub na wydzielonych terenach, dla
których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹ zbiorow¹:
1) Podstawowym œrodkiem obs³ugi obszaru s¹ linie tramwaju szybkiego w ul. Grota-Roweckiego i Bobrzyñskiego
oraz linie autobusowe komunikacji miejskiej;
2) Do obs³ugi liniami autobusowymi powinny byæ dostosowane ulice klasy lokalnej i ulice wy¿szych klas.
§ 17
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê
zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne wyprzedzaj¹co lub
równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji;
2) 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;
3) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji,
szczegó³owy przebieg planowanych sieci infrastruktury
technicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji;
4) 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;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów
okreœlono w zapisach ustaleñ ust. 3 - 10 niniejszego paragrafuTekstu Planu oraz na Rysunku Rozwi¹zañ InfrastrukturyTechnicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi
trzech stref zaopatrzenia w wodê krakowskiego wodoci¹gu miejskiego:
a) w strefie zbiornika Krzemionki, o rzêdnej linii ciœnieñ
245,00 n.p.m. w pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru
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planu oraz wzd³u¿ ul. Bobrzyñskiego na odcinku od
ul. Zachodniej w kierunku ul. Czerwone Maki;
b) w strefie ZUW Bielany, o rzêdnej linii ciœnieñ 255,00 n.p.m.
wzd³u¿ ul. Bobrzyñskiego w rejonie ul. Czerwone Maki;
c) w strefie Skotniki o rzêdnej linii ciœnieñ 282,00 m n.p.m
w pozosta³ej czêœci obszaru planu;
2) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci magistralnej
i rozprowadzaj¹cej, któr¹ tworz¹ ruroci¹gi magistralne:
a) Ø 1200 mm Nastawnia PiaskiWielkie - zbiornik Koœciuszko
przebiegaj¹ca z po³udniowego wschodu na pó³noc,
b) Ø 500 mm wzd³u¿ ul. Bobrzyñskiego od wysokoœci
ul. Przemiarki do ul. Zachodniej,
c) Ø 500 mm równoleg³y do ul. Szwai, po jej zachodniej
stronie, od ul. Bobrzyñskiego do ul. Lubostroñ,
d) Ø 300 mm w ul. Babiñskiego,
e) sieæ rozprowadzaj¹ca o 250 ÷ 100 mm;
3) planuje siê wzmocnienie zasilania strefy podstawowej
zbiornika "Krzemionki"- poprzez dosy³ wody od strony
magistrali Ø 300 mm w ul. Turonia - Falowa, celem obs³ugi zabudowy projektowanej w pó³nocnowschodniej
czêœci obszaru, pomiêdzy ulicami: Obozow¹ - Torfow¹ Podhalañsk¹; co wymaga:
- realizacji ruroci¹gu Ø 300 ÷ 200 mm od skrzy¿owania
ul. Turonia - Falowa (czêœciowo poza obszarem niniejszego planu - poprzez ul. Dekarzy - Zdunów), wzd³u¿
ul. Obozowej; odcinek od rowu M³ynny Kobierzyñski do ul. Pszczelnej,
- przebudowy odcinka ruroci¹gu Ø 100 mm na Ø 200 mm
w ul. Pszczelnej (od ul. Podhalañskiej do ul. Magnolii,
oraz dalej, do istniej¹cego ruroci¹gu Ø 150 m),
- realizacji ruroci¹gu Ø 200 mm na odcinku od ul. Pszczelnej do po³¹czenia z Ø 250 mm w ul. Kobierzyñskiej,
- realizacja sieci Ø 200÷ Ø 150÷ Ø 100 mm dla projektowanej zabudowy w rejonie ulic: Kobierzyñskiej - Liœciastej - Magnolii,
- realizacjê ruroci¹gu Ø 150 mm wzd³u¿ ul. Obozowej od
projektowanego ruroci¹gu Ø 200 mm w kierunku po³udniowym, do spiêcia z koñcówk¹ ruroci¹gu
Ø 160 mm w ul. Torfowej;
4) planuje siê rozbudowê sieci magistralnej i rozdzielczej
w oparciu o wykonany ruroci¹g Ø 500 mm w ul. Grota Roweckiego do zespo³u mieszkaniowego przy ul. Lubostroñ, zasilany z komory zasuw na magistrali Ø 1200 mm
przy ul. Grota Roweckiego W1 poprzez:
- realizacjê odga³êzienia Ø 400 mm w ul. Lubostroñ - do
wysokoœci ul. Piltza,
- realizacjê ruroci¹gu Ø 300 mm na ca³ej d³ugoœci ul. Piltza, do z³¹czenia z istniej¹cym ruroci¹giem Ø 250 mm
w ul. Babiñskiego,
- wymianê ruroci¹gu Ø 200 mm w ul. Zawi³a na odcinku
od ruroci¹gu Ø 250 mm w ul. Babiñskiego do wysokoœci ul. Borkowskiej na Ø 300 mm, oraz na odcinku od
ul. Borkowskiej do ul. Skoœnej na Ø 400 mm, - realizacjê Ø 150 mm w ul. Czerwone Maki od ruroci¹gu Ø 250
mm w ul. Babiñskiego poprzez ul. Zamiejsk¹, do spiêcia z ruroci¹giem projektowanym w ul. Lubostroñ
(w rejonie ul. Skoœnej),
- realizacjê ruroci¹gu Ø 150 mm w ul. Lubostroñ do spiêcia z ruroci¹giem Ø 200 mm w ul. Kobierzyñskiej;
5) od ruroci¹gów, o których mowa w ust. 3 i 4 przewiduje
siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej drugorzêdnej, zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych obiektów;
6) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów
sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi
eksploatacyjnej, okreœla siê techniczne strefy ochrony:
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a) dla magistrali wodoci¹gowej Ø 1200 - 600 mm mm,
pas terenu o szerokoœci:
- po 8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
- po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
b) dla magistrali wodoci¹gowej Ø 500 - 300 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,
c) dla sieci wodoci¹gowych rozbiorowych do o 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.
7) obiekty liniowe i urz¹dzenia sieci wodoci¹gowej o œrednicy do o 300 mm 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.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) obszar objêty planem - docelowo, w ca³oœci skanalizowany zostanie w uk³adzie centralnym kanalizacji miasta
Krakowa:
a) w czêœci pó³nocnej w systemie kanalizacji ogólnosp³awnej,
b) w czêœci po³udniowej i rejonie planowanej ul. Obozowej na odcinku od ul. GwieŸdzistej do Rowu M³ynnego
- Kobierzyñskiego w systemie rozdzielczym, Granica
systemów przebiega ulicami Czerwone Maki, Lubostroñ, GwieŸdzist¹, planowan¹ Obozow¹, w rejonie
ul. Torfowej, Studzianki do wysokoœci ul. Podhalañskiej;
2) g³ównym odbiornikiem œcieków z przedmiotowego obszaru jest Kolektor Lewobrze¿ny Wilgi poprzez kolektor
w ul. Kobierzyñskiej i kolektor ogólnosp³awny "C". Rejon ul. ¯ywieckiej skanalizowany jest w kierunku ul. Zakopiañskiej w zlewni Kolektora Lewobrze¿nego Wilgi;
3) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych, g³ównych kana³ów ogólnosp³awnych:
a) kana³ 800 x 1200 mm, Ø 500 mm w ul. Bobrzyñskiego,
b) kana³ 900 x 1200 mm kana³ 1100 x 1650 mm, ÷ 1300
x 1950 mm w rejonie ulic Kobierzyñskiej, Studzianki,
Zalesie, Podhalañskiej, oraz wszystkich bocznych kana³ów ogólnosp³awnych w zlewni kolektora "A" w ul.
Bobrzyñskiego, Grota-Roweckiego, kolektora"C" oraz
kolektora w ul. Kobierzyñskiej;
4) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych, g³ównych kana³ów sanitarnych:
a) kana³ Ø 400 mm w ul. Kobierzyñskiej,
b) kana³ Ø 500 mm w ul. Bunscha,
c) kana³ Ø 300 mm w ul. Krum³owskiego, ul. Zamiejskiej,
d) kana³ Ø 300 mm w ul. Obozowej,
e) kana³ Ø 300 mm w ul. GwieŸdzistej;
5) dla zainwestowania projektowanego w pó³nocnej czêœci obszaru przynale¿nego do systemu kanalizacji ogólnosp³awnej - planuje siê realizacjê krótkich odcinków
bocznych kana³ów ogólnosp³awnych, miêdzy innymi:
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- w pó³nocnej czêœci ul. Zalesie, dla sprowadzenia œcieków do kolektora w ul. Zachodniej z projektowanej zabudowy MWU-1MWN oraz zachodniej czêœci enklaw
15MW i 2MWN,
- kana³u ogólnosp³awnego w projektowanej KD/L pomiêdzy zabudow¹ 25MW-26MW sprowadzaj¹cego
œcieki z tej zabudowy do kolektora "C",
- kana³u ogólnosp³awnego Ø300 ÷ 400 mm w ul. Szwaii
uchodz¹cego do KO Ø 500 mm w ul. Bobrzyñskiego,
- sieci kana³ów drugo i trzeciorzêdnych sprowadzaj¹cych œcieki grawitacyjnie do najbli¿szego kana³u (obszar 9MW-11MW i 27MW oraz z wszystkich projektowanych dogêszczeñ istniej¹cej zabudowy);
6) dla zainwestowania projektowanego w pozosta³ej czêœci obszaru przynale¿nego do systemu kanalizacji rozdzielczej planuje siê znaczn¹ rozbudowê kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
- realizacjê kanalizacji sanitarnej dla obszaru pomiêdzy
ul. Czerwone Maki a ul. Bobrzyñskiego, o przekroju
Ø 250 ÷ 300 mm sprowadzaj¹cej œcieki do istniej¹cego kana³u sanitarnego ? 500 mm w ul. Bobrzyñskiego,
- realizacjê kana³u sanitarnego w ul. Lubostroñ uchodz¹cego da koñcówki kolektora ogólnosp³awnego "C";
- realizacjê kana³u sanitarnego w ul. Piltza oraz równoleg³ego kana³u na wysokoœci ul. Macierzanki - wzd³u¿
granicy zainwestowania, uchodz¹cych do projektowanego kana³u sanitarnego w ul. Lubostroñ, dla obs³ugi
zainwestowania projektowanego pomiêdzy ul. Czerwone Maki a ul. Kobierzyñsk¹,
- realizacjê kana³ów sanitarnych w ul. Kolistej - Skoœnej
(odcinek na zachód od ul. Kobierzyñskeij) - uchodz¹cego do kanalizacji w ul. Lubostroñ,
- realizacjê kana³u sanitarnego w ul. Kwiecistej uchodz¹cego do kana³u sanitarnego w ul. Kobierzyñskiej,
- realizacjê kanalizacji sanitarnej dla rejonu ul. Zawi³a Skoœna - Nowoobozowa - projektowanego KD/Z:
z g³ównym kana³em sanitarnym w ul. Zawi³a, prowadz¹cym œcieki poprzez przepompowniê lokaln¹ w rejonie ul. Skoœnej (poza granic¹ niniejszego opracowania) do istniej¹cego kana³u sanitarnego Ø 300 mm
w ul. Skoœnej uchodz¹cego do kana³u Ø 400 mm
w ul. Kobierzyñskiej, oraz
- realizacjê kana³u sanitarnego Ø 300 mm w ul. Obozowej, dla czêœci rejonu po wschodniej stronie ul. Skoœnej, uchodz¹cego poprzez kana³ w ul. GwiaŸdzistej do
kolektora "C" w ul. Kobierzyñskiej,
- realizacjê kana³u sanitarnego Ø 250 mm dla obs³ugi
projektowanej zabudowy 3ZMWN, 4ZMWN
- realizacjê kana³u sanitarnego dla obs³ugi wschodniej
czêœci rejonu ul. Torfowa - Zalesie - rów M³ynny - Kobierzyñski;
7) rozbudowa kanalizacji ogólnosp³awnej nie mo¿e powodowaæ koniecznoœci wykonania nowych przewodów burzowych; nale¿y poprzez stosowanie odpowiednich rozwi¹zañ
technicznych ograniczyæ maksymalnie do 10 œredni¹ roczn¹
iloœæ zrzutów z ju¿ istniej¹cych przelewów burzowych;
8) 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;
9) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego,
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w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania wód deszczowych:
1) podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi¹:
a) dla pó³nocnej czêœci obszaru istniej¹ca i projektowana sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej z g³ównymi odbiornikami wód:
- kana³em 800 x 1200 mm, Ø 500 mm w ul. Bobrzyñskiego,
- kana³ami 900 x 1200 mm kana³ 1110 x 1650 mm,
1300 x 1950 mm w rejonie ulic Kobierzyñskiej, Studzianki, Zalesie, Podhalañskiej,
b) dla czêœci po³udniowej i rejonu planowanej ul. Obozowej
na odcinku od ul. GwieŸdzistej do Rowu M³ynnego-Kobierzyñskiego kanalizacja opadowa z g³ównymi sieciami:
- kana³ deszczowy Ø 600, 500 mm w ul. Bunscha,
- kana³ deszczowy Ø 500 mm w ul. Obozowej,
- kana³ deszczowy Ø 400, 300 mm w ul. Karabu³y,
- kana³ deszczowy Ø 500, 400 mm w ul. Skoœnej
- planowane kana³y deszczowe w ulicach przewidywanych do przebudowy oraz ulicach nowoprojektowanych
oraz rowy otwarte wraz z wszystkimi rowami bocznymi:
- Rów M³ynny - Kobierzyn,
- Rów Obozowa, do czasu realizacji kana³u deszczowego w ul. Obozowej, zastêpuj¹cego istniej¹cy rów
- Rów Torfowa,
oraz Potok Urwisko jako odbiornik wód z planowanego kana³u w ul.Zawi³ej
c) dla czêœci po³udniowo- zachodniej obszaru:
- górne odcinki bocznych rowów zlewni "Rowu Skotnickiego" w rejonie ul. Bobrzyñskiego,
- rów "Zakrzowiecki" w rejonie ul. Grota - Roweckiego,
- rów w rejonie ul. Szwai (dop³yw do "Rowu Zakrzowieckiego"),
oraz projektowana kanalizacja deszczowa, równolegle
do projektowanej kanalizacji sanitarnej, z g³ównym kana³em deszczowym Ø 400 ÷ 500 mm w ul. Piltza oraz
równoleg³ym na wysokoœci ul. Macierzanki.
d) dla pozosta³ych terenów (g³ównie terenów zieleni)
obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do gruntu
przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nienaruszania stosunków wodnych terenu lub
uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami
odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych;
2) dla powierzchni szczelnej terenów zabudowy us³ugowej,
terenów parkingów KU, terenów dróg publicznych klasy
KGP a tak¿e utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej
wraz z urz¹dzeniami (takimi jak: osadniki zanieczyszczeñ
i separatory substancji ropopochodnych) zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego,
w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
4) 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,
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b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji
obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym planem:
1) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz jest stacja redukcyjnopomiarowa Iº "Zawi³a" przy ul. Zawi³ej, utrzymana zostaje dotychczasowa lokalizacja stacji z mo¿liwoœci¹
zwiêkszenia jej przepustowoœci;
2) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci gazowej
wysokiego ciœnienia Dn 200 mm, dla istniej¹cych gazoci¹gów wysokiego ciœnienia, przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) odbiorcy zasilani bêd¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego ciœnienia a w pó³nocno-zachodniej czêœci obszaru z gazoci¹gów niskiego ciœnienia;
4) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci gazowej
œredniego ciœnienia:
- Dn 400 mm wzd³u¿ ul Zawi³ej, ¯ywieckiej, w rejonie
ul. Podhalañskiej
- PE Ø225 mm wzd³u¿ ul. Zawi³ej, ul. Babiñskiego,
- PE Ø225 mm wzd³u¿ ul. Bunscha, ul. Bobrowskiego,
- PE Ø160 mm wzd³u¿ ul. S¹siedzkiej,
- PE Ø100 mm wzd³u¿ ul. Podhalañskiej,
- PE Ø90 mm wzd³u¿ ul. Torfowej,
- PE Ø90, Ø 63 mm wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej,
5) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji
obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
6) projektowana zabudowa zasilana bêdzie bezpoœrednio z sieci œredniego ciœnienia, odbiorcy o odbiorze godzinowym przekraczaj¹cym 60 Nm3/h zasilani bêd¹
z sieci œredniego ciœnienia poprzez w³asne stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia, które zlokalizowane
bêd¹ na dzia³kach tych odbiorców w dostosowaniu do
zagospodarowania terenu, z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem oraz odleg³oœci bezpiecznych do
obiektów zgodnie z przepisami odrêbnymi;
7) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej:
a) w terenach 1MW-7MW, 9MW, 10MW, 35MW-37MW,
1ZMWN, 2ZMWN, 1ZMN-3ZMN wykonanie odga³êzienia od istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia
Ø 225 mm w ul. Babiñskiego w kierunku pó³nocnym
i od gazoci¹gu œredniego ciœnienia Ø 225 mm
w ul. Bunscha w kierunku po³udniowym i wschodnim,
b) w pozosta³ych terenach jako odga³êzienia od istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia
8) ustala siê przy ul. Zachodniej lokalizacjê planowanej
stacji redukcyjnopomiarowej IIº, stwarzaj¹cej mo¿liwoœæ drugostronnego zasilania w gaz osiedla Ruczaj,
planuje siê zasilanie stacji poprzez przed³u¿enie gazoci¹gu œredniego ciœnienia Ø160PE w ul. S¹siedzkiej
w kierunku ul. Zachodniej;
9) realizacja planowanej drogi KD/Z wymaga przebudowy gazoci¹gów œredniego ciœnienia w rejonie skrzy¿owania ulic Magnolii, Pszczelna, Podhalañska;
10) dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y
wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu;
11) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych ga-
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zoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego miasta Krakowa. Przez obszar
planu przebiega magistrala zachodnia o œrednicy 2 x Dn
1000 mm pomiêdzy komorami K-V a K-XI oraz 2 x Dn
800 mm pomiêdzy komorami K-XI a K-XII;
2) istniej¹cy uk³ad sieci ciep³owniczej tworz¹ odga³êzienia
od magistral zachodniej:
a) 2 x Dn 200 mm z komory K-X przebiegaj¹ca w ul. Szuwarowej;
b) 2 x Dn 80 mm z komory K-96 w kierunku ul. Pszczelnej;
3) planuje siê przebudowê magistrali ciep³owniczej 2 x Dn
1000 mm na odcinku przebiegu napowietrznego od rejonu skrzy¿owania ul. Bunscha z ul. Zawi³¹ do rejonu
skrzy¿owania ul. Szwai z ul. Lubostroñ, u³o¿enie ruroci¹gów podziemnych w systemie rur preizolowanych po
istniej¹cej trasie ruroci¹gów napowietrznych, z prze³o¿eniem trasy na dwu odcinkach w terenie 1Z i 8MW;
4) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci ciep³owniczej z zastrze¿eniem pkt 3, ustala siê strefy ochrony
wzd³u¿ istniej¹cych ciep³oci¹gów, w których zakazuje siê
lokalizacji obiektów kubaturowych:
a) po 8,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu Dn
1000 mm,
