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Uchwa³a Nr XXXI/398/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny-D¹bie"
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:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny-D¹bie" zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice zosta³y wyznaczone uchwa³¹ Nr LXXVII/761/05 Rady Miasta Krakowa z dnia
11 maja 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny-D¹bie"; okreœlenie szczegó³owego przebiegu
granic obszaru objêtego planem - wg czêœci graficznej planu.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej w skali
1:2000, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym
przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,

b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania,
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
1. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, obejmuj¹:
1) przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I;
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu zawarte w Rozdziale II;
3) ustalenia obowi¹zuj¹ce w granicach wydzielonych stref,
zawarte w Rozdziale III;
4) ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia terenów
i zasad ich zagospodarowania, zawarte w Rozdziale IV;
5) przepisy koñcowe zawarte w Rozdziale V.
2. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, odnosz¹ siê odpowiednio do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu
i obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§4
1. Podstawowym celem planu jest zapewnienie warunków
prawnych i przestrzennych dla: rozwoju naukowo-technologicznego, ochrony i kszta³towania terenów o wartoœciach
kulturowych zwi¹zanych z histori¹ postêpu cywilizacyjnego
oraz uruchomienia procesów inwestycyjnych aktywizuj¹cych
ekonomiczny rozwój tego rejonu i stworzenia warunków dla
rozwoju gospodarczego poprzez:
1) wprowadzenie odpowiednich regulacji sprzyjaj¹cych rozwojowi innowacyjnych przedsiêbiorstw technologicznych,
usprawnieniu transferu technologii oraz inicjowaniu wspó³pracy miêdzy przemys³em, a œrodowiskiem akademickim;
2) ustalenie zasad i zakresu regulacji ochrony i kszta³towania przestrzeni zwi¹zanej z reliktami kulturowymi i przyrodniczymi;
3) zapewnienie warunków zrównowa¿onego rozwoju,
uwzglêdniaj¹cego zachowanie i ochronê terenów zielonych w obszarze planu;
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4) ustalenie rozwi¹zañ obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
2. W granicach planu znajduje siê obszar jednej z podstref Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Krakowski ParkTechnologiczny (SSE - KPT) ustanowionej przepisami odrêbnymi;
granice obszaru tej podstrefy zosta³y oznaczone na Rysunku
Planu. Przeznaczenia terenów oraz zasady ich zagospodarowania okreœlone w dalszej treœci uchwa³y, w jej granicach, obowi¹zuj¹ ³¹cznie z przepisami odrêbnymi w tym zakresie.
§5
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje, zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny-D¹bie";
2) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.);
3) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa;
4) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego terenu;
6) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrêbnych;
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem
jako jedyny lub przewa¿aj¹cy na wyznaczonym terenie,
na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci
z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi; w przeznaczeniu podstawowym mieszcz¹ siê równie¿ towarzysz¹ce elementy zagospodarowania terenu tj.:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do zapewnienia w³aœciwego procentowego wskaŸnika powierzchni czynnej
biologicznie,
b) urz¹dzenia budowlane, zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ u¿ytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który
dopuszczony zosta³ w danym terenie jako uzupe³nienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w ustaleniach planu;
9) funkcji dopuszczalnej w obiekcie - nale¿y przez to rozumieæ lokal u¿ytkowy w obiekcie zlokalizowanym na
danym terenie;
10) wskaŸniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni terenu zieleni w powierzchni terenu
inwestycji, z zastrze¿eniem, ¿e w obliczeniu wskaŸnika
nie uwzglêdnia siê powierzchni zieleni projektowanej na
dachach, tarasach i œcianach budynków;
11) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
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kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy
œcian przyziemia, a w przypadku podcieni z podporami
czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych kondygnacji;
12) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³
powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji; jeœli teren inwestycji obejmuje ró¿ne rodzaje terenów, to wskaŸnik stosuje siê odpowiednio i odrêbnie dla
ka¿dej czêœci wyznaczonego planem terenu;
13) wysokoœci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ budynków wg definicji przepisów odrêbnych, z zastrze¿eniem zapisów dotycz¹cych terenów, o których
mowa w § 32 (Teren Us³ug Kultury - UK), § 35 (Teren
Sportu i Rekreacji - US) i § 37 (Teren Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej - MW 3);
14) powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez to rozumieæ czêœæ powierzchni terenu inwestycji zainwestowanej powierzchniowo (obiektami i urz¹dzeniami) nie stanowi¹cej powierzchni zieleni;
15) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca i ich otoczenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej dostêpne publicznie, w szczególnoœci te, które s³u¿¹
zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników, w zakresie
komunikacji, us³ug, rekreacji, wypoczynku i sportu;
16) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki) - skomponowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu
jako czêœci sk³adowej projektu budowlanego, z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej architektury i oœwietlenia;
17) zieleni izoluj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ urz¹dzon¹ spe³niaj¹c¹ funkcje izolacyjne i os³onowe, ograniczaj¹ce oddzia³ywania komunikacyjne;
18) szpalerach drzew - nale¿y przez to rozumieæ ci¹g drzew
liœciastych nasadzonych w linii okreœlonej w czêœci graficznej planu, zgodnie z warunkami okreœlonymi w Rozdziale II;
19) parku kulturowym - nale¿y przez to rozumieæ stosowan¹ nazwê w³asn¹ "parku kulturowego "Lotnisko" figuruj¹cego pod tak¹ nazw¹ w rejestrze zabytków; nazwa ta nie jest to¿sama z definicj¹ parku kulturowego
okreœlonego w przepisach odrêbnych odnosz¹cych siê
do ochrony zabytków;
20) parku edukacyjnym - nale¿y przez to rozumieæ miejsce
(obszar), na którym zlokalizowane zostan¹ obiekty i urz¹dzenia wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i zieleni¹ urz¹dzon¹, s³u¿¹ce ekspozycji edukacyjnej i doœwiadczalnej
w zakresie okreœlonym w ustaleniach Rozdzia³u IV;
21) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu istniej¹ce i projektowane dojazdy, zapewniaj¹ce
obs³ugê obiektów w ramach terenów inwestycji poprzez
dostêp do dróg publicznych; przebieg i sposób ich rozwi¹zania okreœlany bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych;
22) centrum technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ
miejsce skoncentrowania obiektów i urz¹dzeñ wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i organizacyjn¹ w ramach parku
technologicznego s³u¿¹cych w szczególnoœci doradztwu,
szkoleniom i informacji, badaniom naukowym i rozwojowym, wdra¿aniu, udostêpnianiu i propagacji nowych
technologii i innowacyjnych przedsiêwziêæ;
23) parku technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ zespó³
obiektów i urz¹dzeñ wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i organizacyjn¹, na którym realizuje siê wspó³pracê nauko-
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wo-technologiczn¹, w zakresie przedsiêwziêæ obejmuj¹cych
badania laboratoryjne i wdra¿anie procesów wytwórczych,
w którym prowadzone s¹ równie¿ dzia³alnoœci i procesy
wytwórcze i produkcyjne wysokich technologii;
24) wysokich technologiach - nale¿y przez to rozumieæ nowoczesne technologie dzia³alnoœci us³ugowej, projektowej, wytwórczej, wdro¿eniowej, badawczej i doœwiadczalnej w szczególnoœci w dziedzinach takich jak: telekomunikacja, informatyka, media elektroniczne, in¿ynieria materia³owa, biotechnologia, biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona œrodowiska, elektronika, elektrotechnika, mechanika;
25) inkubatorze przedsiêbiorczoœci - nale¿y przez to rozumieæ podmiot lub jednostkê organizacyjn¹ dysponuj¹c¹
odpowiednimi obiektami budowlanymi, prowadz¹c¹
dzia³alnoœæ wspieraj¹c¹ nowo utworzone ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa;
26) w³aœciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y przez
to rozumieæ w³aœciwe organy, zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków;
27) rekonstrukcji - nale¿y przez to rozumieæ odbudowê zniszczonych elementów historycznej kompozycji (zabudowy)
w celu odtworzenia historycznej przestrzeni;
28) rekompozycji - nale¿y przez to rozumieæ przekszta³cenie istniej¹cego uk³adu przestrzennego w tym zieleni w
celu przywrócenia ich historycznej kompozycji; przekszta³cenia obiektów mog¹ odbywaæ siê poprzez wyburzenie
lub przebudowê elementów wtórnych, tworz¹c now¹
formê kompozycyjn¹ z³o¿on¹ z tradycyjnych dominant,
lub poprzez odbudowê zniszczonych ich fragmentów;
29) rekultywacji - nale¿y przez to rozumieæ dzia³ania porz¹dkuj¹ce (w odniesieniu do obszaru Lotniczego Parku
Kulturowego) maj¹ce na celu ochronê i odtworzenie charakteru terenów dawnego lotniska; okreœlenie to nie jest
to¿same z definicj¹ dla dzia³añ rekultywacyjnych okreœlon¹ w przepisach odrêbnych odnosz¹cych siê do gruntów rolnych i leœnych;
30) obiekcie zabudowy lotniskowej - nale¿y przez to rozumieæ obiekty zwi¹zane z funkcj¹ by³ego lotniska "Rakowice-Czy¿yny" i Muzeum Lotnictwa Polskiego, w tym
m.in.: hangary ekspozycyjne (wystawowe), budynki gara¿owe, pawilony warsztatowe, budowle specjalne m.in.
drogi startowe dla ruchomej prezentacji zabytków lotniczych, l¹dowisko dla œmig³owców;
31) P+R (Park and Ride) - nale¿y przez to rozumieæ parking
strategiczny, dzia³aj¹cy w systemie o tej nazwie, funkcjonuj¹cym w celu integracji systemu drogowego z systemami komunikacji zbiorowej; zapewnia przesiadkê
z samochodu na œrodek komunikacji zbiorowej, umo¿liwiaj¹cy sprawny przejazd w obszarze zabudowy miejskiej, gdzie mo¿na siê spodziewaæ ograniczeñ lub utrudnieñ w ruchu samochodów;
32) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnostoj¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej
ni¿ 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu;
33) strefie - nale¿y przez to rozumieæ obszar oznaczony na
Rysunku Planu, w którym obowi¹zuj¹ ³¹cznie z pozosta-
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³ymi ustaleniami planu dodatkowe, szczególne warunki
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu;
34) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze œrodków niepublicznych; nale¿¹ do nich
przede wszystkim us³ugi: handlu, gastronomii, rzemios³a, obiekty obs³ugi turystyki, rozrywki, galerie sztuki,
dochodowe urz¹dzenia sportowe, a tak¿e prywatne urz¹dzenia obs³ugi ludnoœci, w tym: gabinety lekarskie, przedszkola, szko³y itp.;
35) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
finansowane ze œrodków publicznych, s³u¿¹ce realizacji
celu publicznego, bêd¹ce w zarz¹dzaniu poœrednim lub
bezpoœrednim jednostek w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych, zwi¹zków religijnych
itp. (nale¿¹ do nich m.in.: administracja publiczna, publiczne us³ugi: oœwiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, ogólnie dostêpne urz¹dzenia sportu i rekreacji);
36) Pasie Startowym - nale¿y przez to rozumieæ obiekt (relikt) zabudowy lotniskowej dawnego lotniska "Rakowice
- Czy¿yny";
37) modernizacji - nale¿y przez to rozumieæ przekszta³cenia maj¹ce na celu unowoczeœnienie obiektów i urz¹dzeñ budowlanych z nim zwi¹zanych, podnosz¹cych standard u¿ytkowania istniej¹cych obiektów i terenów.