b) po 6,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu Dn 800 mm,
c) po 3,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów od Dn
200 do Dn 500 mm,
d) po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów do Dn
150 mm, od zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego lub ruroci¹gu;
5) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy miasta, indywidualne
Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
6) planuje siê zaopatrzenie w ciep³o obiektów lokalizowanych w terenach 1MW, 3MW-17MW, 19MW-23MW, 35MW37MW, 25MW-27MW, 2MWN, MWU, 2UP, 3UP, z miejskiej
sieci ciep³owniczej, w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza siê stosowanie w tym obszarze lokalnych Ÿróde³ ciep³a, z zastrze¿eniem pkt 7;
7) planuje siê zaopatrzenie w ciep³o obiektów zlokalizowanych
w du¿ej odleg³oœci od sieci cieplnej poprzez indywidualne
Ÿród³a ciep³a, ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ energiê elektryczn¹ gazowej lub innych paliw
czystych ekologicznie (gaz, lekki olej opa³owy) lub alternatywnych Ÿróde³ energii (energia s³oneczna, geotermalna);
8) dla pod³¹czenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciep³owniczej ustala siê realizacjê odcinków sieci rozdzielczej;
przy ustalaniu lokalizacji planowanych ciep³oci¹gów nale¿y zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy jak w pkt
4, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej;
9) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu elementów sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ
dostêpu zarz¹dcy sieci do tych elementów w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych,
remontowych, modernizacyjnych lub polegaj¹cych na
likwidacji awarii.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiê-
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cia poprzez stacje transformatorowe SN/nn; Ÿród³em
zasilania w energiê elektryczn¹ jest stacja GPZ Ruczaj
110/15 kV, zlokalizowana w rejonie skrzy¿owania ul. Kobierzyñskiej i ul. Grota Roweckiego oraz GPZ Kampus
110/15 kV zlokalizowana przy ul. Bobrzyñskiego;
2) utrzymuje siê lokalizacjê linii elektroenergetycznych
œredniego i niskiego napiêcia, za wyj¹tkiem odcinków napowietrznych sieci œredniego napiêcia w rejonie planowanej drogi KD/Z, przewidzianych do przebudowy na kablowe;
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców
nast¹pi z istniej¹cych i planowanych stacji transformatorowych, istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn
bêd¹ modernizowane w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹; lokalizacja
i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ bêdzie
z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
4) w terenach zabudowy wielorodzinnej 1MW, 3MW-7MW,
9MW-11MW, 14MW-16MW, 18MW, 25MW-31MW,
36MW-37MW, 1ZMWN, 2ZMWN, jednorodzinnej
1ZMN-3ZMN oraz mieszkaniowo-us³ugowej MWU
wskazuje siê lokalizacjê nowych stacji transformatorowych SN/nn, dla zasilania tych stacji planuje siê doprowadzenie kabli œredniego napiêcia 15 kV zasilanych
z GPZ Kampus i GPZ Ruczaj;
5) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia, szczegó³owy przebieg linii niskiego napiêcia zostanie ustalony na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
6) wskazuje siê jako zasadê budowê projektowanych stacji transformatoroworozdzielczych 15/0,4 kV jako ma³ogabarytowych stacji wolnostoj¹cych o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ z dopuszczeniem
stacji umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
7) now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego
napiêcia nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie jako kablow¹
doziemn¹;
8) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie œredniego i niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe doziemne, nie
dopuszcza siê przebudowy i rozbudowy istniej¹cych
linii napowietrznych;
9) zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
10) 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 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16 m licz¹c po 8 m od osi linii,
b) 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.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych; g³ówne ci¹gi kanalizacji teletechnicznej:
- ul. gen.Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyñskiego,
- ul. Babiñskiego,
- ul. Kobierzyñska, ul. Lubostroñ,
- ul. Zawi³a,
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- ul. ¯ywiecka,
- ul. Skoœna;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej:
3) wskazuje siê, jako zasadê budowê linii telekomunikacyjnych uk³adanych w kana³ach teletechnicznych lub linii
doziemnych kablowych;
4) wskazuje siê, jako zasadê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych; w
tym telefonii komórkowej, 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 urz¹dzeñ sieci przewodowej.
10. Ze wzglêdu na warunki techniczne dopuszcza siê mo¿liwoœæ zastosowania innych przekrojów sieci zgodnie z przepisami odrêbnymi.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 18
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne;
3) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji:
a) okreœlenie wskaŸnika powierzchni zabudowy,
b) okreœlenie wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
c) okreœlenie maksymalnych parametrów wysokoœci projektowanej zabudowy.
2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu s¹ okreœlone na
Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi przeznacza
siê wy³¹cznie na funkcje zawieraj¹ce siê w przeznaczeniu
podstawowym, a przy spe³nieniu warunków okreœlonych
planem i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
4. Ustalonymi liniami regulacyjnymi s¹ okreœlone planem:
1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5. Ustalonymi strefami regulacyjnymi uk³adu funkcjonalnoprzestrzennego s¹ :
1) strefa aktywizacji publicznej;
2) strefa rekreacyjnej przestrzeni publicznej,
3) strefa aktywizacji gospodarczej.
§ 19
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolami i wg numeracji 1MN - 21MN
- ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) 1MN - 5MN - zabudowa: wolnostoj¹ca i bliŸniacza wysokoœæ: do 3 kondygnacji (do 11 m) - z nawi¹zaniem do
elementów zabudowy tradycyjnej;
2) 6MN, 7MN - zabudowa: wolnostoj¹ca bliŸniacza i szeregowa - wysokoœæ: do 3 kondygnacji (do 11 m) - z nawi¹zaniem do elementów zabudowy tradycyjnej;
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3) 8MN - 15MN - zabudowa: wolnostoj¹ca, bliŸniacza i szeregowa - wysokoœæ: ustalona na 3 kondygnacje (do 13 m);
4) 16MN - zabudowa wolnostoj¹ca - wysokoœæ: ustalona
na 3 kondygnacje (do 13 m);
5) 17MN - 21MN - zabudowa: wolnostoj¹ca i bliŸniacza wysokoœæ: ustalona na 3 kondygnacje (do 13 m);
2. W terenach 8MN - 21MN utrzymuje siê istniej¹ce budynki
wielorodzinne z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy pod warunkiem zachowania parametru wysokoœci do 3 kondygnacji - do 13 m.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej lokalizacjê funkcji
us³ugowej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu:
a) w terenach 1MN - 19MN - w formie lokalu/lokali us³ugowych wbudowanych, o powierzchni u¿ytkowej ³¹cznie
nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej budynku oraz w formie obiektu wolnostoj¹cego wy³¹cznie
w zasiêgu strefy aktywizacji publicznej, w zakresie
us³ug: handlu, gastronomii, administracji, edukacji, zdrowia i drobnego rzemios³a,
b) w terenach 21MN - wy³¹cznie w formie lokalu us³ugowego w budynku mieszkalnym, o powierzchni u¿ytkowej lokalu/lokali us³ugowych nie przekraczaj¹cej ³¹cznie
20% powierzchni u¿ytkowej budynku i o ograniczonym
zakresie œwiadczonych us³ug do takich jak: obs³uga prawna, us³ugi medyczne (gabinety specjalistyczne), bankowoœæ, administracja, z wy³¹czeniem handlu, gastronomii i rzemios³a;
2) w ramach terenu inwestycji na dzia³ce zabudowy mieszkaniowej lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji dla celów w³asnych;
3) zagospodarowanie zieleni¹ urz¹dzon¹ jako skwery, ogrody i zieleñce z obiektami ma³ej architektury ogrodowej;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych i pieszych.
5) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gara¿owych w formie obiektów wolnostoj¹cych, za
wyj¹tkiem terenów 21MN oraz w przypadku realizacji formy zabudowy szeregowej, w których dopuszcza siê gara¿e wy³¹cznie jako wbudowane, równie¿ i na dzia³kach
skrajnych szeregu,
6) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zarówno wolnostoj¹cej, bliŸniaczej - lokalizacjê budynków
gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki (prostopad³ej
do linii elewacji frontowej),
7) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) w terenach 1MN - 7MN zastosowania elementów architektonicznych nawi¹zuj¹cych: w formie i detalu do
budownictwa tradycyjnego,
b) utrzymania jednakowego kierunku kalenic budynków
zlokalizowanych w jednej linii zabudowy,
c) rewaloryzacji istniej¹cych budynków o wartoœciowych
cechach budownictwa tradycyjnego wraz z ich otoczeniem, oznaczonych graficznie na Rysunku Planu,
d) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzie³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
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e) planowania elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹siedztwie, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy z przepisów odrêbnych wynika inaczej,
f) utrzymania jednolitych gabarytów budynków nie przekraczaj¹cych skali realizowanych zespo³ów zabudowy
o wysokoœci:
- do 3 kondygnacji (do 11 m) w terenach 1MN-7MN,
- ustalonej na 3 kondygnacje (do 13 m) w terenach
8MN-21MN;
h) stosowania dachów:
- dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi pod³u¿nej
budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych
o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40o z tolerancj¹ do 5o z dopuszczeniem (w przypadku rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy) istniej¹cego k¹ta
nachylenia dachu budynku;
- o pokryciach z materia³ów ceramicznych lub ceramiczno-podobnych w kolorze czerwonym lub br¹zowym w realizowanych kompleksowo zespo³ach zabudowy, a przypadku realizacji indywidualnej wy³¹cznie jako nawi¹zanie do rozwi¹zania zastosowanego
na dzia³kach s¹siednich;
- dopuszcza siê przekrycia p³askie w terenach oznaczonych 1MN - 7MN i w terenie oznaczonym 21MN wy³¹cznie w formie tarasu na czêœci budynku, a w pozosta³ych terenach oznaczonych 8MN - 20MN dopuszcza siê zastosowanie dachów p³askich w realizowanych kompleksowo zespo³ach zabudowy, a przypadku realizacji indywidualnej wy³¹cznie jako nawi¹zanie do rozwi¹zania zastosowanego na dzia³kach s¹siednich;
i) wysokoœci lokalizowanych budynków us³ugowych lub
gospodarczych (w tym gara¿y) z dachami p³askimi nie
wiêksza ni¿ 4,0 m, wysokoœci budynków us³ugowych
z dachami dwu lub wielospadowymi z kalenic¹ na osi
budynku i spadkach po³aci dachowych o k¹cie nachylania zgodnym z zastosowanym w budynku mieszkalnym
nie wiêkszej ni¿ 5,0 m, mierzonej do kalenicy,
j) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
k) zapewnienia na dzia³ce budowlanej, na której przewiduje siê lokalizacjê budynku us³ugowego lub lokalu us³ugowego, niezbêdnych miejsc parkingowych w oparciu
o wskaŸniki parkingowe okreœlone w §16 ust. 2;
2) Zakaz:
a) wydzielania nowych dzia³ek budowlanych zabudowy
jednorodzinnej o wielkoœci mniejszej ni¿:
- 500 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej,
- 400 m2 dla zabudowy bliŸniaczej,
- 200 m2 dla zabudowy szeregowej;
b) wydzielania dzia³ek budowlanych zabudowy jednorodzinnej o szerokoœci jej frontu tj. boku przylegaj¹cego
do drogi, mniejszej ni¿:
- 18,0 m dla zabudowy wolnostoj¹cej,
- 15,0 m dla zabudowy bliŸniaczej,
- 7,0 m dla zabudowie szeregowej;
c) przekroczenia wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowy, ustalonego na poziomie 0,3 ,
d) stosowania w budynkach mieszkalnych dachów p³askich za wyj¹tkiem zastosowania rozwi¹zania przekrycia na czêœci budynku - do 50% powierzchni zabudowy
- w formie tarasu.
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5. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej oraz na dzia³kach wydzielonych
z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowy pod warunkiem zachowania
przepisów okreœlonych w ust. 2.
§ 20
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni - oznaczone symbolami 1ZMN - 8ZMN ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod
lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o wysokim udziale powierzchni biologicznie czynnej:
1) 1ZMN, 2ZMN - zabudowa: wolnostoj¹ca i bliŸniacza pow. biologicznie czynna - 40% - wysokoœæ: 2 kondygnacje (do 9 m);
2) 3ZMN - zabudowa: wolnostoj¹ca i bliŸniacza - pow. biologicznie czynna - 50% wysokoœæ: 2 kondygnacje (do 9 m);
3) 5ZMN - zabudowa: wolnostoj¹ca i bliŸniacza - pow. biologicznie czynna - 40% - wysokoœæ: 3 kondygnacje.
4) 4ZMN, 6ZMN - 8ZMN - zabudowa: wolnostoj¹ca i bliŸniacza - pow. biologicznie czynna - 50% - wysokoœæ: 3 kondygnacje.
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) realizacjê funkcji us³ugowych na dzia³kach zabudowy
mieszkaniowej:
a) w terenach oznaczonych 1ZMN i 2ZMN w formie lokalu
us³ugowego wbudowanego, o powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 15% powierzchni u¿ytkowej budynku,
b) w terenach oznaczonych 3ZMN - 8ZMN w formie lokalu
us³ugowego wbudowanego, o powierzchni u¿ytkowej nie
przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej budynku;
2) w terenach oznaczonych 1ZMN i 2ZMN utrzymanie istniej¹cych wielkoœci wydzielonych dzia³ek dla zabudowy wolnostoj¹cej i bliŸniaczej i realizacji ich zgodnie z pozosta³ymi warunkami zabudowy okreœlonymi w planie dla tych terenów;
3) w ramach terenu inwestycji na dzia³ce zabudowy mieszkaniowej lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji dla celów w³asnych
i zagospodarowanie zieleni¹ urz¹dzon¹ jako skwery, ogrody i zieleñce z obiektami ma³ej architektury ogrodowej;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych i pieszych;
5) realizacjê gara¿y wolnostoj¹cych i wbudowanych;
6) lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y w granicy
dzia³ki (prostopad³ej do elewacji frontowej) wy³¹cznie
w terenach 1ZMN i 2ZMN;
7) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów.
3. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) utrzymania jednakowego kierunku kalenic budynków
zlokalizowanych w jednej linii zabudowy,
b) rewaloryzacji istniej¹cych budynków o wartoœciowych
cechach budownictwa tradycyjnego wraz z ich otoczeniem, oznaczonych na Rysunku Planu,
c) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzie³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
d) planowania elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w
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s¹siedztwie, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy z przepisów odrêbnych wynika inaczej,
e) utrzymania jednolitych gabarytów budynków nie przekraczaj¹cych skali realizowanych zespo³ów zabudowy
o wysokoœci: 2 kondygnacje w terenach 1ZMN-3ZMN
i 3 kondygnacje terenach 4ZMN-8ZMN,
f) stosowania dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci
dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym
40º z tolerancj¹ do 5º, o pokryciach ceramicznych w kolorze czerwonym,
g) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków gospodarczych z dachami p³askimi nie wiêkszej ni¿ 4,0 m,
a z dachami dwuspadowymi z kalenic¹ na osi budynku
i spadkach po³aci dachowych o k¹cie nachylania 40º
z tolerancja do 5º, w nawi¹zaniu do budynku mieszkalnego, je¿eli taka tolerancja zosta³a zastosowana, lecz
wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 6,0 m do kalenicy,
h) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 40% w terenach 1ZMN,
2ZMN i 5ZMN oraz o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 50%
w terenach 3ZMN i 4ZMN i w terenach 6ZMN - 8ZMN,
i) zapewnienia na dzia³ce, na której przewiduje siê lokalizacjê lokalu us³ugowego, niezbêdnych miejsc parkingowych w oparciu o wskaŸniki okreœlone w §16 ust. 2.
2) Zakaz:
a) wydzielania nowych dzia³ek budowlanych o wielkoœci
mniejszej ni¿:
- 600 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej, a 400 m2 dla zabudowy bliŸniaczej w terenach 1ZMN - 2ZMN, z dopuszczeniem na dzia³kach ju¿ geodezyjnie wydzielonych
o wielkoœci min. 400 m2 - realizacji zabudowy wolnostoj¹cej w przypadku braku mo¿liwoœci realizacji w formie
zabudowy bliŸniaczej z dzia³k¹ s¹siedni¹ i z dopuszczeniem na dzia³kach ju¿ geodezyjnie wydzielonych o wielkoœci min. 350 m2 - realizacji zabudowy bliŸniaczej,
- 850 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej, a 450 m2 dla
zabudowy bliŸniaczej w terenach 3ZMN - 8ZMN;
b) wydzielania nowych dzia³ek budowlanych o szerokoœci
jej frontu tj. boku przylegaj¹cego do drogi, mniejszej ni¿:
- 20,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej,
- 15,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliŸniaczej;
c) przekroczenia wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowy, ustalonego na poziomie 0,3 ,
d) stosowania w budynkach mieszkalnych dachów p³askich za wyj¹tkiem zastosowania rozwi¹zania przekrycia na czêœci budynku - w formie tarasu.
§ 21
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej - oznaczone symbolami 1MNU - 2MNU
- ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod
lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy us³ugowej - zabudowa: wolnostoj¹ca i bliŸniacza - wysokoœæ: do 3 kondygnacje (do 13 m) - z nawi¹zaniem do elementów zabudowy tradycyjnej;
2. Ustala siê czêœciowe zachowanie funkcji mieszkalnej istniej¹cych obiektów z ukierunkowaniem przekszta³cania ich
w czêœci lub w ca³oœci na cele us³ugowe oraz realizacjê nowych budynków us³ugowych z funkcj¹ mieszkaln¹ i budynków wy³¹cznie us³ugowych.
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3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) zagospodarowanie zieleni¹ w formie zieleni urz¹dzonej,
skwerów, ogrodów i zieleñców z obiektami ma³ej architektury takimi jak postumenty, fontanny, pergole, altany
itp. podnosz¹ce atrakcyjnoœæ poprzez urozmaicenie zagospodarowania zieleni na dzia³ce zabudowy;
2) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych i pieszych;
3) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy budynków gospodarczych i gara¿y w formie obiektów wolnostoj¹cych;
4) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy budynków gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki (prostopad³ej do elewacji
frontowej);
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zastosowania elementów architektonicznych nawi¹zuj¹cych: w formie i detalu do budownictwa tradycyjnego,
b) utrzymania jednakowego kierunku kalenic budynków
zlokalizowanych w jednej linii zabudowy,
c) rewaloryzacji istniej¹cych budynków o wartoœciowych
cechach budownictwa tradycyjnego wraz z ich otoczeniem, zaznaczonych na rysunku planu w jego treœci informacyjnej,
d) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzie³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
e) planowania elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹siedztwie, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy z przepisów odrêbnych wynika inaczej,
f) stosowania dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹
na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40º z
tolerancj¹ do 5º o pokryciach ceramicznych w kolorze czerwonym z dopuszczeniem na czêœci budynków tarasów,
g) realizacji budynków mieszkalno-us³ugowych i us³ugowych o jednolitym gabarycie - o wysokoœci 3 kondygnacji - do 13,0 m do kalenicy,
h) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
magazynowych i gara¿y z dachami p³askimi nie wiêkszej ni¿ 4,5 m,
i) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
j) zapewnienia na dzia³ce budowlanej, na której przewiduje siê lokalizacjê budynku us³ugowego lub lokalu us³ugowego, niezbêdnych miejsc postojowych w oparciu
o wskaŸniki okreœlone w §16 ust. 2.
2) Zakaz:
a) wydzielania nowych dzia³ek budowlanych zabudowy mieszkalno-us³ugowej i us³ugowej o wielkoœci mniejszej ni¿:
- 800 m2 dla zabudowie wolnostoj¹cej,
- 600 m2 dla zabudowie bliŸniaczej;
b) wydzielania dzia³ek budowlanych zabudowy mieszkalno-us³ugowej o szerokoœci jej frontu tj. boku przylegaj¹cego do drogi, mniejszej ni¿:
- 20,0 m dla zabudowy wolnostoj¹cej,
- 15,0 m dla zabudowy bliŸniaczej;
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c) przekroczenia wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowy, ustalonego na poziomie max 0,3;
d) stosowania w budynkach mieszkalnych dachów p³askich za wyj¹tkiem zastosowania rozwi¹zania przekrycia na czêœci budynku - w formie tarasu.
5. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej oraz na dzia³kach wydzielonych z
mo¿liwoœci¹ rozbudowy pod warunkiem zachowania przepisów okreœlonych w ust. 3 i 4.
§ 22
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci: - oznaczone symbolami
1MWN - 14MWN - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o niskiej intensywnoœci.
2. Ustala siê utrzymanie zabudowy jednorodzinnej w terenach
oznaczonych 1MWN - 6MWN z ukierunkowaniem na jej rozbudowê i przekszta³canie na zabudowê wielorodzinn¹ poprzez zwiêkszenie iloœci lokali mieszkalnych w budynku oraz
wyznaczenie terenów dla realizacji nowej zabudowy w terenach oznaczonych 7MWN - 14MWN.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) w terenach oznaczonych 1MWN, 2MWN lokalizacjê zabudowy jednorodzinnej w formie wolnostoj¹cej, na dzia³kach o powierzchni wynosz¹cej minimum 600 m2,
2) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu, wy³¹cznie jako lokale us³ugowe w parterach budynków
mieszkalnych,
3) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców
budynku lub zespo³u budynków,
4) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw dla dzieci,
5) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych,
6) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach budynków).
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) stosowania dachów (p³askich lub wielospadowych) jako
jednolitych w realizowanych zespo³ach, a w pojedynczo realizowanych obiektach w dostosowaniu do realizacji na dzia³kach s¹siednich,
b) zapewnienia, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30% w terenach: 1MWN 7MWN i w terenach: 12MWN - 14MWN, a o wielkoœci
nie mniejszej ni¿ 35% w terenach: 8MWN - 11MWN,
c) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê niezbêdnych miejsc parkingowych w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych,
realizowanych w budynkach mieszkalnych, w oparciu
o wskaŸniki okreœlone w § 16 ust. 2,
d) stosowania w terenie 9MWN rozwi¹zania gara¿y
w kondygnacji nadziemnej budynku mieszkalnego (parter, przyziemie),
e) lokalizacji zabudowy w terenie 7MWN zgodnie z ustalon¹ jako obowi¹zuj¹ca lini¹ zabudowy, a w pozosta-
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³ych terenach z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy okreœlonej graficznie na Rysunku Planu;
2) Zakaz:
a) lokalizacji budynków przekraczaj¹cych wysokoœæ 13 m,
b) przekroczenia wartoœci wskaŸnika powierzchni zabudowy, ustalonego na poziomie max 0,3;
c) lokalizacji budynków o funkcji wy³¹cznie us³ugowej,
za wyj¹tkiem terenów w zasiêgu strefy aktywizacji
publicznej;
d) lokalizowania us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej parteru budynku mieszkalnego;
e) stosowania rozwi¹zania gara¿y jako pe³nej kondygnacji nadziemnej budynku mieszkalnego, za wyj¹tkiem
terenu 9MWN;
f) ponadto w terenie 9MWN:
- realizacji ogrodzeñ pe³nych od strony Rowu M³ynnego Kobierzyñskiego,
- zakaz zamkniêcia mo¿liwoœci przeprowadzenia trasy
spacerowej na przed³u¿eniu ci¹gu pieszo-jezdnego
KD/X2 do po³¹czenia z tras¹ spacerow¹ wzd³u¿ Rowu
M³ynnego Kobierzyñskiego.
§ 23
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci w zieleni: - oznaczone symbolami 1ZMWN - 9ZMWN - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokim udziale powierzchni biologicznie czynnej min. 50%.
2. Ustalenia jak dla terenów MWN zawartych w § 22 za wyj¹tkiem zapisu ust. 4, pkt 1, lit. b oraz pkt 2 lit.a i lit.f, gdzie dla
terenów ZMWN ustala siê:
1) Nakaz - zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 50%;
2) Zakaz lokalizacji budynków przekraczaj¹cych wysokoœæ 13 m;
3) Dopuszczenie:
- w terenach 3ZMWN i 4ZMWN realizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej na dzia³kach o wielkoœci min.
800 m2 i wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 50%,
3. Ponadto w ramach terenu inwestycji dopuszcza siê uporz¹dkowanie stanu zakrzewieñ i zadrzewieñ (powsta³ych
w wyniku naturalnej sukcesji).
§ 24
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolami 1MW, 2MW - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - wysokoœæ: 6 do
9 kondygnacji - pow. biologicznie czynna - 30%
2. Ustala siê utrzymanie zrealizowanych zespo³ów zabudowy
mieszkaniowejwielorodzinnej o wysokoœci 9 kondygnacji bez
prawa rozbudowy o wy¿sze kondygnacje tj. nadbudowy;
dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy w zachodniej czêœci
terenu 1MW i w po³udniowo-wschodniej czêœci terenu 2MW
- wy³¹cznie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na
warunkach okreœlonych w ust. 4.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu - w parterach budynków mieszkalnych;
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2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców
budynku lub zespo³u budynków;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom
budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw
dla dzieci;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach budynków).
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) stosowania dachów p³askich,
b) zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
c) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê niezbêdnych miejsc parkingowych w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych,
realizowanych w budynkach mieszkalnych w oparciu
o wskaŸniki okreœlone w § 16 ust. 2;
2) Zakaz:
a) uzupe³nieñ zrealizowanych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej budynkami o wysokoœci wiêkszej ni¿ 6 kondygnacji,
b) lokalizowania us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej parteru budynku mieszkalnego,
c) stosowania rozwi¹zania gara¿y jako pe³nej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych.
§ 25
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolami 3MW - 17MW - ustalaj¹c
podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - wysokoœæ: do 6 kondygnacji - pow. biologicznie czynna - 30%
2. Ustala siê lokalizacjê nowych zespo³ów zabudowy wielorodzinnej w terenach oznaczonych 3MW - 8MW oraz uzupe³nienie zrealizowanych zespo³ów zabudowy wielorodzinnej w terenach oznaczonych 9MW - 16MW.
3. W terenie oznaczonym 8MW, ustala siê:
1) prze³o¿enie istniej¹cego (w formie nadziemnej) ciep³oci¹gu na teren s¹siedni, oznaczony 1Z, z realizacj¹ nowego przebiegu w formie podziemnej,
2) realizacjê ogródka jordanowskiego o powierzchni
20 arów w ramach projektu kompleksowego zagospodarowania terenu.
4. W terenie oznaczonym 11MW, ustala siê nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy okreœlon¹ na Rysunku Planu w sposób
umo¿liwiaj¹cy realizacjê zieleni w formie ogólnodostêpnego zieleñca wzd³u¿ drogi publicznej oznaczonej KD/D23,
z zakazem realizacji jego ogrodzenia od strony wschodniej.
5. W terenie oznaczonym 12MW dla budynku o cechach zabudowy tradycyjnej po³o¿onego u zbiegu ulic: Szuwarowej i Kobierzyñskiej (na dzia³ce Nr 160/21) dopuszcza siê
jego ewentualne wyburzenie pod warunkiem uzyskania
wyprzedzaj¹cej zgody Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg uzyskanego do planu uzgodnienia uzupe³niaj¹cego z dnia 30 sierpnia 2007 r.).
6. W terenie oznaczonym 14MW, ustala siê:
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a) uzupe³nienie zabudowy w po³udniowo-wschodniej czêœci terenu budynkiem wielorodzinnym z uwzglêdnieniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy okreœlonej na Rysunku
Planu od strony zachodniej i po³udniowej planowanej
inwestycji, w nawi¹zaniu do budynku s¹siaduj¹cego od
strony pó³nocnej tj. zlokalizowanego na dzia³ce Nr 47/1
i przy zastosowaniu parametrów wielkoœci nieprzekraczaj¹cych jego gabarytu,
b) objêcie ochron¹ cennego obiektu przyrodniczego - kilkudziesiêcioletniego dêbu po³o¿onego w rejonie ul. Przemiarki, oznaczonego graficznie na Rysunku Planu w po³udniowej czêœci terenu.
7. W terenie oznaczonym 15MW wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej
(w rejonie przystanku autobusowego) okreœla siê na Rysunku Planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla lokalizacji obiektów w przewadze o funkcji us³ugowej: w formie
wolnostoj¹cej jak i w formie dobudowy do istniej¹cego
budynku wielorodzinnego, z dopuszczeniem realizacji miejsc
parkingowych na po³udniowym fragmencie dzia³ki Nr 108/
10, przy spe³nieniu wymogów przepisów odrêbnych.
8. Istniej¹ce enklawy zabudowy jednorodzinnej pozostawia
siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu i sposobie zagospodarowania ich dzia³ek z ukierunkowaniem dzia³añ do stopniowego ich przekszta³cania na zabudowê wielorodzinn¹
z realizacj¹ budynków mieszkalnych o wysokoœci do 6 kondygnacji, z dopuszczeniem w terenach oznaczonych
12MW i 13MW uzupe³nienia zabudowy budynkami jednorodzinnymi (w formie: wolnostoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej), ale wy³¹cznie poza zasiêgiem strefy aktywizacji publicznej okreœlonej na Rysunku Planu; gabaryt, forma i linia zabudowy w nawi¹zaniu do parametrów obiektów zlokalizowanych na dzia³kach s¹siednich.
9. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu - w parterach budynków mieszkalnych;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców
budynku lub zespo³u budynków;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw dla dzieci;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych³
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach budynków).
10. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) stosowania dachów dwuspadowych lub p³askich
w sposób jednolity w zespo³ach zabudowy, a w przypadku realizacji budynków indywidualnych (pojedynczych) w nawi¹zaniu do rozwi¹zañ zastosowanych na
dzia³kach s¹siednich,
b) zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
c) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê niezbêdnych miejsc parkingowych w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych,
realizowanych w budynkach mieszkalnych, w oparciu
o wskaŸniki okreœlone w § 16 ust. 2;
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1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolami - 18MW - 24MW ustalaj¹c
podstawowe przeznaczenie tych terenów jako zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej bez prawa rozbudowy.
2. Ustala siê utrzymanie zrealizowanych zespo³ów zabudowy
wielorodzinnej bez prawa ich rozbudowy - zarówno o dodatkowe kondygnacje jak i bez prawa dogêszczania terenów
nowymi budynkami mieszkalnymi.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) adaptacje parterów budynków na funkcje us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu - w parterach budynków mieszkalnych;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw dla dzieci;
4) uzupe³nienie elementów komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹
istniej¹cych budynków i zespo³ów zabudowy o:
a) dojazdy nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ki rowerowe, piesze i drogi pieszo-jezdne;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych doposa¿eniu obs³ugi terenów w tym zakresie, zarówno funkcji mieszkalnej i us³ugowej budynków istniej¹cych.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zachowania ukszta³towanej struktury przestrzennej
i formy zabudowy zrealizowanej wed³ug zatwierdzonych planów realizacyjnych,
b) doposa¿enia terenów zabudowy w skwery i zieleñce,
place zabaw dla dzieci i w obiekty ma³ej architektury
oraz miejsca parkingowe w przypadku lokalizacji us³ug
w parterach budynków mieszkalnych - podnosz¹ce standard zamieszkania w zespole zabudowy mieszkaniowej;
2) Zakaz:
a) realizacji rozbudowy istniej¹cych budynków mieszkalnych o dodatkowe kondygnacje i elementy zabudowy
(dobudowy), za wyj¹tkiem elementów zwi¹zanych
z technicznym doposa¿eniem budynków,
b) adaptacji lokali na cele us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej parteru budynku mieszkalnego,
c) lokalizacji wolnostoj¹cych gara¿y i zespo³ów gara¿owych.