2. Ilekroæ w uchwale przywo³ane s¹ nazwy w³asne istniej¹cych inwestycji, firm, obiektów i zak³adów nale¿y je rozumieæ jako nazwy funkcjonuj¹ce w okresie sporz¹dzania planu i interpretowaæ odpowiednio do póŸniejszego stanu prawnego i faktycznego.
3. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic nale¿y
przez to rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu na dzieñ
uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ inne nazwy
w³asne terenów, przedsiêbiorstw i instytucji istniej¹cych na
dzieñ uchwalenia planu.
4. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami okreœlonymi przepisami odrêbnymi.
§7
1. Elementy ustaleñ planu zawarte w czêœci graficznej planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy od strony terenów wyznaczonych dróg (z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych), jeœli tej linii nie wyznaczono odrêbnie na Rysunku Planu;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz o zró¿nicowanych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami:
a) UN 1, UN 2 - Tereny Us³ug Nauki,
b) UN/US - Teren Us³ug Nauki i Sportu,
c) UN/UW - Teren Us³ug Nauki i Us³ug KongresowoWystawienniczych,
d) UK - Teren Us³ug Kultury,
e) U 1 - U 8 - Tereny Zabudowy Us³ugowej,
f) PT1/U-PT5/U - Tereny Produkcyjno-Technologiczne
i Us³ugowe,
g) US - Teren Sportu i Rekreacji,
h) MWU 1 - MWU 6 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej
z Us³ugami,
i) MW 1 - MW 3 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej,
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j) MWN 1, MWN 2 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej
Wielorodzinnej Niskiej Intensywnoœci,
k) MZ 1 - MZ 3 - Tereny Zabudowy Zamieszkania Zbiorowego,
l) KU 1, KU 2 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji,
m) ZP 1 - ZP 6 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
n) ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
o) KS - Tereny Pasa Startowego,
r) E - Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
s) KD/GP+T, KD/GP, KD/Z+T, KD/Z, KD/L+T, KD/L, KD/D
+ T, KD/D, KD/Tp, KDW - Tereny Komunikacji;
4) przebieg g³ównych tras rowerowych - szlaki wyznaczone orientacyjnie w ramach linii rozgraniczaj¹cych terenów dróg publicznych lub innych terenów; uœciœlone
lokalizacje tras rowerowych (wydzielone œcie¿ki rowerowe, wspólne œcie¿ki pieszo-rowerowe, wydzielone
pasy jezdni, wspólne dla pojazdów i rowerów jezdnie
dróg ni¿szych klas, a tak¿e po³¹czenia tych elementów)
bêd¹ przedmiotem opracowañ projektowych i uzgodnieñ, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego
w Gminie Miejskiej Kraków;
5) g³ówne trasy piesze - zlokalizowane wzd³u¿ pasa
startowego dawnego lotniska i historycznej drogi ko³owania;
6) k³adka pieszo-rowerowa;
7) szpalery drzew - ci¹gi projektowanych drzew wzd³u¿
wa³ów ziemnych (funkcja izolacyjna) i wybranych ci¹gów komunikacji (funkcja kompozycyjna);
8) zespo³y zieleni historycznej - najcenniejsze relikty
dawnej kompozycji zieleni - m.in. historyczna aleja kasztanowcowa (w rejonie zachowanego hangaru wpisanego do rejestru zabytków) oraz aleje klonowe;
9) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê
o której mowa w § 14 ust. 8 pkt 1;
10) nieprzekraczalna, szczególna linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê, o której mowa w § 14 ust. 8 pkt 2;
11) strefa zieleni izoluj¹cej - oznaczaj¹ca pas terenu o szerokoœci 20,0 m, który nale¿y zagospodarowaæ jako zieleñ izoluj¹ca;
12) Strefa Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych
- strefa, o której mowa w § 25, obejmuj¹ca zespo³y
i obiekty o szczególnych wartoœciach kulturowych;
13) granica Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci
Przyrodniczych i Krajobrazowych - strefa, o której
mowa w § 26, obejmuj¹ca tereny o szczególnych wartoœciach przyrody, krajobrazu i warunków naturalnych
(ekologicznych);
14) granica Strefy Ochrony i Kszta³towania Widoku - strefa, o której mowa w § 27, obejmuj¹ca tereny o szczególnych walorach widokowych i ekspozycyjnych;
2. Elementy zawarte w czêœci graficznej planu - wynikaj¹ce
z dokumentów i decyzji wg przepisów odrêbnych:
1) obiekt wpisany do rejestru zabytków (Rej.) - wymagaj¹cy ochrony i opieki konserwatorskiej;
2) obiekty ujête w ewidencji zabytków (Ew.) - wymagaj¹ce ochrony i opieki konserwatorskiej;
3) obszar wpisany do rejestru zabytków - granica obszaru parku kulturowego "Lotnisko";
4) obszar ujêty w ewidencji zabytków - relikty Fortu
Pszorna, Pas Startowy;
5) stanowisko archeologiczne - okreœlaj¹ce rejon stanowiska archeologicznego wg ewidencji prowadzonej przez
w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie;
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6) strefy techniczne istniej¹cych linii przesy³owych wysokiego napiêcia - okreœlaj¹ce strefy napowietrznych
linii elektroenergetycznych 110 kV, w których obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;
7) ujêcia wód podziemnych (oznaczone jako: M22 - M25)
wraz z terenem ochrony bezpoœredniej ujêæ wód zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego znak:
OS.III.6210-1-58/98 z dnia 11 wrzeœnia 1998 r.;
8) granica wewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
ujêæwód podziemnych - zgodnie z decyzj¹ Wojewody
Krakowskiego znak: OS.III.6210-1-58/98 z dnia 11 wrzeœnia 1998 r.;
9) granica zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
ujêæ wód podziemnych - zgodnie z decyzj¹ Wojewody
Krakowskiego znak: OS.III.6210-1-58/98 z dnia 11 wrzeœnia 1998 r.;
10) granica Specjalnej Strefy Ekonomicznej - granica terenu "podstrefy Kraków - Œródmieœcie", maj¹ca znaczenie informacyjne - okreœlonej w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220
poz. 2232 z póŸn. zm.);
3. Elementy wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych dotycz¹cych
wykorzystania terenu ZP 5 i KS do celów, o których mowa w
§ 46 ust. 4 i § 49 ust 4:
1) linie zasiêgu drogi startowej i p³aszczyzn podejœcia;
2) rzêdne warstwic ograniczeñ wysokoœci zabudowy.
4. Elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej planu:
1) orientacyjne granice obszarów zagro¿onych niebezpieczeñstwem powodzi (w przypadku awarii obwa³owañ lub przelania wody przez ich koronê) - wod¹
stuletni¹ Q 1% i wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1% (wg uchwa³y
Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla
Krakowa); oznaczone na Rysunku Planu symbolem (ZZ);
2) granica terenu zamkniêtego (znajduj¹cego siê poza
granicami planu, ustanowionego na podstawie Decyzji
Nr Pf-51 Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
z dnia 4 maja 2004 r.);
3) budynki o wartoœciach kulturowych - hangar z lat
1925-1927 (g³ówna ekspozycja kameralna), gara¿e z lat
1939 - 1945 (ekspozycja silników);
4) orientacyjny obrys historycznych obiektów do ewentualnej rekonstrukcji - relikty hangarów z 1928 r.;
5) punkt ekspozycji widokowej;
6) osie kompozycyjne i widokowe - wzd³u¿ historycznego pasa startowego i historycznej drogi ko³owania, ekspozycja obiektów historycznych;
7) otwarcia widokowe;
8) panoramy widokowe - panorama Krakowa i Lasu
Wolskiego, panorama Krzemionek, Pogórza Wielickiego i Beskidów;
9) przebieg historycznego Traktu Mogilskiego;
10) granica Parku Lotników Polskich;
11) elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
- przyk³adowe rozwi¹zania: osie planowanych dróg, krawêdzie jezdni, wêz³y, skrzy¿owania itp.;
12) podziemny odcinek trasy tramwaju;
13) rejony lokalizacji przystanków autobusowych;
14) rejony lokalizacji przystanków tramwajowych;
15) rejony i kierunki powi¹zañ (przejœæ) pieszych - ³¹cz¹cych tereny o funkcjach publicznych (rozdzielone trasami komunikacyjnymi);
16) rejon l¹dowiska dla œmig³owców.
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ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§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) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I-IV.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ utrzymane
i wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, o ile ustalenia
planu nie stanowi¹ inaczej; dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych w istniej¹cych obiektach, z wykluczeniem
zmiany istniej¹cych gabarytów obiektów, z wyj¹tkiem dopuszczenia § 34 ust. 4 pkt 8 lit.f.
§9
W bezpoœrednim s¹siedztwie obszaru planu po³o¿ony jest
teren zamkniêty w rozumieniu przepisów odrêbnych; w przypadku ustanowienia przez w³aœciwe organyna podstawie od
rêbnej decyzji strefy ochronnej terenu zamkniêtego - w obszarze tej strefy obowi¹zywaæ bêd¹ przepisy odrêbne.
§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Dla zapewnienia ³adu przestrzennego, jego ochrony i kszta³towania, ustala siê:
1) Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2 oraz obiektów handlu hurtowego
o powierzchni zabudowy wiêkszej ni¿ 200 m2.
2) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych
z wyj¹tkiem przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych dla potrzeb wystawienniczych lub pokazowych, instalowanych na czas trwania wystawy lub pokazu, z zastrze¿eniem § 49 ust. 3 pkt 2.
3) Zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych, z wyj¹tkiem: Terenu Us³ug Nauki i Sportu (UN/US),
Terenu Us³ug Nauki i Us³ug Kongresowo-Wystawienniczych (UN/UW),Terenów Zabudowy Us³ugowej (U 1 - U 8),
Terenów Produkcyjno-Technologicznych i Us³ugowych
(PT1/U - PT5/U), Terenu Sportu i Rekreacji (US).
4) Wysokoœæ wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
w terenach okreœlonych w pkt 3, umieszczanych na budynkach nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci zabudowy okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych dla tych terenów, zawartych w Rozdziale IV.
5) Wysokoœæ wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych
wolnostoj¹cych w terenach okreœlonych w pkt 3 nie mo¿e
przekraczaæ 15 m.
6) Urz¹dzenia reklamowe inne ni¿ wielkogabarytowe, nale¿y
lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków.
7) Wysokoœæ masztów (anten) radiowych, telewizyjnych i telefonii komórkowej nie mo¿e przekraczaæ:
a) 4 m ponad ustalon¹ planem wysokoœæ zabudowy dla
zabudowy projektowanej,
b) 4 m na istniej¹cych budynkach;
8) Zakaz lokalizacji masztów, o których mowa w pkt 7 jako
wolnostoj¹cych na wyznaczonych terenach ZP 1, ZP 2, ZP
3, ZP 4, ZP 5, ZP 6, ZS.