2. Ustala siê uzupe³nienie zrealizowanych zespo³ów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz lokalizacjê nowych
zespo³ów zabudowy wielorodzinnej i ukierunkowanie na
stopniowe przekszta³canie terenów istniej¹cej zabudowy
jednorodzinnej na tereny zabudowy wielorodzinnej o wysokoœci wg zapisu ust. 6 pkt 2 lit.a.
3. W terenie oznaczonym 25MW ustala siê utrzymanie realizacji zespo³u zabudowy wielorodzinnej na terenach gminnych
wg zatwierdzonego projektu realizacyjnego i ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowê.
4. W terenie oznaczonym 26MW ze wzglêdu na potencjaln¹
mo¿liwoœæ wystêpowania pozosta³oœci niezorganizowanych
sk³adowisk odpadów, w przypadku ich ujawnienia ustala siê
obowi¹zek odpowiedniego ich zagospodarowania poprzez
usuniêcie na uprawnione sk³adowisko odpadów.
5. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu - w parterach budynków mieszkalnych;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom
budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw
dla dzieci;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach
budynków).
6. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) stosowania dachów dwuspadowych z dopuszczeniem
dachów p³askich w realizowanych kompleksowo zespo³ach zabudowy mieszkalnej, za wyj¹tkiem realizacji budynków mieszkalnych indywidualnych (pojedynczych)
jeœli nie znajduje to uzasadnienia w nawi¹zaniu do zrealizowanej zabudowy na dzia³ce s¹siedniej,
b) zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
c) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê niezbêdnych miejsc parkingowych w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych,
realizowanych w budynkach mieszkalnych, w oparciu
o wskaŸniki okreœlone w §16 ust. 2;
2) Zakaz:
a) realizacji budynków mieszkalnych o wysokoœci przekraczaj¹cej 4 kondygnacje, z ograniczeniem jej wysokoœci do 13m w terenie 28MW,
b) lokalizowania us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej parteru budynku mieszkalnego,
c) stosowania rozwi¹zania gara¿y jako pe³nej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych.