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9) Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej na budynkach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
10) Dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicach dzia³ek
w celu umo¿liwienia realizacji zwartej zabudowy pierzei
ulic i placów, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
11) W terenach zieleni urz¹dzonej ZP 1 - ZP 6 ustala siê:
a) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych - utrzymana
w kolorach stonowanych z zastosowaniem zieleni, br¹zów, granatów,
b) stosowanie nawierzchni œcie¿ek i ci¹gów spacerowych zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo w ró¿nych warunkach
pogodowych,
c) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych.
§ 11
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
1. W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1) Odpowiednie proporcje miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêœci¹ terenu - wg parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu okreœlonych dla poszczególnych terenów;
2) Obowi¹zek realizacji pasów zieleni izoluj¹cej, wyznaczonych
na rysunku planu, wg kompleksowego projektu zieleni;
3) Obowi¹zek równoczesnego lub wyprzedzaj¹cego wyposa¿enia terenów w sieci obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego;
4) W przypadku nie korzystania z miejskiej sieci ciep³owniczej obowi¹zek stosowania dla pokrycia potrzeb cieplnych obiektów i innych potrzeb technologicznych, energii elektrycznej lub paliw "ekologicznie czystych" (np. gaz,
lekki olej opa³owy) lub alternatywnych Ÿróde³ energii
(energia s³oneczna, geotermalna);
5) Obowi¹zek odpowiedniej - do stanu faktycznego i prawnego - ochrony ujêæ wód podziemnych (4 studnie g³êbinowe:
M-22 do M-25) w strefach ochrony - poœredniej i bezpoœrednich, ustanowionych decyzj¹Wojewody Krakowskiego z dnia
11 wrzeœnia 1998 r. znak: OS.III.6210-1-58/98, która wprowadzi³a nastêpuj¹ce zakazy, nakazy i ograniczenia:
a) w strefie ochrony ujêcia, w terenie ochrony bezpoœredniej:
- zabrania siê u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody,
- zabrania siê nawo¿enia mineralnego i organicznego, stosowania pestycydów,
- roœlinnoœæ ³¹kowa w strefie winna byæ przynajmniej
dwa razy w ci¹gu roku koszona, a masa roœlinna
usuwana poza granicê strefy,
- teren zostanie ogrodzony, oznakowany tablicami
informacyjnymi o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób
nieupowa¿nionych na teren ochrony bezpoœredniej.
b) w strefie ochrony ujêcia, w wewnêtrznym terenie
ochrony poœredniej zabrania siê:
- wprowadzania œcieków do ziemi lub do wód powierzchniowych,
- rolniczego wykorzystywania œcieków,
- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
- stosowania chemicznych œrodków ochrony roœlin innych
ni¿ dozwolone do stosowania i wymienione w wykazie
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej,
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- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
- lokalizowania nowych inwestycji o profilu wymienionym w rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa w sprawie okreœlenia inwestycji szkodliwych dla œrodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan
œrodowiska, z wyj¹tkiem: linii tramwajowych, linii
elektroenergetycznych o napiêciu znamionowym
110 kV do 220 kV, parkingów samochodowych pod
warunkiem wykonania szczelnego pod³o¿a i odprowadzenia œcieków opadowych do kanalizacji miejskiej, kompleksów handlowych o powierzchni powy¿ej 3 ha, pod warunkiem odprowadzenia œcieków opadowych z terenu do kanalizacji miejskiej,
urz¹dzeñ radiokomunikacyjnych,
- przechowywania i sk³adowania materia³ów promieniotwórczych,
- magazynowania produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,
- mycia pojazdów mechanicznych,
- lokalizowania nowych ujêæ wody, z wyj¹tkiem ujêæ
dla potrzeb wodoci¹gu,
c) w strefie ochrony ujêcia, w zewnêtrznym terenie ochrony poœredniej zabrania siê:
- wprowadzania œcieków do ziemi i wód powierzchniowych,
- przechowywania i sk³adania odpadów promieniotwórczych,
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich transportu,
- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
- lokalizowania nowych zak³adów przemys³owych
o profilu wymienionym w rozporz¹dzeniu Ministra
Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa w sprawie okreœlenia rodzajów inwestycji
szczególnie szkodliwych dla œrodowiska i zdrowia
ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan œrodowiska,
- lokalizowania nowych garbarni i zak³adów uszlachetniania skór,
- lokalizowania nowych zak³adów przemys³owego
prania, odt³uszczania i farbowania materia³ów w³ókienniczych,
- lokalizowania nowych stacji obs³ugi lub remontu
sprzêtu budowlanego, rolniczego lub œrodków transportu, posiadaj¹cych wiêcej ni¿ trzy stanowiska robocze, z wy³¹czeniem specjalistycznych stacji
i warsztatów, prowadz¹cych okreœlon¹ jednoznacznie dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ geometriê i wywa¿anie
kó³, ustawianie œwiate³, instalowanie zabezpieczeñ
antyw³amaniowych oraz tapicerstwo,
- lokalizowania nowych lakierni i malarni, z wy³¹czeniem zak³adów zu¿ywaj¹cych w roku mniej ni¿
250 kg materia³ów malarskich oraz wy³¹czeniem lakierni proszkowych,
- lokalizowania nowych zak³adów sortowania i wstêpnego przerobu z³omu, w tym z³omowania pojazdów
i urz¹dzeñ mechanicznych.
6) Zakazy, nakazy i ograniczenia oraz przebieg stref ochronnych ujêæ wód podziemnych zawarte w Decyzji okreœlonej w pkt 5 mog¹ ulec zmianie lub aktualizacji w ramach
nowych rozstrzygniêæ w tym przedmiocie - podjêtych na
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podstawie przepisów odrêbnych; w takim przypadku
nale¿y stosowaæ je odpowiednio;
7) Zaleca siê stosowanie ustaleñ i wskazañ - w zakresie
profilaktyki przeciwpowodziowej i ograniczania skutków
powodzi zgodnie przepisami odrêbnymi, oraz obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków;
8) W zakresie ochrony przed ha³asemTereny Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (MWU 1 - MWU 6),Tereny Zabudowy
Mieszkaniowej Wielorodzinnej (MW 1 - MW 3), Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej Niskiej Intensywnoœci (MWN 1, MWN 2) wskazuje siê jako tereny przeznaczone
na cele mieszkaniowo-us³ugowe; dla pozosta³ych terenów
nie okreœla siê w planie, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku;
9) Ochrona terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i mieszkaniow¹ z us³ugami oraz ochrona terenów, w których dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, mo¿e wymagaæ zastosowania
ekranów akustycznych, które nale¿y traktowaæ jako elementy inwestycji drogowych;
10) Zasady gospodarowania odpadami:
a) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa
miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków,
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ bie¿¹cego gromadzenia mas
ziemnych lub skalnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji okreœlonych w przeznaczeniach podstawowych
i dopuszczalnych dla poszczególnych terenów; miejsce, sposób oraz zabezpieczenie ich gromadzenia, nale¿y ustalaæ w decyzjach administracyjnych z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;
11) Zasadê budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w przepisach odrêbnych z uwzglêdnieniem ochrony przed oddzia³ywaniem pól (promieniowaniem) elektromagnetycznym.
2. W zakresie ochrony wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala siê:
1) Strefê Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych i Krajobrazowych, o której mowa w § 26;
2) Nakaz ochrony istniej¹cych wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych, a w terenach przeznaczonych pod zabudowê - z uwzglêdnieniem wskaŸników powierzchni czynnej
biologicznie;
3) Nakaz zachowania i utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ
i zakrzewieñ, a na terenach przeznaczonych do zainwestowania wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej. Dopuszcza siê usuwanie drzew w uzasadnionych
przypadkach zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4) Nakaz nasadzeñ szpalerami drzew na powstaj¹cym wale
ziemnym (tzw. "sztucznym horyzoncie" na terenie UK i ZP
5). Nasadzenie eksponuj¹ce dalekie otwarcia w krajobraz
i jednoczeœnie przes³aniaj¹ce istniej¹c¹ i przewidywan¹
zabudowê w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
5) Wyznaczone pasma szpalerów drzew nale¿y wprowadziæ
wg kompleksowego projektu zieleni, poprzez odpowiedni
dobór gatunkowy drzew. Gatunki drzew powinny byæ dostosowane do warunków miejskich i nie przekraczaæ wysokoœci 15 m. Wskazane œredniorosn¹ce gatunki w formie naturalnej (np. g³óg, jarz¹b) lub odmiany hodowlane
o koronach foremnych (kulistych);
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6) Nakaz zagospodarowania niezainwestowanych powierzchni w terenach inwestycji jako tereny zieleni urz¹dzonej
(skwery, zieleñce) w tym z obiektami ma³ej architektury.
3. W granicach planu nie wystêpuj¹ tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych.
4. Ca³y obszar planu stanowi obszar o z³o¿onych warunkach
gruntowych, w którym realizacja przeznaczeñ wymaga sporz¹dzenia stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 12
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê Strefê Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych, o której mowa w § 25.
2. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków
archeologicznych okreœla siê elementy chronione prawem,
zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych:
1) obiekt objêty ochron¹ prawn¹, oznaczony symbolem
"Rej." - wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków - hangar lotniczy w Muzeum Lotnictwa Polskiego - Nr rejestru
zabytków A-817 z dnia 10 sierpnia 1989 r., przy al. Jana
Paw³a II Nr 17;
2) obiekty ujête w ewidencji zabytków, oznaczone symbolem "Ew.":
a) pomnik Lotników Polskich z 1989 r. - przy al. Jana Paw³a II (w Parku Lotników Polskich),
b) pomnik Lotników z 1970 r. - przy al. Jana Paw³a II (na
obszarze Muzeum Lotnictwa Polskiego),
c) pomnik Bronis³awa Czecha z 1988 r. - przy al. Jana
Paw³a II Nr 78;
3) obszar parku kulturowego "Lotnisko" (cz. zachodnia dawnego lotniska Rakowice - Czy¿yny) - Nr rejestru zabytków
A-1106 z dnia 20 wrzeœnia 2006 r.;
4) relikty fortu Pszorna znajduj¹ce siê na terenie Parku Lotników Polskich, ujête w ewidencji zabytków;
5) Pas Startowy - oznaczony symbolem KS i KD/L, w niewielkiej czêœci terenu KD/L+T i KD/GP+T i czêœciowo przebiegaj¹cy przez teren ZP 5 - ujêty w ewidencji zabytków;
6) stanowisko archeologiczne Nr 67 wg rejestru stanowisk
archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie.
3. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów i obiektów ("Rej."), o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, wymagaj¹
postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszarów i obiektów objêtych
ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹. W zakresie ich ochrony,
ustala siê nastêpuj¹ce wymagania:
1) uzyskanie stanowiska - odpowiednio: pozwolenia, opinii,
uzgodnienia w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych;
2) odpowiedniego rozpoznania konserwatorskiego i sporz¹dzenia dokumentacji konserwatorskiej okreœlaj¹cej
stan zachowania obiektu, wg przepisów odrêbnych;
3) korzystanie z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e zachowanie jego wartoœci;
4) zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia
w jak najlepszym stanie;
5) korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, (z uwzglêdnieniem historycznej funkcji i warto-
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œci), a w przypadku zmiany przeznaczenia na dopuszczone planem, uzgodnienia programu zagospodarowania
wraz z otoczeniem, z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi.
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie terenów i obiektów ("Ew."), o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5, wymagaj¹:
1) uzyskania pozytywnej opinii w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich;
2) szczegó³owego rozpoznania konserwatorskiego i sporz¹dzenia dokumentacji
konserwatorskiej okreœlaj¹cej stan zachowania obiektu;
3) zachowania i utrzymania obiektu oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie.
5. W granicy stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, wpisanego do rejestru stanowisk archeologicznych ustala siê wymóg uzgodnienia z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi
ka¿dego zamierzenia inwestycyjnego zwi¹zanego z prowadzeniem prac ziemnych.
§ 13
Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych
kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 15:
1) drogi publiczne: istniej¹ce i projektowane;
2) tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce, parki):
a) ogólnie dostêpne zielone wnêtrza urbanistyczne wydzielone kompozycyjnie w terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie,
b) zieleñ urz¹dzona jako park dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, stanowi¹ca element struktury miasta, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkañców, poprawie
jakoœci ich ¿ycia i sprzyjaj¹ce nawi¹zaniu kontaktów
spo³ecznych,
c) zieleñ izoluj¹ca ogólnodostêpna;
3) place, dziedziñce, otoczenie przystanków komunikacji
zbiorowej.
2. Ustala siê zasady kszta³towania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) pierzeje ulic ograniczaj¹cych przestrzeñ publiczn¹ wymagaj¹ ukszta³towania w wyznaczonych nieprzekraczalnych
liniach zabudowy;
2) pasma zieleni urz¹dzonej wzd³u¿ dróg publicznych nale¿y
wprowadziæ wg projektów opracowywanych w sposób
kompleksowy;
3) oœwietlenie ulic, placów i terenów rekreacji, sportu
i us³ug publicznych, nale¿y wykonaæ wed³ug ca³oœciowego projektu dla terenu inwestycji, o którym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 6;
4) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych w pasach drogowych, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
3. Szczególne przestrzenie publiczne:
1) obszar parku kulturowego "Lotnisko" obejmuj¹cy Teren
Us³ug Kultury oznaczony symbolem UK i Teren Zieleni
Urz¹dzonej ZP 5;
2) obszar Parku Lotników Polskich obejmuj¹cy Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone jako ZP 1, ZP 2, ZP 3 wraz z Terenami Zieleni Urz¹dzonej oznaczonymi symbolami ZP 6;
3) obszar, z podstawowym przeznaczeniem na halê widowiskowo- sportow¹ - Teren Sportu i Rekreacji oznaczony
symbolem US;
4) obszar Terenu Pasa Startowego - KS.
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§ 14
Ustalenia w zakresie parametrów, wskaŸników
i zasad kszta³towania zabudowy
1. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie
dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem, w Rozdziale IV okreœla siê wskaŸniki:
1) wskaŸnik powierzchni zabudowy obowi¹zuj¹cy jako maksymalny;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie, obowi¹zuj¹cy
jako minimalny.
2. Wysokoœæ projektowanej zabudowy zosta³a okreœlona odrêbnie dla poszczególnych terenów wyznaczanych planem,
w Rozdziale IV.
3. Nakazuje siê uwzglêdnienie ograniczeñ wysokoœci zabudowy okreœlonych na Rysunku Planu, o których mowa w § 7
ust. 3 pkt 2, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych dotycz¹cych wymagañ dla l¹dowisk.
4. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie dopuszcza
siê lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ (samodzielnych lub wbudowanych w budynki) o wysokoœci przekraczaj¹cej ustalon¹
wysokoœæ zabudowy, o ile wynika to ze wzglêdów technologicznych, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IV, dla
poszczególnych terenów.
5. Z uwagi na charakter przeznaczeñ i zabudowy, w tym tak¿e
ze wzglêdu na wymagania technologiczne - nie wprowadza
siê ograniczeñ poziomych gabarytów budynków.
6. DlaTerenów Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (MWU 3,
MWU 4), Terenu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej
(MW 3) ustala siê jako zasadê stosowanie dachów dwu lub
wielospadowych o symetrycznym nachyleniu po³aci dachowych o k¹cie nachylenia od 25º - 45º.
7. Dla pozosta³ych terenów ustala siê jako zasadê stosowanie
dachów p³askich z dopuszczeniem innych form przekryæ (dachów) dla obiektów: wystawienniczych, wystawienniczo-targowych, konferencyjnych, sportowych (widowiskowych)
i obiektów zabudowy lotniskowej.
8. W celu w³aœciwego zagospodarowania terenów i kszta³towania zabudowy ustala siê linie zabudowy, oznaczone na
Rysunku Planu:
1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - oznaczaj¹c¹ liniê
ograniczaj¹c¹ sytuowanie nowych i rozbudowywanych
budynków; linia odnosi siê do ich zewnêtrznych obrysów
murów (na wszystkich kondygnacjach) z uwzglêdnieniem
nadwieszeñ, wykuszy, podcieni z podporami czy przejazdów, werand, tarasów lub schodów;
2) nieprzekraczaln¹, szczególn¹ liniê zabudowy - wzd³u¿
drogi startowej - oznaczaj¹c¹ liniê ograniczaj¹c¹ sytuowanie nowych i rozbudowywanych budynków; linia odnosi
siê do ich zewnêtrznych obrysów murów (na wszystkich
kondygnacjach) z uwzglêdnieniem elementów okreœlonych
w pkt 1. Wszelkie obiekty budowlane wraz z urz¹dzeniami
umieszczonymi na budynkach zlokalizowane wzd³u¿ tej linii nie mog¹ przekraczaæ rzêdnej 223 m n.p.m.; wysokoœci
zabudowy lokalizowanej poza t¹ lini¹ (w g³¹b poszczególnych terenów) okreœlone s¹ w ustaleniach szczegó³owych.
§ 15
Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
1. Nie okreœla siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia
scaleñ i podzia³u nieruchomoœci; w przypadku ich podjêcia
z inicjatywy w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieru-
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chomoœci - na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych - nale¿y odpowiednio uwzglêdniæ szczegó³owe warunki zagospodarowania okreœlone w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów;
2. Ze wzglêdu na specyfikê obszaru planu i charakter przeznaczeñ, nie ustala siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci w tym minimalnej i maksymalnej wielkoœci dzia³ki. Wielkoœci te oraz pozosta³e parametry,
powinny byæ dostosowane do charakteru przeznaczenia terenu zgodnie z przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem
ustaleñ planu dla poszczególnych terenów.
3. W przypadku podzia³u - w celu ustalenia innego ni¿ istniej¹cy uk³ad dzia³ek - podzia³ ten musi spe³niaæ wymagania przepisów odrêbnych.
§ 16
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
uk³adu komunikacyjnego
1. Okreœla siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej
obszaru objêtego planem:
1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego z tramwajem (KD/
GP+T) - w ci¹gu ul. Nowohuckiej i ul. Stella-Sawickiego
(których fragmenty znajduj¹ siê w granicach planu),
b) drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego (KD/GP) ul. Gen. Bora- Komorowskiego (której wybrane fragmenty znajduj¹ siê w granicach planu),
c) drogê zbiorcz¹ z tramwajem (KD/Z+T) - al. Jana Paw³a II,
d) drogê zbiorcz¹ (KD/Z) - przed³u¿enie ul. Meissnera,
odcinek miêdzy al. Jana Paw³a II i al. Pokoju,
e) torowisko tramwaju, na wydzielonym terenie KD/
Tp (na wydzielonych Terenach Komunikacji - KD/
GP+T, KD/Z+T i KD/D+T torowisko jest ich sk³adowym elementem).
2) Obs³uga komunikacyjna poprzez uk³ad okreœlony w pkt
1 okreœla docelowy stan, wymagany przy zagospodarowaniu, zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenów poprzez:
a) budowê drogi KD/Z;
b) budowê torowisk tramwajowych w terenach KD/
GP+T, KD/L+T, KD/D+T, KD/Tp;
c) rozbudowê drogi KD/GP i KD/GP+T;
d) modernizacjê drogi KD/Z+T;
e) po³¹czenie dróg KD/GP+T z drog¹ KD/L+T w formie
wêz³a drogowego, z dopuszczeniem etapu w formie
skrzy¿owania;
f) po³¹czenie dróg KD/Z+T i KD/L oraz KD/Z+T i KD/Z w formie skrzy¿owañ.
3) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy obejmuje:
a) drogi lokalne (KD/L i KD/L+T) - ³¹cz¹ce g³ówne ci¹gi
komunikacyjne,
b) drogi dojazdowe (KD/D, KD/D+T) uzupe³niaj¹ce sieæ
komunikacyjnej obs³ugi terenów,
c) drogi dojazdowe wewnêtrzne (KDW).
4) Drogi powinny mieæ zapewnione wymagane parametry
techniczne i dostêpnoœæ - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
5) Niewyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi niezbêdne dla poszczególnych inwestycji dojazdy z dostêpem do dróg publicznych nale¿y wyznaczaæ w sposób
uwzglêdniaj¹cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami
odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego;
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6) Dopuszcza siê lokalizacjê nie wyznaczonych na Rysunku
Planu urz¹dzonych dróg pieszych, tras rowerowych i dydaktycznych, tras biegowych, dojazdów; przebieg tras
rowerowych nale¿y oprzeæ o planowany system rowerowy ogólnomiejski, z wykorzystaniem uk³adu drogowego i szlaków w terenach zieleni;
7) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu
tras rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego i towarzysz¹cej zieleni;
8) Przygotowanie inwestycji i remonty, które obejmowa³yby lub mia³yby wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, wymaga uwzglêdnienia procedur obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie w Gminie Miejskiej Kraków;
9) Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi;
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, w komunikacji miêdzy ró¿nymi poziomami ruchu, przy sygnalizacji do sterowania ruchem drogowym) bêd¹ przedmiotem
opracowañ projektowych i wymaganych uzgodnieñ.
11) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ towarzysz¹c¹ zieleñ i urz¹dzenia
ograniczaj¹ce lub eliminuj¹ce wp³yw zanieczyszczeñ komunikacyjnych na tereny s¹siednie;
12) Przebudowê uk³adu drogowego nale¿y dokonaæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do nieruchomoœci,
z uwzglêdnieniem § 8 ust. 2.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) Dla poszczególnych przeznaczeñ terenu nale¿y zapewniæ
proporcjonaln¹ liczbê miejsc postojowych dla samochodów osobowych - w zalecanych przedzia³ach wysokoœci:
a) dla obiektów us³ug i produkcji wysokich technologii
- w iloœci 25-35 miejsc na 100 zatrudnionych i 10-20
miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) dla obiektów dydaktycznych, naukowych (badawczych) - w iloœci 15-35 miejsc na 100 zatrudnionych
i 10 miejsc na 100 studentów,
c) dla kompleksu wielofunkcyjnego obiektów sportoworekreacyjnych w tym hali widowiskowo-sportowej
na terenie US - w iloœci od 1200 do 2500 miejsc postojowych (w formie parkingów i gara¿y nadziemnych lub
podziemnych),
d) dla pozosta³ych obiektów us³ug sportu - w iloœci 1020 miejsc na 100 u¿ytkowników,
e) dla obiektów konferencyjnych i wystawienniczotargowych - w iloœci 15-35 miejsc na 100 zatrudnionych i 15-30 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
a ponadto 0,5-0,7 miejsca na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej dla autokarów,
f) dla obiektów us³ug komercyjnych - w iloœci 15-35
miejsc na 100 zatrudnionych i 12-25 miejsc na 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej;
g) dla obiektów us³ug publicznych - w iloœci 15-30 miejsc
na 100 zatrudnionych i 10-20 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
h) dla obiektów biurowych i administracyjnych - w iloœci 25-35 miejsc na 100 zatrudnionych i 10-25 miejsc
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
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i) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy zamieszkania zbiorowego - w iloœci 1 miejsce na 1 mieszkanie.
2) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych nale¿y bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, w wyznaczonych planem terenach, wg wskaŸników przewidzianych dla danego terenu, z zastrze¿eniem zapisu pkt 3 i 4;
3) Dopuszcza siê bilansowanie miejsc postojowych w ramach zadania inwestycyjnego, obejmuj¹cego wiêcej ni¿
jedn¹ dzia³kê lub teren, zgodnie z zapisami ustaleñ zawartych w Rozdziale IV;
4) Dopuszcza siê bilansowanie miejsc postojowych ³¹cznie
dla terenów UN 2, UN/UW, MW 3 i KU 1;
5) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych mog¹
byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów KD/Z+T, KD/
Z, KD/L+T, KD/L, KD/D+T, KD/D oraz KDW - jako pasy
i zatoki postojowe zgodnie z przepisami odrêbnymi, lub
na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest
przeznaczenie na parkingi;
6) Miejsca postojowe dla pojazdów transportu towarowego
powinny byæ lokalizowane w granicach terenów inwestycji, których funkcjonowanie wymaga takiego transportu,
lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczona
jest lokalizacja tego rodzaju parkingów;
7) Dopuszcza siê budowê gara¿y i parkingów podziemnych
oraz nadziemnych wielopoziomowych, z zastrze¿eniem,
¿e ich powierzchnia zabudowy w czêœci nadziemnej wlicza siê do powierzchni kszta³tuj¹cej wskaŸnik powierzchni
zabudowy w poszczególnych terenach.
3. Wyznaczone tereny KU 1 mog¹ spe³niaæ funkcje parkingów
strategicznych w systemie (P+R).
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹ zbiorow¹:
1) Podstawowym œrodkiem obs³ugi s¹ linie tramwajowe
(tramwaj tradycyjny i szybki) oraz autobusowe linie miejskie i ponadlokalne;
2) Do obs³ugi autobusowej miejskiej powinny byæ dostosowane ulice klasy lokalnej i wy¿szych klas;
3) Do obs³ugi autobusowej ponadlokalnej powinny byæ dostosowane ulice klasy zbiorczej i wy¿szych klas.
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 17
1. Ustala siê podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) Utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych
w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych obszar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i modernizacji;
2) Tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne - wyprzedzaj¹co lub
równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji;
3) Prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg, ulic, dojœæ pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza
siê inne trasy infrastruktury technicznej pod warunkiem,
¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
4) Uœciœlenie lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz œrednice projektowanych sieci na-
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stêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
5) W granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie niewyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej (stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 2) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym
terenie, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
6) W przypadku kolizji istniej¹cych sieci, obiektów i urz¹dzeñ
z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych.
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 nale¿y stosowaæ w dostosowaniu do potrzeb wynikaj¹cych z poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych systemów okreœlono
w dalszej czêœci uchwa³y oraz na Rysunku Rozwi¹zañ InfrastrukturyTechnicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§ 18
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi podstawowej strefy zaopatrzenia w wodê krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, o rzêdnej linii ciœnieñ 255,00 n.p.m.;
2) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci magistralnej i rozbiorczej, któr¹ tworz¹ ruroci¹gi:
a) 800 mm Mistrzejowice - Górka Narodowa przebiegaj¹ca wzd³u¿ pó³nocnej granicy obszaru równolegle do ul.
Gen. Bora-Komorowskiego,
b) Ø 800 mm Krzemionki - Mistrzejowice wzd³u¿ wschodniej granicy obszaru, wzd³u¿ ul. Nowohuckiej i ul. StellaSawickiego,
c) Ø 400 mm w al. Pokoju,
d) Ø400 mm w al. Jana Paw³a II,
e) Ø 400 mm na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
f) uk³ad sieci rozbiorczych Ø 200, Ø 160, Ø 100 mm, odcinkami w al. Jana Paw³a II, al. Pokoju, w ul. D¹bskiej, ul.
Szenwalda, ul. Meissnera, ul. Markowskiego, w rejonie
ul. Skar¿yñskiego oraz sieci Ø 300 ÷ 200 mm w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Ø 200, Ø150 mm
w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego;
3) Utrzymuje siê lokalizacjê 4 czynnych studni wierconych
(M-22, M-23, M-24, M25) wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u I
Ujêcia Wody Mistrzejowice wraz ruroci¹gami wody surowej Ø 300 mm;
4) Zapewnia siê mo¿liwoœæ rozbudowy i modernizacji funkcjonuj¹cego obecnie systemu zaopatrzenia w wodê dla
pokrycia potrzeb bytowych, u¿ytkowych i przeciwpo¿arowych w wielkoœciach okreœlonych przepisami odrêbnymi;
5) Planuje siê rozbudowê/przebudowê uk³adu sieci magistralnej w nastêpuj¹cym zakresie:
a) realizacjê drugiego odcinka magistrali Ø 800 mm Krzemionki - Mistrzejowice, równolegle do przebiegu istniej¹cej wzd³u¿ ul. Stella-Sawickiego,
b) przebudowê odcinka magistrali Ø 600 mm w ul. Gen.
Okulickiego - ul. Stella-Sawickiego,
c) przebudowê odcinka wodoci¹gu Ø 400 mm w rejonie
ul. Skar¿yñskiego,
d) realizacjê magistrali Ø 400 mm wzd³u¿ projektowanego
przed³u¿enia ul. Meissnera (w miejsce nieczynnej magistrali), zamykaj¹cej pierœcieñ wodoci¹gowy: al. Pokoju ul. Nowohucka - al. Jana Paw³a II;
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6) Realizacja funkcji na terenie UN/UW wymaga³a bêdzie prze³o¿enia wodoci¹gu Ø 400 mm po³o¿onego w tym terenie
celem usuniêcia kolizji z projektowanym zainwestowaniem;
7) Planuje siê rozbudowê sieci rozbiorczej dla obs³ugi projektowanego zainwestowania:
a) dla obs³ugi odbiorców obiektów przewidywanych po zachodniej stronie projektowanego przed³u¿enia ul. Meissnera planuje siê realizacjê ruroci¹gu o 160 mm ³¹cz¹cego ruroci¹g Ø 160 mm w ul. D¹bskiej z planowan¹
magistral¹ Ø 400 mm,
b) dla obs³ugi projektowanego kompleksu hali widowiskowo
- sportowej planuje siê realizacjê ruroci¹gu Ø 200 mm,
spinaj¹cego istniej¹c¹ magistralê wodoci¹gow¹ Ø 400 mm
w al. Pokoju z projektowan¹ magistral¹ wodoci¹gow¹
Ø 400 mm w projektowanym przed³u¿eniu ul. Meissnera,
c) na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej planuje siê
spiêcie w systemie pierœcieniowym zaopatrzenia z magistrali oØ 800 mm w ul. Gen. Bora-Komorowskiego poprzez sieæ w ul. Akacjowej projektowanym wodoci¹giem
Ø150 mm w ul. Markowskiego (po zachodniej stronie Parku) z zasilaniem z magistrali Ø 400 mm w al. Jana Paw³a II,
d) planuje siê przed³u¿enie ruroci¹gu Ø 200 mm w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kierunku pó³nocnym do po³¹czenia z ruroci¹giem Ø 200 mm biegn¹cym
równolegle do projektowanej KD/L+T i przed³u¿eniem
w kierunku zachodnim do spiêcia z projektowanym ruroci¹giem Ø 150 mm w ul. Markowskiego,
e) planuje siê zaopatrzenie w wodê zainwestowania projektowanego w terenach PT1/U, PT2/U i PT3/U (w pó³nocnej czêœci obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
w oparciu o istniej¹cy wodoci¹g Ø 200 mm;
f) planuje siê realizacjê wodoci¹gu Ø 150 mm wzd³u¿
ul. Markowskiego, zasilanego od magistrali Ø 400
w al. Jana Paw³a II;
8) Od ruroci¹gów, o których mowa w pkt 7 przewiduje siê realizacjê sieci rozbiorczej drugorzêdnej, zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ
doprowadzenia wody do poszczególnych obiektów;
9) Dla pozosta³ych terenów dla zaopatrzenie w wodê projektowanego zainwestowania planuje siê realizacjê sieci rozbiorczej drugorzêdnej, zasilanej z najbli¿szego istniej¹cego
wodoci¹gu;
10) Wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê techniczne strefy ochrony:
a) dla magistrali wodoci¹gowej Ø 800 mm - Ø 600 mm pas
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 mm - Ø 300 mm pas
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 rozbiorczych do Ø 300 mm pas
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;
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11) Obiekty liniowe i urz¹dzenia sieci wodoci¹gowej nale¿y
lokalizowaæ z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania okreœlonych w pkt 10.