§ 27

§ 28

1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolami - 25MW - 35MW, 38MW, 39MW
ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - wysokoœæ: do 4 kondygnacji - pow. biologicznie czynna - 30%.

1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolami 36MW, 37MW - ustalaj¹c
podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - wysokoœæ: do
5 kondygnacji (do 16 m) - pow. biologicznie czynna - 40%.

2) Zakaz:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych o wysokoœci przekraczaj¹cej 6 kondygnacji,
b) lokalizowania us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej parteru budynku mieszkalnego,
c) stosowania rozwi¹zania gara¿y jako pe³nej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych.
11. W terenie 17MW realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej - o parametrach wysokoœciowych nieprzekraczaj¹cych budynku zrealizowanego przy
ul. Kobierzyñskiej na dzia³ce Nr 39/5 obrêb 33 Podgórze.
§ 26
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2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu - w parterach budynków mieszkalnych;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw dla dzieci;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych,
c) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach budynków).
3. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
mieszkalnych nie wiêkszej ni¿ 5 kondygnacji - do
16,0 m do kalenicy,
b) stosowania dachów o jednolitym k¹cie nachylenia po³aci dachowych w realizowanych zespo³ach z dopuszczeniem dachów p³askich,
c) zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 40%,
d) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê niezbêdnych miejsc parkingowych w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych,
realizowanych w budynkach mieszkalnych, w oparciu
o wskaŸniki okreœlone w § 16, ust. 2;
2) Zakaz:
a) lokalizowania w parterach budynków powierzchni handlowej przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej
parteru budynku mieszkalnego,
b) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy ustalon¹ dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z us³ugami w parterach budynków na poziomie 0,4 ,
c) stosowania dachów o k¹cie nachylenia po³aci dachowych wiêkszym ni¿ 40º,
d) stosowania rozwi¹zania gara¿y jako pe³nej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej wielorodzinnej - oznaczone symbolami 1MWU,
2MWU - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami.
2. Ustala siê uzupe³nienie zrealizowanych zespo³ów zabudowy wielorodzinnej i lokalizacjê nowej zabudowy wielorodzinnej w terenie 1MWU, a w terenie 2MWU przekszta³cenie
istniej¹cego zagospodarowania obiektami magazynowymi
na cele realizacji zespo³u zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej wielorodzinnej z us³ugami wbudowanymi - o wysokoœciach wg zapisu ust. 4 pkt 2 lit.a.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych nie koliduj¹cych
z podstawowym przeznaczeniem terenu - na dwu dolnych
kondygnacjach (parter i I piêtro) budynków mieszkalnych;
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2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych mieszkañców
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej - towarzysz¹cej obiektom budowlanym takich jak: zieleñce, skwery, place zabaw dla dzieci;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
b) œcie¿ek rowerowych, pieszych i dróg pieszo-jezdnych;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, w zakresie ich funkcji mieszkaniowej i us³ugowej (w parterach budynków).
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%,
b) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê niezbêdnych miejsc parkingowych w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych,
w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 16, ust. 2,
2) Zakaz:
a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniej¹cych budynków mieszkalnych i mieszkalno-us³ugowych o wysokoœci przekraczaj¹cej 6 kondygnacji, a budynków us³ugowych o wysokoœci przekraczaj¹cej 4 kondygnacje,
b) lokalizowania us³ug komercyjnych i publicznych powy¿ej drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego,
c) stosowania rozwi¹zania gara¿y jako pe³nej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych.
§ 30
1. Wyznacza siê Tereny us³ug komercyjnych - oznaczone
symbolem - 1U - 7U ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy us³ugowej komercyjnej
2. Ustala siê utrzymanie obecnego zagospodarowania terenów obiektami us³ugowymi z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy i modernizacji w terenach 1U i 2U,
3. W terenie 3U ustala siê ukierunkowanie dzia³añ inwestycyjnych na adaptacjê istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele us³ugowe w nawi¹zaniu do zrealizowanego budynku hotelowego.
4. W terenie 5U ustala siê realizacjê obiektu us³ugowego o wysokoœci 1 kondygnacji nadziemnej nie przekraczaj¹cej 5,0 m,
przy zachowaniu na terenie inwestycji nie mniej ni¿ 50%
powierzchni biologicznie czynnej.
5. W terenie 6U ustala siê realizacjê obiektu us³ugowego o wysokoœci 3 kondygnacji nadziemnych nie przekraczaj¹cych
13,0 m, przy zachowaniu na terenie inwestycji nie mniej ni¿
30% powierzchni biologicznie czynnej.
6. W terenie 7U ustala siê realizacjê obiektu us³ugowego z dopuszczeniem realizacji funkcji mieszkalnej jako uzupe³niaj¹cej w budynku us³ugowym na kondygnacjach powy¿ej parteru, przy zastosowaniu rozwi¹zañ technicznych minimalizuj¹cych uci¹¿liwoœci od planowanej drogi zbiorczej KD/Z wysokoœæ 3 kondygnacje nadziemne, nie przekraczaj¹ca
13,0 m, przy zachowaniu na terenie inwestycji nie mniej ni¿
30% powierzchni biologicznie czynnej.
§ 31
1. Wyznacza siê Tereny us³ug publicznych sakralnych - oznaczone symbolem - UPK - ustalaj¹c podstawowe przezna-
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czenie tych terenów pod lokalizacjê zabudowy obiektami
us³ugowymi sakralnymi.
2. Ustala siê utrzymanie i ochronê obecnego przeznaczenia
terenów: istniej¹cego koœcio³a parafialnego po³o¿onego
u zbiegu ulic: Skoœnej, Kobierzyñskiej i Zamiejskiej.
3. Ustala siê utrzymanie obecnego przeznaczenia terenów: istniej¹cej siedziby zakonu przy ul. Skoœnej z mo¿liwoœci¹ przeprowadzania: remontów, przebudowy i uzasadnionej wzglêdami funkcjonalnymi rozbudowy.
4. W wyznaczonym terenie w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zieleni urz¹dzonej, parkowej - s³u¿¹cej zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania obiektów us³ugowych,
2) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
3) œcie¿ek pieszych,
4) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów, zapewniaj¹cych ich w³aœciwe funkcjonowanie.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz ochrony zieleni wysokiej;
2) Zakaz:
a) dokonywania podzia³ów geodezyjnych,
b) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych wg przepisów odrêbnych w tym zakresie,
c) lokalizacji us³ug komercyjnych i innych funkcji nie zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 32
1. Wyznacza siê Tereny us³ug publicznych - oznaczone symbolem - 1UP-4UP - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod lokalizacjê zabudowy obiektami us³ug
publicznych.
2.W terenie oznaczonym 1UP ustala siê utrzymanie obiektów us³ug
publicznych z zakresu oœwiaty (szko³y podstawowej z dopuszczeniem adaptacji na inny zakres nauczania) z poszerzeniem
obecnie zajmowanego terenu w kierunku po³udniowym.
3. W terenie oznaczonym 2UP ustala siê lokalizacjê obiektów us³ug
publicznych z zakresu oœwiaty, w tym przedszkola i ¿³obka.
4. W terenie oznaczonym 3UP ustala siê wyznaczenie terenu
us³ug publicznych z zakresu edukacji, kultury (za wyj¹tkiem
kultury sakralnej), sportu i zdrowia, a tak¿e lokalizacjê urz¹dzeñ do rekreacji.
5. W terenie oznaczonym 4UP ustala siê wyznaczenie terenu
us³ug publicznych z dopuszczeniem us³ug kultury sakralnej;
w odniesieniu do budynku mieszkalnego po³o¿onego we
wschodniej czêœci terenu, dopuszcza siê mo¿liwoœæ przeprowadzania remontów i przebudowy w ramach obecnego gabarytu obiektu i utrzymanie jego funkcji mieszkalnej lub adaptacjê na cele us³ugowe publiczne lub komercyjne.
6. W terenach 1UP, 2UP dopuszcza siê lokalizacjê us³ug publicznych i komercyjnych pokrewnych oœwiacie tj. z zakresu nauki (pracownie naukowe), edukacji kulturalnej i sportowej oraz opieki zdrowotnej i ¿³obka, a tak¿e lokalizacjê
urz¹dzeñ do rekreacji.
7. Wskazuje siê utrzymanie w³asnoœci gruntów w zasobach gminnych oraz ich powiêkszenia poprzez wykup od osób fizycznych
dzia³ek stanowi¹cych czêœæ wyznaczonego terenu 2UP.
8. W wyznaczonym terenie w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) zieleni urz¹dzonej, parkowej - s³u¿¹cej zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania obiektów us³ugowych;
2) terenowych urz¹dzeñ sportowych i rekreacyjnych oraz
obiektów sportowych;
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3) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6, ust. 1 pkt 14;
4) œcie¿ek rowerowych i pieszych;
5) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów, zapewniaj¹cych ich w³aœciwe funkcjonowanie.
9. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) ochrony zieleni wysokiej i wkomponowania jej w zagospodarowanie terenu inwestycji, w szczególnoœci w terenie 1UP oznaczonej graficznie na Rysunku Planu,
b) nawi¹zania w terenie 1UP detalem architektonicznym
w noworealizowanych budynkach do elementów architektury tradycyjnej istniej¹cego budynku szko³y;
2) Zakaz:
a) dokonywania podzia³ów geodezyjnych,
b) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych wg przepisów odrêbnych w tym zakresie,
c) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych i innych funkcji nie zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 33
1. Wyznacza siê Tereny us³ug sportu i rekreacji - oznaczony
symbolem - 1US - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ oœrodka
sportu i rekreacji hippicznej oraz us³ug.
2. Ustala siê utrzymanie istniej¹cego specjalistycznego oœrodka sportoworekreacyjnego w zakresie jazdy konnej o randze ponadregionalnej, z mo¿liwoœci¹ jego rozbudowy i przebudowy oraz aktywizacji zainwestowania terenu w zasiêgu
okreœlonej na Rysunku Planu strefy aktywizacji publicznej.
3. Ustala siê:
1) funkcjonowanie oœrodka jazdy konnej jako jednostki wydzielonej wraz z niezbêdnym specjalistycznym zapleczem,
dostêpnego dla cz³onków klubu oraz dla uczestników (zawodników i publicznoœci) w trakcie organizowanych imprez hippicznych,
2) utrzymanie i rozbudowê funkcji obiektów us³ugowych
ogólnodostêpnych: gastronomicznych, kulturalnych,
w szczególnoœci w zasiêgu strefy aktywizacji publicznej.
4. W wyznaczonym terenie w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê lokalizacjê:
5) obiektów us³ug towarzysz¹cych: hotelarskich i specjalistycznych s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania oœrodka,
6) zieleni urz¹dzonej, parkowej wraz z obiektami ma³ej architektury,
7) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
8) lokalizacjê œcie¿ek rowerowych i pieszych,
9) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów, zapewniaj¹cych ich prawid³owe funkcjonowanie.
5. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) opracowania specjalistycznego projektu zagospodarowania terenu w ramach projektu budowlanego, stanowi¹cego podstawê realizacji rozbudowy oœrodka jazdy konnej i us³ug w sposób kompleksowy, który winien
zapewniæ jednolity, wysoki standard zagospodarowania terenu inwestycji,
b) ochrony zieleni wysokiej i wkomponowania jej w zagospodarowanie oœrodka jazdy konnej i us³ug,
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c) lokalizacji elewacji frontowej obiektów us³ugowych od
strony ul. Kobierzyñskiej,
d) lokalizowania obiektów kubaturowych d³u¿szym bokiem wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej,
e) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej nie
mniej ni¿ 60%;
2) Zakaz:
a) dokonywania podzia³ów geodezyjnych,
b) lokalizacji us³ug komercyjnych i innych nie zwi¹zanych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
c) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ sportowych nie zwi¹zanych ze specyfik¹ oœrodka jazdy konnej,
d) realizacji obiektów us³ugowych o wysokoœci przekraczaj¹cej 21,0 m;
3) Ograniczenie powierzchni us³ug towarzysz¹cych do 25%
powierzchni u¿ytkowej budynku.
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sowy, który winien zapewniæ jednolity, wysoki standard
obiektów planowanych inwestycji,
2) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu inwestycji wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50%,
3) ochrony zieleni wysokiej i wkomponowania jej w zagospodarowanie terenu,
4) lokalizacji elewacji frontowej obiektów us³ugowych od
strony ul. Kobierzyñskiej,
5) lokalizowania obiektów kubaturowych d³u¿szym bokiem
wzd³u¿ ul. Kobierzyñskiej.
6. Ustala siê zakaz:
1) realizacji obiektów us³ugowych o wysokoœci przekraczaj¹cej 21,0 m,
2) dokonywania podzia³ów geodezyjnych,
3) lokalizacji us³ug komercyjnych i innych nie zwi¹zanych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,