§ 19
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej dwóch uk³adów kanalizacyjnych:
a) uk³adu centralnego kanalizacji miasta Krakowa, zwi¹zanego z kolektorem III Obwodnicy o przekroju 800 x
1200 mm w rejonie ul. Meissnera,
b) uk³adu kanalizacji Nowej Huty opartego na istniej¹cych i projektowanych kana³ach w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
2) Docelowo, po wybudowaniu Kolektora Dolnej Terasy Wis³y
(DTW), ca³y obszar zostanie objêty systemem kanalizacji
Nowej Huty;
3) Kanalizacja sanitarna na obszarze objêtym planem oparta
jest na:
a) kanale sanitarnym "LBi" (lewobrze¿ny Bia³uchy) o przekroju 800 x 1200 mm w rejonie ul. D¹bskiej - ul. Szenwalda,
b) kanale Ø 400, Ø 500, Ø 600 mm w rejonie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
c) kanale o 400 ÷ 250 mm w ul. Skar¿yñskiego,
d) kanale o 300 mm w rejonie stadionu AWF i czêœci ul. Nowohuckiej,
e) kanale sanitarnym Ø 400 mm przebiegaj¹cym
w ul. Gen. Bora-Komorowskiego;
4) Dla zainwestowania projektowanego na obszarze objêtym
planem przewiduje siê:
a) dla obszaru projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej w rejonie ul. D¹bskiej planuje siê odprowadzenie œcieków: w czêœci zachodniej poprzez istniej¹cy
kana³ sanitarny 800 x 1200 mm, a w czêœci wschodniej
poprzez pompowniê przewidywan¹ dla œcieków z kompleksu hali widowiskowo-sportowej,
b) prze³o¿enie kana³u sanitarnego Ø 500 mm oraz kana³u
sanitarnego Ø 600 mm celem usuniêcia kolizji z projektowanym zainwestowaniem - dla planowanej realizacji zainwestowania na terenie UN/UW,
c) realizacjê kanalizacji sanitarnej dla sprowadzenia œcieków
z terenów PT1/U - PT3/U do istniej¹cego kana³u Ø 400 ÷
500 mm w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
d) dla pozosta³ych terenów dla odprowadzenia œcieków sanitarnych z projektowanego zainwestowania planuje siê
rozbudowê kanalizacji sanitarnej poprzez realizacjê krótkich odcinków kana³ów w drogach lokalnych, pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u sanitarnego;
5) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla siê
techniczne strefy ochrony:
a) pas o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ;
6) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
7) W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza siê
mo¿liwoœæ odstêpstwa od wyznaczonych szerokoœci strefy
ochrony dla sieci kanalizacyjnej - z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych i wymagañ ustalanych przez zarz¹dców sieci.
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§ 20

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania wód opadowych:
1) Podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi istniej¹ca i projektowana kanalizacja opadowa z istniej¹cymi
g³ównymi sieciami:
a) kana³em o przekroju 2200 x 2490 mm w ul. Nowohuckiej,
b) kana³em o przekroju 1000 x 1500 mm w rejonie skrzy¿owania al. Jana Paw³a II z ul. Stella-Sawickiego,
c) kana³em o przekroju 900 x 1350 mm w rejonie ul. D¹bskiej, ul. Szenwalda i ul. Czy¿yñskiej
d) kana³em o przekroju 600 x 900 mm w al. Pokoju,
e) kana³em Ø 800, Ø 400 mm w ul. Skar¿yñskiego,
f) kana³em Ø 500 mm w al. Jana Paw³a II,
g) kana³em Ø 500 mm w ul. Nowohuckiej, wraz z istniej¹cymi rowami melioracyjnymi.
2) Dla projektowanego zainwestowania planuje siê rozbudowê kanalizacji opadowej poprzez realizacjê krótkich odcinków kana³ów opadowych w drogach lokalnych, pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u opadowego;
3) Realizacja funkcji na terenie UN/UW bêdzie wymaga³a
prze³o¿enia kana³u opadowego Ø 800 mm oraz kana³u opadowego 1000 x 1500 mm celem usuniêcia kolizji z projektowanym zainwestowaniem;
4) Realizacja funkcji na terenie US bêdzie wymaga³a prze³o¿enia kana³u opadowego 800 x 1200 mm oraz rowów
melioracyjnych istniej¹cych na powierzchni terenu celem
usuniêcia kolizji z projektowanym zainwestowaniem; nale¿y zachowaæ ci¹g³oœæ prawid³owego funkcjonowania
uk³adu odwodnienia poprzez przebudowê jego urz¹dzeñ
a nie ich likwidacjê;
5) Dla powierzchni szczelnej terenów zabudowy us³ugowej,
terenów dróg publicznych klasy KD/GP+T, a tak¿e utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z urz¹dzeniami
(takimi jak: osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji ropopochodnych) zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód
zgodnie z przepisami odrêbnymi;
6) Zakazuje siê wprowadzania do kolektorów kanalizacji opadowej œcieków innych ni¿ wody opadowe i roztopowe;
7) 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 w terenach lub uzyskania w tym
zakresie wymaganych odrêbnymi przepisami rozstrzygniêæ administracyjnych;
8) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla siê
techniczne strefy ochrony:
a) pas o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi
kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi
kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ;
9) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
10) W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza siê
mo¿liwoœæ odstêpstwa od wyznaczonych szerokoœci strefy ochrony dla sieci kanalizacyjnej - z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych i wymagañ ustalonych przez zarz¹dców sieci.
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§ 21
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego:
1) Odbiorcy zasilani bêd¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego i niskiego ciœnienia;
2) Utrzymuje siê, z zastrze¿eniem pkt 6, przebieg istniej¹cej
sieci gazowej œredniego ciœnienia:
a) PE Ø 180 mm, Ø 150 mm przebiegaj¹cy wzd³u¿ ul. Nowohuckiej i ul. Stella- Sawickiego,
b) PE Ø 180 mm przebiegaj¹cy wzd³u¿ al. Jana Paw³a II wraz
z odga³êzieniem Ø 150 mm,
c) Ø 150 mm przebiegaj¹cy wzd³u¿ ul. Gen. Bora-Komorowskiego;
3) Utrzymuje siê lokalizacjê stacji redukcyjno-pomiarowej IIo
przy obiektach Politechniki Krakowskiej;
4) Dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) Zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej:
a) w terenach U 1, U 3, U 6, U 7, MWU 2, MWU 4, MWU 5,
MWN 1, MWN 2 jako odga³êzienie od istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia Ø 150 mm w rejonie ul. D¹bskiej,
b) w terenie UN/UW jako odga³êzienie od istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE Ø 180 mm w rejonie
ul. Stella-Sawickiego,
c) w terenach PT1/U - PT4/U jako przed³u¿enie istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE Ø 180 mm (od strony po³udniowej) oraz przed³u¿enie istniej¹cego gazoci¹gu Ø 150 mm w ul. Gen. Bora-Komorowskiego (od strony pó³nocnej);
d) dla pozosta³ych terenów dla zaopatrzenia w gaz projektowanego zainwestowania planuje siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej drugorzêdnej, zasilanej z najbli¿szego istniej¹cego gazoci¹gu;
6) Realizacja obiektów zgodnie z przeznaczeniem okreœlonym
dla terenu UN/UW bêdzie wymaga³a prze³o¿enia gazoci¹gu PE o 180 mm;
7) 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;
8) Dla planowanych gazoci¹gów obowi¹zuj¹ ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym dotycz¹ce stref kontrolowanych i stref zagro¿enia wybuchem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
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b) odga³êzienie 2 x Ø 350 mm od magistrali wschodniej do
obiektów Politechniki Krakowskiej oraz 2 x Ø 250 mm
w kierunku pó³nocnym i 2 x Ø 250 mm w kierunku pó³nocno-zachodnim;
c) odga³êzienie 2 x Ø 200 mm od magistrali pó³nocnej w kierunku ul. Mogilskiej;
3) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieæ ciep³owniczej z zastrze¿eniem pkt 8;
4) Utrzymuje siê istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów
i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o centralny system ciep³owniczy miasta, indywidualne Ÿród³a
ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
5) W terenach UN 2, UN/US, UN/UW, U 3, U 5, U 6, U 7, PT1/
U - PT5/U, US, MWU 2, MWU 4, MWU 5, MWU 6, MW 1,
MW 2, MW 3, MWN 1 i MWN 2 ustala siê miejski system
ciep³owniczy jako podstawowe Ÿród³o ciep³a; w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza
siê stosowanie w tych obszarach lokalnych Ÿróde³ ciep³a,
z zastrze¿eniem § 11 ust. 1 pkt 4;
6) W pozosta³ych terenach zaopatrzenie w ciep³o planuje siê
z indywidualnych Ÿróde³ ciep³a i lokalnych systemów ciep³owniczych, z zastrze¿eniem § 11 ust. 1 pkt 4;
7) 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, o których mowa
w pkt 9, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej;
8) Wskazuje siê i dopuszcza prze³o¿enie sieci ciep³owniczych
2 x Ø 350 mm, 2 x Ø 250 mm i 2 x Ø 150 mm dla realizacji
inwestycji na terenie UN/UW;
9) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci ciep³owniczej okreœla siê
strefy ochrony technicznej, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy:
a) pas o szerokoœci po 8,0 m od zewnêtrznej krawêdzi
ciep³oci¹gu dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów Ø 1000 mm,
b) pas o szerokoœci po 6,0 m od zewnêtrznej krawêdzi
ciep³oci¹gu dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów Ø 800 mm,
c) pas o szerokoœci po 3,0 m od zewnêtrznej krawêdzi ciep³oci¹gu dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów
od Ø 200 do Ø 500 mm,
d) pas o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznej krawêdzi ciep³oci¹gu dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów
do Ø 150;
10) Sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu
sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ operatorowi sieci
dostêpu do nich w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
§ 23

§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
1) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego. Uk³ad sieci magistralnych tworz¹:
h) magistrala pó³nocna 2 x Ø 1000 mm na odcinku od al. Pokoju w kierunku pó³nocno-zachodnim do al. Jana Paw³a II,
i) magistrala wschodnia 2 x Ø 800 mm, w bezpoœrednim
s¹siedztwie obszaru wzd³u¿ ul. Nowohuckiej;
2) Istniej¹cy uk³ad sieci ciep³owniczej tworz¹ odga³êzienia:
a) odga³êzienie 2 x Ø 200 mm od magistrali wschodniej do
obiektów Akademii Wychowania Fizycznego,

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 napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn; Ÿród³em zasilania w energiê elektryczn¹ jest stacja 110/15 kV GPZ Politechnika oraz GPZ Wieczysta;
2) Utrzymuje siê istniej¹cy przebieg napowietrznych linii wysokiego napiêcia:
a) dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ
£êg - GPZ Górka wraz z odga³êzieniem do GPZ Politechnika oraz GPZ Czy¿yny - GPZ Bieñczyce,
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b) dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ
£êg - GPZ Pr¹dnik oraz GPZ £êg - GPZ Wieczysta,
3) Utrzymuje siê lokalizacjê linii elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia;
4) Dopuszcza siê przebudowê linii elektroenergetycznej 110
kV w ca³ym obszarze planu, poprzez jej prze³o¿enie lub
skablowanie; wskazuje siê i dopuszcza prze³o¿enie linii kablowej 15 kV dla realizacji inwestycji na terenie UN/UW;
5) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
w oparciu o istniej¹ce i przewidywane stacje transformatorowe; 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;
6) Dla zasilania projektowanego kompleksu hali widowiskowo-sportowej planuje siê realizacjê linii kablowej œredniego napiêcia wyprowadzonej z GPZ Politechnika i/lub od
wciêcia istniej¹cej sieci w Al. Pokoju;
7) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy
sieci niskiego napiêcia; szczegó³owy przebieg linii niskiego
napiêcia zostanie ustalony na etapie wydawania decyzji
administracyjnych;
8) W terenach UN/UW, U 3, U 7, PT2/U, PT4/U, US, MWU 2,
MWU 5, MWU 6, MWN 1 wskazuje siê lokalizacjê nowych
stacji transformatorowych SN/nn;
9) Wskazuje siê jako zasadê budowê projektowanych stacji transformatoroworozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji wolnostoj¹cych o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ stacji lub umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
10) Wskazuje siê jako zasadê budowê linii elektroenergetycznych
œredniego i niskiego napiêcia jako linii kablowych doziemnych;
11) Zakaz zagospodarowania terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych zieleni¹ wysok¹;
12) Okreœla siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych zapewniaj¹c brak przekroczenia
dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznej 110 kV - 14,5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 41 m licz¹c po 20,5 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.