§ 34

§ 36

1. Wyznacza siê Tereny us³ug sportu i rekreacji - oznaczone
symbolem - 2US - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod zabudowê urz¹dzeniami dla potrzeb ogólnodostêpnego oœrodka rekreacji codziennej.
2. Ustala siê lokalizacjê ogólnodostêpnego zespo³u boisk do
gier sportowych.
3. Realizacja oœrodka publicznych us³ug sportowo-rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy towarzysz¹cej jako jednego obiektu w zakresie funkcji handlowogastronomicznej i zaplecza higieniczno-sanitarnego.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania terenu w sposób kompleksowy,
z jednoczesn¹ realizacj¹ funkcji podstawowej i zabudowy
towarzysz¹cej w formie obiektu jednokondygnacyjnego;
2) Zakaz lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych nie zwi¹zanych z obs³ug¹ oœrodka.

1. Wyznacza siê Tereny produkcyjno-us³ugowe - oznaczone
symbolem - PU ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod lokalizacjê zabudowy produkcyjnej, magazynowej i us³ugowej.
2. Ustala siê utrzymanie funkcji obecnego zagospodarowania
terenów obiektami: produkcyjnymi, magazynowymi i us³ugowymi, z za³o¿eniem ich uporz¹dkowania w zakresie funkcji i przestrzeni poprzez: budowê nowych obiektów oraz przebudowê i rozbudowê obiektów istniej¹cych wraz z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do podniesieniem jakoœci architektonicznej zespo³u zabudowy w obszarze - objêcie terenów
stref¹ aktywizacji gospodarczej (§ 7, ust. 1, pkt 8, lit.c) w zasiêgu okreœlonym graficznie na Rysunku Planu.
3. Ustala siê utrzymanie obecnego przeznaczenia mieszkalnego czêœci obiektów koszarowych dawnej Twierdzy Kraków
do czasu przejêcia ich przez inwestora/inwestorów i adaptacji na cele us³ugowe komercyjne w sposób kompleksowy
wraz z czêœci¹ tych obiektów, które ju¿ zosta³y zaadaptowane dla tych funkcji; w zasiêgu strefy aktywizacji publicznej
okreœlonej na Rysunku Planu dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkalnej na wy¿szych kondygnacjach.
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obiektach ujêtych w ewidencji konserwatorskiej oraz w ich otoczeniu w zasiêgu okreœlonej planem strefy ochrony wartoœci kulturowych podlegaj¹ wymogom przepisów odrêbnych w tym zakresie.
5. W wyznaczonym terenie w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) us³ug hotelarskich, biurowych, turystycznych, handlowych
o szerokim zakresie i innych specjalistycznych, w tym szkó³
i oœrodków szkolenia zawodowego s³u¿¹cych zapewnieniu
prawid³owego funkcjonowania terenu jako parku biznesu,
2) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14,
3) œcie¿ek pieszych,
4) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenów, zapewniaj¹cych ich w³aœciwe funkcjonowanie.
6. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) kszta³towania struktury funkcjonalno-przestrzennej
wraz z zieleni¹ urz¹dzon¹ o charakterze parkowym, ze
szczególnym uwzglêdnieniem otoczenia obiektów ujêtych w ewidencji konserwatorskiej oznaczonych na
Rysunku Planu - (8), objêtych w planie stref¹ ochrony
wartoœci kulturowych - ustalenia §12 ust. 3 pkt 1,

§ 35
1. Wyznacza siê Tereny us³ug sportu i rekreacji - oznaczony
symbolem - 3US - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportu
i rekreacji oraz us³ug.
2. Ustala siê utrzymanie i rozbudowê istniej¹cych obiektów
us³ugowych oraz budowê nowych jako obiektów us³ugowych ogólnodostêpnych: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
3. W wyznaczonym terenie w ramach przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów us³ug towarzysz¹cych: hotelarskich, administracyjnych, gastronomicznych i handlowych;
2) zieleni urz¹dzonej, parkowej wraz z obiektami ma³ej architektury;
3) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14;
4) œcie¿ek rowerowych i pieszych;
5) obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów, zapewniaj¹cych
ich prawid³owe funkcjonowanie.
4. Ustala siê ograniczenie powierzchni us³ug towarzysz¹cych
do 25% powierzchni u¿ytkowej budynku.
5. Ustala siê nakaz:
1) opracowania projektu zagospodarowania terenu w ramach projektu budowlanego, stanowi¹cego podstawê
realizacji zagospodarowania terenu w sposób komplek-
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b) rozwi¹zania wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego
w powi¹zaniu z uk³adem komunikacji ruchu pieszego,
c) zapewnienia wysokiego standardu zagospodarowania
przestrzeni o charakterze publicznym,
d) ochrony zieleni wysokiej i wkomponowania jej w zagospodarowanie terenów;
2) Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej nie zwi¹zanej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 37
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami - oznaczone symbolem - 1ZPU, 2ZPU - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod realizacjê zieleni publicznej
ogólnodostêpnej z us³ugami komercyjnymi w strefie
(50 m) sanitarnej cmentarza.
2. W zakresie funkcji rekreacyjnej wyznaczonych terenów zieleni ustala siê zapewnienie warunków do realizacji odcinka
przebiegu rekreacyjnego traktu konnego (od oœrodka jazdy
konnej - 1US, poprzez tereny zieleni urz¹dzonej wyprowadzaj¹c go poza obszar objêty planem w kierunku Pychowic
i dalej w kierunku Kostrza, Bielan, Tyñca).
3. W zakresie funkcji us³ugowych ustala siê lokalizacjê us³ug
komercyjnych z zakresu handlu w obiektach w formie drobnokubaturowych parterowych pawilonów, z dopuszczeniem
w po³udniowej czêœci terenu 2ZPU lokalizacji nie wiêcej ni¿
2 zak³adów kamieniarskich. - nie przekraczaj¹cych parametrów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a,
4. W wyznaczonych terenach ponadto dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
2) dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 14 do obiektów us³ugowych i obiektów technicznych.
5. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zagospodarowania w zieleni oznakowanego przebiegu
rekreacyjnego traktu konnego,
b) stosowania dachów dwuspadowych z dopuszczeniem
dachów p³askich,
c) zachowania, w sposobie zagospodarowania terenu inwestycji us³ugowych wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30%;
2) Zakaz:
a) lokalizowania obiektów us³ugowych o wysokoœci przekraczaj¹cej 4,0 m liczonej do górnej powierzchni przekrycia dachowego i o powierzchni zabudowy wiêkszej
ni¿ 30 m2,
b) dzielenia dzia³ek,
c) grodzenia dzia³ek za wyj¹tkiem zak³adów kamieniarskich,
d) realizacji miejsc parkingowych poza terenami inwestycji us³ugowych,
e) realizacji trwa³ych placów s³u¿¹cych dzia³alnoœci handlowej.
§ 38
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami - oznaczone symbolem - 3ZPU - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod realizacjê zieleni ogólnodostêpnej z us³ugami komercyjnymi z zakresu rekreacji
i wypoczynku.
2. W zakresie funkcji us³ugowych ustala siê lokalizacjê parku
wodnego lub innego typu obiektu czynnej rekreacji i wypoczynku, ogólnodostêpnego dla mieszkañców (w skali rozwi¹zañ zapewniaj¹cych potrzeby lokalne w tym zakresie) wraz
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z uporz¹dkowaniem terenu, w szczególnoœci zainwestowania u zbiegu dróg KD/L3 i KD/D23 przez za³o¿enie zagospodarowania us³ugowego terenu w sposób kompleksowy.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
2) lokalizacjê dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa w § 6, ust. 1 pkt 14 do obiektów us³ugowych i obiektów technicznych.
3) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanej z rekreacj¹ i wypoczynkiem;
4) lokalizacjê œcie¿ek spacerowych i rowerowych.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) opracowania projektu zagospodarowania terenu w ramach projektu budowlanego, stanowi¹cego podstawê
realizacji us³ug rekreacyjnowypoczynkowych w sposób
kompleksowy, który winien zapewniæ jednolity, wysoki
standard zagospodarowania i wkomponowanie istniej¹cej zieleni wysokiej w zagospodarowanie terenu inwestycji w sposób maksymalnie j¹ oszczêdzaj¹cy,
b) zachowania, w sposobie zagospodarowania terenu inwestycji us³ug rekreacyjno-wypoczynkowych wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej o wielkoœci nie
mniejszej ni¿ 35%,
c) zapewnienia miejsc parkingowych w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 16 ust. 2 w odniesieniu do potrzeb
obiektów us³ug komercyjnych;
2) Zakaz lokalizowania rekreacyjno-wypoczynkowych budynków us³ugowych o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m
(liczonej do górnej powierzchni przekrycia dachowego),
a zewnêtrznych urz¹dzeñ rekreacyjnych o wysokoœci przekraczaj¹cej 15,0 m,
§ 39
1. Wyznacza siê Teren zieleni skweru miejskiego- oznaczone
symbolem - 1Z - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod realizacjê publicznej zieleni urz¹dzonej jako ogólnodostêpnego zieleñca w obszarze przebiegu podziemnego ciep³oci¹gu.
2. Ustala siê przebudowê istniej¹cego nadziemnego ciep³oci¹gu i poprowadzenie go pod powierzchni¹ ziemi wg kompleksowo opracowanego projektu budowlanego z prze³o¿eniem jego przebiegu na odcinkach okreœlonych graficznie na
Rysunku Planu.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê dojazdów nie wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi do dzia³ek budowlanych rozwi¹zanych w formie ci¹gów pieszo-jezdnych o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5,0 m,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z rekreacj¹,
3) œcie¿ki spacerowe,
4) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania zieleni w sposób kompleksowy
z uwzglêdnieniem wymogów eksploatacyjnych ciep³oci¹gu;
2) Zakaz:
a) lokalizacji obiektów kubaturowych za wyj¹tkiem obiektów, o których mowa w ust. 3,
b) podzia³u geodezyjnego dzia³ek.
§ 40
1. Wyznacza siê Tereny skwerów miejskich - oznaczone symbolami - 2Z, 5Z, 6Z, 8Z i 10Z - ustalaj¹c podstawowe prze-
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znaczenie tych terenów pod realizacjê ogólnodostêpnej zieleni urz¹dzonej w relacjach z uk³adem dróg publicznych.
2. W zakresie funkcji rekreacyjnej wyznaczonych terenów zieleni ustala siê zapewnienie warunków do odpoczynku i kontaktów spo³ecznych miêdzy mieszkañcami.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2\) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury o funkcji u¿ytkowej i obiektów tymczasowych, nie zwi¹zanych na sta³e
z gruntem: takich jak budki telefoniczne, ma³e kioski do 6 m2
(prasa, kwiaty) - za wyj¹tkiem terenu oznaczonego 5Z.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zagospodarowania zieleni¹ nisk¹, nie przes³aniaj¹c¹
wgl¹dów komunikacyjnych (krzewy, ¿ywop³oty, klomby - kszta³towane do wysokoœci 1,0 m),
b) zapewnienia starannego zagospodarowania otoczenia
kilkudziesiêcioletniego dêbu, dla którego plan ustala
ochronê jako cennego obiektu przyrody z systemowo
prowadzona pielêgnacj¹ obiektu zgodnie z przepisami
odrêbnymi;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych i ew. koniecznoœci poprawy widocznoœci
na skrzy¿owaniach - zgodnie z przepisami odrêbnymi
w tym zakresie,
b) zabudowy za wyj¹tkiem obiektów wymienionych w ust. 3.