§ 24
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych; g³ówny ci¹g telekomunikacyjny stanowi kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ ul. Gen. Bora-Komorowskiego, ul. Stella-Sawickiego, al. Pokoju, al. Jana Paw³a II;
2) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji mo¿e odbywaæ siê w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê urz¹dzeñ infrastruktury
i sieci telekomunikacyjnych;
3) Wskazuje siê, jako zasadê budowê linii telekomunikacyjnych
jako linii doziemnych kablowych lub linii uk³adanych w kana³ach teletechnicznych;
4) Wskazuje siê, jako zasadê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych; dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury teletechnicznej
lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla poszcze-

Poz. 727

gólnych terenów, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze
szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod warunkiem nie
naruszania pozosta³ych ustaleñ planu;
5) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej,
z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych.
ROZDZIA£ III
Ustalenia obowi¹zuj¹ce w granicach wydzielonych stref
§ 25
Strefa Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych
obejmuj¹ca tereny: UK, ZP 3, ZP 5, KS, KD/Tp.
1. W celu zachowania, ochrony i racjonalnego zagospodarowania cennych obiektów, zespo³ów zabytkowych i za³o¿eñ fortyfikacyjnych systemuTwierdzy Kraków wraz z najbli¿szym otoczeniem, ustanawia siê Strefê Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych, wyznaczon¹ na Rysunku Planu.
2. W granicach Strefy zawieraj¹ siê obiekty kulturowe: wpisane do rejestru zabytków, obiekty umieszczone w ewidencji
konserwatorskiej (ziemne formy fortyfikacji i zespo³y zieleni o szczególnych walorach kulturowych, Pas Startowy).
3. Kszta³towanie i ochrona wartoœci kulturowych w Strefie
Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych polegaæ
ma na dzia³aniach takich jak: ochrona i ekspozycja zachowanej substancji, konserwacja i remonty, rekultywacja a tak¿e
wzbogacenie funkcjonalne i estetyczne przestrzeni publicznych oraz dalsze uzupe³nianie struktury, w tym rekonstrukcja i rekompozycja brakuj¹cych historycznych elementów
uk³adu urbanistycznego, umo¿liwiaj¹cej odtworzenie pierwotnej struktury urbanistycznej.
4. W obszarze Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych ustala siê:
1) nakaz zachowania i ochrony zabytkowych zespo³ów i obiektów kulturowych, o których mowa w § 12 ustaleñ planu;
2) nakaz zaznaczenia obrysu lub informacji, b¹dŸ rekonstrukcji obiektów zachodniej czêœci Lotniczego Parku Kulturowego - tj. dawnych budowli hangarowych, z mo¿liwoœci¹ lokalizacji funkcji innych, zgodnie z przeznaczeniem okreœlonym w ustaleniach szczegó³owych;
3) nakaz utrzymania i rekompozycji historycznych za³o¿eñ
zieleni wg kompleksowego projektu zieleni, w ramach
projektu budowlanego dla poszczególnych zamierzeñ inwestycyjnych;
4) nakaz powi¹zania obszarów Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych poprzez wyznaczony korytarz zieleni urz¹dzonej jako podwójny szpaler drzew,
wyznaczony na Rysunku Planu;
5) nakaz zachowania przebiegu dawnego tzw. Traktu Mogilskiego po po³udniowej stronie reliktów fortu Pszorna
z jednoczesnym zachowaniem cennego starodrzewu
w zagospodarowaniu Parku Lotników Polskich;
6) dopuszczenie nowych kreacji architektonicznych z zachowaniem i uzupe³nieniem uk³adu urbanistycznego,
przy utrzymaniu równowagi i spójnoœci zabytkowych
i wspó³czesnych elementów;
7) w przypadku wznoszenia budynków, budowli lub przeprowadzania innych zamierzeñ inwestycyjnych wymagaj¹cych robót budowlanych, w tym prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badañ archeologicznych projekty tych budynków, budowli lub zamierzeñ inwestycyjnych oraz sposób prowadzenia robót budowlanych
w tym obejmuj¹cych prowadzenie prac ziemnych wy-
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magaj¹ uzyskania pozytywnej opinii lub uzgodnienia
w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich;
8) nakaz uzyskania pozwolenia w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich dla robót budowlanych prowadzonych w terenach i obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
9) w przypadku ciêæ zieleni na obszarach znajduj¹cych siê
w Strefie, dzia³ania te wymagaj¹ uzyskania pozytywnej
opinii lub uzgodnienia w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich, z zastrze¿eniem § 11 ust. 2 pkt 3;
10) w odniesieniu do obszaru objêtego Stref¹ ustala siê wymóg uzgodnienia z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi ka¿dego zamierzenia inwestycyjnego wymagaj¹cego prowadzenia prac ziemnych.
§ 26
Strefa Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych
i Krajobrazowych:
obejmuj¹ca tereny: ZP 1, ZP 2, ZP 3, ZP 6, ZS.
1. W celu zachowania szczególnych wartoœci przyrodniczych,
krajobrazowych i warunków naturalnych oraz w celu zapewnienia odpowiedniej proporcji pomiêdzy terenami zielonymi i terenami przeznaczonymi w planie pod zainwestowanie, ustanawia siê Strefê Ochrony i Kszta³towania
Warunków Przyrodniczych i Krajobrazowych, wyznaczon¹ na Rysunku Planu.
2. Strefa obejmuje:
1) istotne istniej¹ce tereny o walorach przyrodniczych, w tym
tereny istotnych powi¹zañ ekologicznych;
2) tereny istniej¹cego Parku Lotników Polskich;
3) inne tereny zieleni urz¹dzonej oraz czêœciowo terenów
zieleni nieurz¹dzonej;
4) tereny istniej¹cych ogrodów dzia³kowych.
3. Ochrona i kszta³towanie wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych polegaæ ma na dzia³aniach takich jak: ochrona
istniej¹cych zasobów przyrodniczych, zachowaniu powi¹zañ ekologicznych, przekszta³caniu i uporz¹dkowaniu istniej¹cych terenów zieleni z uwzglêdnieniem warunków
krajobrazowych.
4. W granicach Strefy ustala siê:
1) nakaz ochrony istniej¹cych wartoœci przyrodniczych;
2) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem inwestycji dopuszczonych w poszczególnych przeznaczeniach terenów;
3) zasadê lokalizacji linii elektroenergetycznych jako linii kablowych doziemnych w celu ochrony walorów krajobrazowych;
4) zakaz usuwania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, z zastrze¿eniem § 11 ust. 2 pkt 3;
5) dopuszcza siê dzia³ania zwi¹zane z utrzymaniem, konserwacj¹ (pielêgnacj¹) zieleni wysokiej i niskiej, urz¹dzonej
i nieurz¹dzonej oraz ich kszta³towanie w celu poprawy
warunków krajobrazowych;
6) nakaz zachowania istniej¹cych powi¹zañ przyrodniczych
i ekologicznych jako terenów zielonych.
§ 27
Strefa Ochrony i Kszta³towania Widoku
obejmuj¹ca tereny: UK, PT1/U, PT2/U, PT3/U, KU 1, ZP 5,
KS, E, KD/L+T, KD/D+T, KD/Tp
1. W celu zachowania widoku, panoram o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, ustanawia siê Strefê Ochrony
i Kszta³towania Widoku, wyznaczon¹ na Rysunku Planu.
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2. Strefa obejmuje:
1) najbardziej wartoœciowe widokowo fragmenty obszaru planu, umo¿liwiaj¹ce wgl¹d na rozleg³e panoramy
na Pogórze Wielickie, Beskidy, Tatry a tak¿e w kierunku
Starego Miasta;
2) plany ekspozycji lokalnej - wgl¹dy w kierunku budowli
i krajobrazów zwi¹zanych z to¿samoœci¹ miejsca (np. wgl¹d
z osi pasa na bry³ê historycznego hangaru).
3. Kszta³towanie i ochrona widoku polegaæ ma na ochronie
terenów w strefie jako przestrzeni umo¿liwiaj¹cej widok na
obiekty kulturowe, eksponuj¹c ich wartoœci i walory.
4. W Strefie Ochrony i Kszta³towania Widoku obowi¹zuje zakaz
wprowadzania nowych napowietrznych linii przesy³owych.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 28
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale IV obejmuj¹ dla poszczególnych terenów wyznaczonych w planie:
1) przeznaczenie podstawowe terenu;
2) przeznaczenie dopuszczalne terenu;
3) funkcje dopuszczalne w obiektach realizowanych w ramach przeznaczenia podstawowego;
4) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji oraz odpowiednio wskaŸniki i parametry:
a) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie,
b) wskaŸnik powierzchni zabudowy,
c) udzia³ powierzchni zainwestowanej;
d) wysokoœæ zabudowy,
e) geometria dachu.
2.Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania okreœlone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym, przeznacza siê
na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym,
a przy spe³nieniu warunków okreœlonych planem i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego oraz
funkcji dopuszczalnej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, jest spe³nienie
warunków zapisanych w Rozdziale I-III.
4. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy, o których mowa
w § 14 ust. 8; w przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy
na Rysunku Planu, jej usytuowanie podlega przepisom odrêbnym, z uwzglêdnieniem zapisu § 7 ust. 1 pkt 2.
5. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane jako zieleñ urz¹dzona, w tym o charakterze izoluj¹cym,
z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci oraz
urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa w przepisach odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny Us³ug Nauki oznaczone symbolem UN 1
i UN 2 z podstawowym przeznaczeniem terenu na us³ugi nauki
- obiekty dydaktyczne i badawcze szkolnictwa wy¿szego.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
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1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 3.
3. Jako funkcje dopuszczalne w obiektach, o których mowa
w ust. 1 ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji us³ug komercyjnych
z zakresu handlu detalicznego i gastronomii.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokali us³ugowych, o których mowa w ust. 3 nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 20%
powierzchni ca³kowitej obiektu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 35% powierzchni terenu;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 45 %;
5) dla terenu UN 1 wysokoœæ zabudowy - max. 10 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej
ni¿ o 10 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne uzasadniaj¹ koniecznoœæ
tego przekroczenia;
6) dla terenu UN 2:
a) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowych, pod warunkiem, ¿e ich ³¹czna powierzchnia nie
przekroczy 20 % powierzchni terenu,
b) wysokoœæ zabudowy - max. 33 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 %
ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e
wzglêdy technologiczne uzasadniaj¹ koniecznoœæ tego
przekroczenia;
7) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu
inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16
ust. 2, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 4.
§ 30
1. Wyznacza siê Teren Us³ug Nauki i Sportu oznaczony symbolem UN/US, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) us³ugi nauki - obiekty dydaktyczne i badawcze szkolnictwa wy¿szego;
2) obiekty kultury i oœwiaty;
3) obiekty i urz¹dzenia sportowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów us³ugowych zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu;
2) obiektów ma³ej architektury;
3) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenu i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 3.