Poz. 726

3. W zakresie funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej wyznaczonych terenów zieleni ustala siê realizacjê urz¹dzeñ do rekreacji czynnej.
4. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury ogrodowej jak altany, sadzawki.
5. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zagospodarowania w zieleni oznakowanego przebiegu
rekreacyjnego traktu konnego,
b) ochrony zespo³ów zieleni wysokiej,
c) ochrony mogi³y/kurhanu upamiêtniaj¹cego zmar³ych na
cholerê zlokalizowanwego w terenie oznaczonym - 3ZP,
d) kompleksowego zagospodarowanie urz¹dzeñ do rekreacji i wypoczynku wkomponowanych w uformowan¹ zieleñ o charakterze parkowym w oparciu o opracowanie
projektu jej zagospodarowania z uwzglêdnieniem strefy
ochrony wartoœci kulturowych wokó³ kopca/mogi³y upamiêtniaj¹cego zmar³ych na cholerê oraz w powi¹zaniu
z zagospodarowaniem terenu lasu oznaczonego ZL;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych opartych o decyzje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych,
b) zabudowy za wyj¹tkiem obiektów wymienionych w ust. 4.
§ 43

§ 41
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej - oznaczone symbolem - 1ZP -ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenów
pod realizacjê ogólnodostêpnej zieleni publicznej wraz
z urz¹dzeniami do rekreacji dla potrzeb mieszkañców.
2. W zakresie funkcji rekreacyjnej ustala siê zapewnienie warunków do rekreacji czynnej mieszkañców w formie œcie¿ki
zdrowia oraz w formie ogródka jordanowskiego.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zagospodarowania wed³ug projektu kompleksowego
zagospodarowania zieleni z urz¹dzeniami do rekreacji,
b) zachowania zieleni wysokiej;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych opartych o decyzje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych,
b) zabudowy za wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 3.
§ 42
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej - oznaczone symbolem - 2ZP, 3ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod realizacjê ogólnodostêpnej publicznej zieleni z urz¹dzeniami do rekreacji i wypoczynku
mieszkañców.
2. W zakresie funkcji rekreacyjnej wyznaczonych terenów zieleni ustala siê zapewnienie warunków do realizacji: odcinka przebiegu rekreacyjnego traktu konnego (od oœrodka
jazdy konnej 1US - poprzez tereny zieleni urz¹dzonej wyprowadzaj¹c poza obszar objêty planem, w kierunku Pychowic i dalej w kierunku Kostrza, Bielan, Tyñca) oraz rekreacyjnych tras spacerowych.

1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej - oznaczone symbolem - 4ZP, 5ZP i 6ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
terenów pod realizacjê ogólnodostêpnej zieleni publicznej.
2. Ustala siê zagospodarowanie terenu zieleni 4ZP jako ³¹cznika z terenami ZP i ZWS poprzez urz¹dzenie tras spacerowych dla stworzenia ci¹g³oœci powi¹zañ zespo³ów zieleni
urz¹dzonej po³o¿onych po zachodniej stronie ul. Kobierzyñskiej z zespo³ami zieleni urz¹dzonej po jej stronie
wschodniej, w tym w formie parku miejskiego w terenie
oznaczonym 5ZP.
3. W terenie oznaczonym 5ZP w zakresie funkcji rekreacyjnej
i wypoczynkowej parku miejskiego ustala siê realizacjê urz¹dzeñ do rekreacji czynnej, w tym ogródka jordanowskiego
dla potrzeb rekreacji dzieci.
4. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury ogrodowej i u¿ytkowej zwi¹zanej z zagospodarowaniem rekreacyjnym:
altany, sadzawki, fontanny, pomniki, postumenty, tablice
informacyjne, ³awki itp.,
2) urz¹dzenie oznakowanych œcie¿ek zdrowia,
3) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
5. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) zapewnienia realizacji k³adki pieszej, przekraczaj¹cej
ciek wodny w terenie 4ZP, o atrakcyjnej formie przestrzennej, z uwagi na rangê jej usytuowania,
b) kompleksowego zagospodarowanie urz¹dzeñ do rekreacji i wypoczynku wkomponowanych w zieleñ parkow¹ - w oparciu o opracowanie projektu jej zagospodarowania (z uwzglêdnieniem ochrony cieku wodnego) w terenie parku miejskiego oznaczonym 5ZP;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - opartych o decyzje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych,
b) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych.
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§ 44
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej - oznaczone symbolem - 9ZP-12ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod realizacjê ogólnodostêpnej zieleni publicznej dla rekreacji w relacjach z Lasem Borkowskim.
2. W zakresie funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej wyznaczonych terenów zieleni o charakterze parkowym ustala siê realizacjê urz¹dzeñ do rekreacji czynnej, w szczególnoœci œcie¿ek zdrowia i tras spacerowych.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury ogrodowej takich
jak altany.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz kompleksowego zagospodarowanie urz¹dzeñ do rekreacji i wypoczynku wkomponowanych w zieleñ o charakterze parkowym - w oparciu o opracowanie projektu jej zagospodarowania z uwzglêdnieniem ochrony zieleni wysokiej,
w szczególnoœci w terenie 12ZP z uwzglêdnieniem strefy
ochrony wartoœci kulturowych wg ustaleñ § 12 ust. 3 pkt 5.
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - opartych o decyzje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych,
b) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych.
§ 45
1. Wyznacza siê Tereny zieleni i urz¹dzeñ rekreacji zwi¹zanych z akwenami wodnymi - oznaczone symbolem - ZPW
ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenów pod realizacjê ogólnodostêpnej zieleni publicznej urz¹dzonej jako
park z rekreacj¹ nadwodn¹ dla potrzeb mieszkañców.
2. W zakresie funkcji rekreacyjnej ustala siê realizacjê urz¹dzeñ rekreacyjnych zwi¹zanych z wykorzystaniem walorów
przyrodniczych akwenów wodnych.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury takich jak: altany,
pomosty itp.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz kompleksowego zagospodarowanie urz¹dzeñ do
rekreacji i wypoczynku wkomponowanych w zieleñ parkow¹ - w oparciu o opracowanie projektu jej zagospodarowania z uwzglêdnieniem ochrony zieleni wysokiej oraz
ochrony zbiorników wodnych z urz¹dzeniem tras spacerowych, w tym w szczególnoœci trasy ³¹cz¹cej ul. Przemiarki z ul. Kobierzyñsk¹;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - opartych o decyzje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych,
b) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych.
§ 46
1. Wyznacza siê Tereny zieleni ochronnej cieku wodnego oznaczone symbolem - 1ZWS - 11ZWS - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod realizacjê publicznej zieleni urz¹dzonej bez prawa zabudowy zapewniaj¹ce
obudowê biologiczn¹ wód powierzchniowych œródl¹dowych
i wymogi eksploatacyjne bez prawa zabudowy.
2. W terenach 6ZWS - 9ZWS ustala siê zgodnie z przepisami odrêbnymi realizacjê regulacji cieku wodnego (Rów M³ynny
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Kobierzyñski), spe³niaj¹cego rolê odbiornika wód deszczowych
z urz¹dzeniem trasy spacerowej wzd³u¿ jego przebiegu.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych w zakresie ochrony wód powierzchniowych œródl¹dowych;
2) Zakaz:
a) lokalizacji obiektów kubaturowych trwa³ego i tymczasowego zagospodarowania za wyj¹tkiem urz¹dzeñ,
o których mowa w ust. 3,
b) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - opartych o decyzje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych,
c) lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej bli¿ej ni¿
5,0 m od linii brzegowej cieku,
d) zakaz grodzenia.
§ 47
1. Wyznacza siê Tereny zieleni traktu konnego - oznaczone
symbolem - 1ZPK - 2ZPK ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod realizacjê ogólnodostêpnej zieleni publicznej urz¹dzonej z rekreacyjnym traktem konnym.
2. W wyznaczonych terenach zieleni ustala siê zapewnienie warunków do realizacji odcinka przebiegu rekreacyjnego traktu
konnego (od oœrodka jazdy konnej 1US - poprzez tereny zieleni
urz¹dzonej, wyprowadzaj¹c go poza obszar objêty planem tj.
w obszar Pychowic i dalej w kierunku Kostrza, Bielan, Tyñca).
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania w zieleni oznakowanego przebiegu rekreacyjnego traktu konnego;
2) Zakaz lokalizacji zabudowy i innych obiektów kubaturowych za wyj¹tkiem obiektów, o których mowa w ust. 3.
§ 48
1. Wyznacza siê Tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone symbolem - ZPI - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod realizacjê publicznej zieleni urz¹dzonej dla
pe³nienia funkcji izolacyjnej od komunikacji.
2. W wyznaczonych terenach ustala siê realizacjê zieleni urz¹dzonej pe³ni¹cej funkcje izolacyjne od ponadlokalnego
uk³adu komunikacyjnego w odniesieniu do zespo³ów zabudowy mieszkaniowej, zapewniaj¹cej walory estetyczne zastosowanych rozwi¹zañ dróg i ulic bezpoœrednio przy
skrzy¿owaniach dla uczytelnieniem ich odbioru przez u¿ytkowników dróg.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w tym ekranów.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania zieleni¹ przy zastosowaniu gatunków roœlin o cechach izolacyjnych;
2) Zakaz lokalizacji zabudowy i innych obiektów kubaturowych za wyj¹tkiem obiektów, o których mowa w ust. 3.
§ 49
1. Okreœla siê Teren cmentarza - oznaczony symbolem - 1ZC
ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod cmentarz dla pochówku ziemnego (groby, grobowce) m.in. dla
potrzeb Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie.
2. W zakresie funkcji cmentarnej utrzymuje siê zasiêg istniej¹cego
cmentarza przy ul. Czerwone Maki dla pochówku ziemnego bez
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mo¿liwoœci jego rozbudowy tj. bez mo¿liwoœci poszerzenia zajêtoœci terenu ze wzglêdu na niekorzystne warunki geotechniczne.
3. Ze wzglêdu na walory krajobrazowe i wartoœci historyczne
cmentarza za³o¿onego w 1912 r., ca³oœæ zespo³u jego zagospodarowania wraz z alej¹ klonow¹ biegn¹c¹ od bramy
cmentarza do ul. dr J.Babiñskiego podlega ochronie konserwatorskiej - plan ustala zasiêg strefy ochrony konserwatorskiej obejmuj¹cej teren cmentarza w granicach jego dzia³ki i wszelkie dzia³ania budowlane wymagaj¹ przestrzegania
w tym zakresie przepisów odrêbnych i ustalonych planem
dla strefy wed³ug zapisu § 12 , ust. 2.
4. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury takich jak: kapliczki (kubaturowe, s³upowe),
3) realizacjê muru ogrodzeniowego wokó³ cmentarza wg
projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
5. Ponadto ustala siê:
1).Nakaz:
a) utrzymania zagospodarowanie cmentarnego z prowadzeniem dzia³añ porz¹dkowych w zakresie grobów, grobowców i dojœæ do nich,
b) ochrony zieleni wysokiej;
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,
b) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych.
§ 50
1. Wyznacza siê Teren cmentarza - kolumbaria oznaczony
symbolem - 2ZC ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod lokalizacjê cmentarza dla pochówku urnowego.
2. Ustala siê wzd³u¿ wschodniej granicy istniej¹cego cmentarza
przy ul. Czerwone Maki 1ZC wyznaczenie terenu nowego cmentarza i realizacjê go, ze wzglêdu na niekorzystne warunki geologiczne - wy³¹cznie dla pochówku urnowego jako kolumbaria
realizowane w formie obiektów naziemnych lub czêœciowo
zag³êbionych z miejscami na urny w niszach œciennych.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury takich jak: kapliczki (kubaturowe, s³upowe),
3) lokalizacjê skwerów i zieleñców i nasadzenia drzew o gatunkach rosn¹cych na terenie cmentarza 1ZC.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz realizacji wed³ug opracowanego w sposób kompleksowy projektu zagospodarowania wraz z zieleni¹ urz¹dzon¹ i alejkami zapewniaj¹cymi dostêp/dojœcie do obiektów w nawi¹zaniu do istniej¹cego zabytkowego cmentarza, bez naruszenia jego chronionego indywidualnego
rozwi¹zania, w szczególnoœci zespo³u zieleni wysokiej;
2) Zakaz:
a) lokalizacji grobów z nie spopielonymi szcz¹tkami zmar³ych,
a) naruszania istniej¹cych elementów zagospodarowania,
b) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,
c) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych.
§ 51
1. Okreœla siê Teren cmentarza - oznaczony symbolem - 3ZC
ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod cmentarz dla pochówku ziemnego (groby, grobowce).
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2. Ustala siê utrzymanie funkcji cmentarza jako zieleni urz¹dzonej ogólnodostêpnej bez prawa jego rozbudowy.
3. Ustala siê zachowanie zagospodarowania cmentarnego
z prowadzeniem dzia³añ porz¹dkowych i pielêgnacyjnych
w zakresie zieleni, zw³aszcza wysokiej.
4. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury takich jak: kapliczki (kubaturowe, s³upowe).
5. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz ochrony zieleni wysokiej,
2) Zakaz:
a) wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi w tym
zakresie,
b) lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych.
§ 52
1. Ustala siê Tereny lasu - oznaczone symbolem - ZL - ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod u¿ytkowanie leœne.
2. Ustala siê utrzymanie u¿ytkowania leœnego bez prawa zabudowy, z dopuszczeniem realizacji wy³¹cznie obiektów
i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) przebudowê i modernizacjê podziemnej sieci infrastruktury technicznej,
2) lokalizacje tras turystycznych pieszych i konnych.
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz zagospodarowania zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych w zakresie ochrony gruntów leœnych;
2) Zakaz:
a) lokalizacji obiektów kubaturowych trwa³ego i tymczasowego zagospodarowania nie zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹,
b) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹,
c) grodzenia.
§ 53
1. Wyznacza siê Tereny rolnicze - oznaczone symbolem - 1RZ
- 4RZ ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów
pod u¿ytki rolne, bez prawa zabudowy.
2. Wskazuje siê jako preferowan¹ formê u¿ytkowania rolniczego - u¿ytki zielone tj. ³¹ki i pastwiska oraz zadrzewienia
i zakrzewienia œródpolne zapewniaj¹ce powi¹zania ekologiczne systemu przyrodniczego.
3. W wyznaczonych terenach ustala siê ochronê krajobrazu
otwartego poprzez zakaz:
1) lokalizacji zabudowy i innych obiektów budowlanych,
w tym nowych naziemnych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej;
2) wycinki zadrzewieñ i zakrzewieñ œródpolnych, za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ pielêgnacyjnych - prowadzonych zgodnie z przepisami odrêbnymi.
4. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê przebudowê i modernizacjê sieci infrastruktury technicznej oraz prowadzenie podziemnych sieci kablowych.
§ 54
1. Wyznacza siê Tereny urz¹dzeñ komunikacji - oznaczone
symbolem - 1KUZ, 2KUZ ustalaj¹c podstawowe przezna-
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czenie tych terenów pod parkingi w zieleni dla potrzeb cmentarzy - 1ZC, 2ZC i 3ZC.
2. W wyznaczonych terenach ustala siê parkowanie w sposób
masowy tj. z pe³nym wype³nieniem miejsc postojowych
wy³¹cznie okazjonalnie (Œwiêto Zmar³ych i inne œwiêta, pogrzeby), w pozosta³ym okresie dopuszcza siê mo¿liwoœæ
parkowania samochodów nie zwi¹zanych z ww. uroczystoœciami do 30% urz¹dzonych miejsc parkingowych.
3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
4. Ponadto ustala siê:
1) Nakaz:
a) urz¹dzenia miejsc parkingowych w zespo³ach przedzielanych zieleñcami,
b) zagospodarowania zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych w zakresie odprowadzenia wód opadowych;
2) Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych trwa³ego i tymczasowego zagospodarowania.
§ 55
1. Wyznacza siê Tereny dróg publicznych - oznaczone symbolem - KD, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie terenu pod
lokalizacjê dróg publicznych wg klasyfikacji:
1) drogê klasy g³ównej ruchu przyspieszonego, oznaczon¹
symbolem KD/GP; w obszarze planu po³o¿ony jest tylko
fragment tej drogi;
2) drogê klasy g³ównej z tramwajem, oznaczon¹ symbolami KD/(G+T)1 - KD/(G+T)3; w obszarze planu po³o¿one
s¹ tylko obrze¿ne fragmenty tej drogi;
3) drogê klasy g³ównej, oznaczon¹ symbolami KD/G1 i KD/
G2; w obszarze planu po³o¿one s¹ tylko obrze¿ne fragmenty tej drogi;
4) drogi klasy zbiorczej, oznaczone symbolami KD/Z1 i KD/Z2;
5) drogi klasy lokalnej, oznaczone symbolami KD/L1 - KD/L8;
6) drogi klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KD/D1 KD/D23 i KD/D25 - KD/D29;
7) drogi pieszo-jezdne, oznaczone symbolami KD/X1 - KD/X6.
2. Dla poszczególnych dróg ustala siê rezerwy terenu, wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym 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,
a dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2-5 - tak¿e zatoki i zadaszenia przystankowe;
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) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach
zagospodarowania przystanków;
2) obiektów ma³ej architektury,
3) w uzasadnionych przypadkach - sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami.
5. Warunkiem lokalizacji elementów z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego, jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi;
2) dostosowanie ich do charakteru, skali i wymogów przeznaczenia podstawowego, w szczególnoœci do warunków
bezpieczeñstwa ruchu.
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6. W wyznaczonych terenach dróg publicznych ustala siê zakaz
lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem ogrodzeñ obiektów drogowych i infrastruktury technicznej.
§ 56
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - w zakresie elektroenergetyki - oznaczone symbolem - E - ustalaj¹c
podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ elektroenergetycznych
2. W terenie E ustala siê utrzymanie istniej¹cej stacji transformatorowej w granicach wydzielonej dzia³ki wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacj¹.
§ 57
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - w zakresie gazownictwa - oznaczone symbolem - 1G, 2G - ustalaj¹c
podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ gazownictwa.
2. W terenie 1G ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cej stacji redukcyjnej gazu w ramach
zajmowanego obecnie terenu wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacyjn¹,
2) ochronê zespo³u zieleni wysokiej oznaczonego graficznie
na Rysunku Planu.
3. W terenie 2G ustala siê realizacjê nowej stacji redukcyjnej
gazu dla potrzeb rozbudowy sieci gazowniczej dla obs³ugi
nowo-wyznaczanych terenów budowlanych wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i komunikacyjn¹.
§ 58
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - w zakresie ciep³ownictwa - oznaczone symbolem - C- ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ ciep³ownictwa.
2. W terenie C ustala siê utrzymanie istniej¹cego przebiegu
ciep³oci¹gu wraz drog¹ eksploatacyjn¹ i jego przebudowê
poprzez poprowadzenie go pod ziemi¹ w kontynuacji ca³ego odcinka przebiegaj¹cego przez obszar planu.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 59
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê:
1) dla terenów: MW, MWU, MWN, MN, ZMN, ZMWN, U, ZPU,
KUZ - w wysokoœci 30 %,
2) dla terenów US - w wysokoœci 15 %,
3) dla pozosta³ych terenów - w wysokoœci 0 %.
§ 60
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 61
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: S. Rachwa³

Uk³ad sekcji

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/365/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 grudnia 2007 r.
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LEGENDA:
granica obszaru objêtego planem
drogi pieszo-jezdne
linie rozgraniczaj¹ce
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywnoœci w zieleni
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-us³ugowej
US£UGI I ZIELEÑ
tereny us³ug komercyjnych
tereny us³ug publicznych sakralnych
tereny us³ug publicznych innych ni¿ sakralne
tereny sportu i rekreacji - wydzielony oœrodek
jazdy konnej
tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej

tereny urz¹dzeñ komunikacji - parkingi w zieleni
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
urz¹dzenia elektroenergetyczne
urz¹dzenia gazownictwa
urz¹dzenia ciep³ownictwa
LINIE I STREFY REGULACYJNE
obowi¹zuj¹ca linia zabudowy
nieprzekraczalna linia zabudowy
strefa aktywizacji publicznej
ci¹gi miejskie wed³ug historycznego uk³adu dro¿nego
strefa aktywizacji gospodarczej
strefa geotechniczna obejmuj¹ca grunty o z³o¿onych warunkach geologiczno - in¿ynierskich

tereny objête stref¹ rekreacyjnej przestrzeni
publicznej

tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami
tereny zieleni skwerów miejskich
tereny zieleni urz¹dzonej
tereny zieleni i urz¹dzeñ rekreacji zwi¹zanych
z akwenami wodnymi
tereny zieleni ochronnej cieku wodnego
tereny zieleni traktu konnego
tereny zieleni izolacyjnej
tereny rolnicze
tereny lasu
tereny cmentarzy
TERENY TRAS I URZ¥DZEÑ KOMUNIKACJI
DROGI PUBLICZNE
klasy g³ównej ruchu przyspieszonego (fragment)
klasy g³ównej z tramwajem

STREFY OCHRONY I OBIEKTY DO OBJÊCIA OCHRON¥ - W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW
strefa ochrony konserwatorskiej
budynki zabytkowe ujête w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków (5)-(9)
figury zabytkowe ujête w ewidencji zabytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków (1)-(3)
kapliczka zabytkowa ujêta w ewidencji zabytków
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków (4)
budynki o cechach zabudowy tradycyjnej wg studium
historycznego Krakowskiego Zespo³u Miejskiego
strefa ochrony wartoœci kulturowych
stanowiska archeologiczne wraz z numeracj¹
œlady osadnicze wraz z numeracj¹
drogi uk³adu historycznego
- W ZAKRESIE OCHRONY KRAJOBRAZU I PRZYRODY

klasy g³ównej

zespo³y zieleni wysokiej

klasy zbiorczej

szpalery drzew i drzewa

klasy lokalnej

punkty widokowe

klasy dojazdowej

ci¹gi widokowe
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ELEMENTY RYSUNKU PLANU OKREŒLONE PRZEPISAMI I DECYZJAMI ODRÊBNYMI
strefy sanitarne cmentarzy (50m i 150 m)
strefy techniczne istniej¹cych magistrali wodoci¹gowych
strefa techniczna istniej¹cej sieci gazowej wysokiego ciœnienia
strefa techniczna ciep³oci¹gu istniej¹cego i odcinka planowanego do zmiany przebiegu
strefy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych œredniego napiêcia 15kV
ELEMENTY INFORMACYJNE RYSUNKU PLANU
krawêdzie jezdni dróg
osie proponowanych przebiegów dróg
trasy rowerowe
granice i numery dzia³ek budynki
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹cego mpzp "III
Kampus UJ Wschód"
trakt konny
trasy spacerowe
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: S. Rachwa³
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