3. Jako funkcje dopuszczalne w obiektach, o których mowa
w ust. 1 ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji us³ug komercyjnych
z zakresu handlu detalicznego i us³ug ochrony zdrowia.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
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1) ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1,
nie mo¿e przekroczyæ 5% powierzchni terenu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni terenu;
3) ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokali us³ugowych, o których mowa w ust. 3 nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 20%
powierzchni ca³kowitej obiektu;
4) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %;
5) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 25 %;
6) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 15 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿
o 15 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem,
¿e wzglêdy technologiczne uzasadniaj¹ koniecznoœæ tego
przekroczenia;
7) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2.
§ 31
1. Wyznacza siê Teren Us³ug Nauki i Us³ug Kongresowo-Wystawienniczych oznaczony symbolem UN/UW, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) us³ugi nauki - obiekty dydaktyczne i badawcze szkolnictwa wy¿szego;
2) obiekty konferencyjne i wystawienniczo - targowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów us³ug komercyjnych, z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, rozrywki;
2) obiektów biurowych i administracyjnych;
3) obiektów ma³ej architektury;
4) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
5) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
6) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust 2 pkt 3.
3. Jako funkcje dopuszczalne w obiektach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji przeznaczeñ,
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji zwi¹zanych przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1 i 2,
nie mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni terenu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6 nie
mo¿e przekroczyæ 45 % powierzchni terenu;
3) ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokali, o których mowa
w ust. 3 nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 25 % powierzchni
ca³kowitej obiektu;
4) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 15 %;
5) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40 %;
6) wysokoœæ zabudowy - max. 33 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 5 % ustalonego
gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne uzasadniaj¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
7) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu
inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16
ust. 2, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 4.
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§ 32
1. Wyznacza siê Teren Us³ug Kultury oznaczony symbolem
UK, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) obiekty u¿ytecznoœci publicznej w formie wielofunkcyjnych pawilonów wystawowych o funkcji muzealno-edukacyjnej, wystawowej, pokazowej wraz z niezbêdnym
zapleczem administracyjno-socjalnym i budynkami gospodarczymi;
2) urz¹dzenia s³u¿¹ce funkcjom wystawienniczym umo¿liwiaj¹ce organizowanie imprez (w tym wystaw plenerowych i pokazów);
3) obiekty zabudowy lotniskowej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) us³ug komercyjnych - z zakresu gastronomii i handlu detalicznego;
2) obiektów ma³ej architektury;
3) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 3.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym okreœlonym w ust. 2 pkt 1,
nie mo¿e przekroczyæ 5% powierzchni terenu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni terenu;
3) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
5) wysokoœæ zabudowy - max. 13 m do gzymsu lub attyki,
liczonej od poziomu terenu przy wejœciu g³ównym do budynku; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz
nie wiêcej ni¿ o 10% ustalonego gabarytu wysokoœci, pod
warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne uzasadniaj¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
6) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2.
4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 25;
5. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony
i Kszta³towania Widoku obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 27.
§ 33
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Us³ugowej oznaczone symbolem U 1, U 2, U 3, U 4, U 5, U 6, U 7 i U 8 z podstawowym
przeznaczeniem terenu na:
1) obiekty us³ug publicznych;
2) obiekty us³ug komercyjnych;
3) obiekty biurowe i administracyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ i podjazdów do budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
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4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 3.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) dla terenów U 1, U 5, U 6:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 20 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
2) dla terenów U 2, U 3 i U 7:
a) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30 %,
b) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
3) dla terenu U 4:
a) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %,
b) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40%;
4) dla terenu U 8:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 30 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
5) dla terenów U 2, U 3, U 4 i U 7 maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa
w ust. 2 nie mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu;
6) z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania w terenach U 1
- U 8 dodatkowo ustala siê zapisy dotycz¹ce wysokoœci
projektowanej zabudowy, z zastrze¿eniem pkt 7:
a) dla terenu U 1, U 3 - wysokoœæ zabudowy - max. 13 m,
b) dla terenu U 2 - wysokoœæ zabudowy - max. 20 m,
z wyj¹tkiem terenu U2 po³o¿onego przy ul. Stella-Sawickiego (na jej przed³u¿eniu przy wêŸle z Al. Jana Paw³a II), dla którego wysokoœæ zabudowy - max. 10 m,
c) dla terenu U 5, U 6 - wysokoœæ zabudowy - max. 20 m,
d) dla terenu U 7 - wysokoœæ zabudowy - max. 19 m,
e) dla terenu U 4 - wysokoœæ zabudowy - max. 33 m,
f) dla terenu U 8 - wysokoœæ zabudowy - min. 20 m - max. 40;
7) dopuszcza siê przekroczenie wysokoœci, okreœlonych
w pkt 6, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % ustalonego gabarytu
wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne
uzasadniaj¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
8) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2.
§ 34
1. Wyznacza siê Tereny Produkcyjno-Technologiczne i Us³ugowe oznaczone symbolem PT1/U, PT2/U, PT3/U, PT4/U
i PT5/U z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) centra technologiczne;
2) obiekty produkcyjne wysokich technologii;
3) obiekty us³ug wysokich technologii;
4) inkubatory przedsiêbiorczoœci;
5) obiekty biurowe i administracyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów naukowych i badawczych (laboratoryjne i doœwiadczalne);
2) centrów konferencyjnych;
3) centrów wystawienniczych;
4) banków i instytucji ubezpieczeñ;
5) obiektów us³ugowych z zakresu turystyki (w tym hotele);
6) obiektów ma³ej architektury;
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7) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek
rowerowych, dojœæ i podjazdów do budynków;
8) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
9) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust 2 pkt 3.
3. Jako funkcje dopuszczalne w obiektach, o których mowa w
ust. 1 i ust. 2 pkt 1-5 ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji us³ug
komercyjnych z zakresu handlu detalicznego i gastronomii.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust 2 pkt 1-5,
nie mo¿e przekroczyæ 20 % powierzchni terenu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 6-9 nie
mo¿e przekroczyæ 20 % powierzchni terenu, z zastrze¿eniem pkt 8 lit.c;
3) ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokali us³ugowych, o których mowa w ust. 3 nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 10 %
powierzchni ca³kowitej obiektu;
4) dla terenów PT1/U, PT2/U i PT4/U:
a) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30 %;
b) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 50 %;
5) dla terenu PT3/U:
a) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %,
b) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30%;
6) z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania na terenach
PT1/U - PT5/U dodatkowo ustala siê zapisy dotycz¹ce
wysokoœci zabudowy:
a) dla terenu PT1/U - wysokoœæ zabudowy - max. 25m,
b) dla terenu PT2/U i PT3/U - wysokoœæ zabudowy max. 15 m,
c) dla terenu PT4/U - wysokoœæ zabudowy - max. 20 m,
d) dla terenu PT5/U - wysokoœæ zabudowy - max. 10 m
e) dla terenu PT2/U ustala siê nakaz uwzglêdnienia ograniczeñ wysokoœci zabudowy okreœlonych na Rysunku
Planu, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2, wynikaj¹cych
z przepisów odrêbnych dotycz¹cych wymagañ dla l¹dowisk, z uwzglêdnieniem zapisów dotycz¹cych nieprzekraczalnej, szczególnej linii zabudowy, o której mowa
w § 14 ust. 8 pkt 2;
7) dopuszcza siê przekroczenie wysokoœci, okreœlonych w pkt 6,
lecz nie wiêcej ni¿ o 15 % ustalonego gabarytu wysokoœci,
pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia, z zastrze¿eniem pkt 6 lit.e;
8) dla terenu PT5/U:
a) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40%,
b) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %,
c) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 6-9,
nie mo¿e przekroczyæ 30 % powierzchni terenu,
d) ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów us³ug komercyjnych - z zakresu handlu detalicznego i gastronomii pod
warunkiem, ¿e ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji tych
us³ug nie mo¿e przekroczyæ 20 % powierzchni terenu,
e) dopuszcza siê utrzymanie i wykorzystanie istniej¹cych
obiektów us³ug technicznych motoryzacji i stacji paliw,
wraz z wyposa¿eniem w urz¹dzenia obs³ugi ruchu i urz¹dzeñ technicznych dróg, z zastrze¿eniem lit. f,
f) dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych w odniesieniu do istniej¹cych obiektów, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy, przebudowy i modernizacji, maksymalnie o 20 %
dotychczasowej powierzchni zabudowy obiektu;
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9) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2.
5. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony
i Kszta³towania Widoku obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 27.
§ 35
1. Wyznacza siê Teren Sportu i Rekreacji oznaczony symbolem US, z podstawowym przeznaczeniem terenu na lokalizacjê kompleksu wielofunkcyjnego obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym hali widowiskowo-sportowej, wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz niezbêdnym zapleczem administracyjno-socjalnym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych.
3. Jako funkcje dopuszczalne w kompleksie, o którym mowa
w ust. 1, ustala siê m.in.:
1) us³ugi komercyjne - handel detaliczny i gastronomia;
2) us³ugi turystyki (w tym hotele);
3) funkcje wystawienniczo-targowe i konferencyjne;
4) funkcje dydaktyczne (szkoleniowe);
5) funkcje muzealne.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) nie ogranicza siê powierzchni funkcji dopuszczalnych w obiekcie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze¿eniem § 10 ust. 1.
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 50 %;
4) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 30 m, do górnej krawêdzi elewacji frontowej liczonej od poziomu terenu projektowanego; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 15 % ustalonego gabarytu
wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne
uzasadniaj¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2.
§ 36
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami oznaczone na rysunku planu symbolami MWU 1, MWU
2, MWU 3, MWU 4, MWU 5, MWU 6 z podstawowym przeznaczeniem terenu na zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami wbudowanymi.
2. Ustala siê zakres us³ug wbudowanych, o których mowa w ust. 1:
1) handlu detalicznego;
2) gastronomii;
3) ochrony zdrowia;
4) oœwiaty i kultury;
5) ³¹cznoœci.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów us³ug, o których mowa w ust. 2;
2) obiektów ma³ej architektury;
3) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
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5) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) dla terenów MWU 1 - MWU 5:
a) nakaz przeznaczenia co najmniej 50 % powierzchni parterów budynków mieszkalnych na us³ugi, o których
mowa w ust. 2,
b) dopuszcza siê bilansowanie us³ug w parterach budynków mieszkalnych w ramach terenu inwestycji;
2) dla terenu MWU 6 - ustala siê nakaz przeznaczenia parterów
budynków mieszkalnych na us³ugi, o których mowa w ust. 2;
3) dopuszcza siê przeznaczenie na us³ugi, o których mowa
w ust. 2 na pozosta³ych kondygnacjach budynków mieszkalnych, pod warunkiem, ¿e ³¹czna powierzchnia przeznaczona na us³ugi (na wszystkich kondygnacjach) nie przekroczy 50% powierzchni ogólnej budynku;
4) ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1
nie mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu.
5) dla terenów MWU 1:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 25%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max.25%;
6) dla terenu MWU 2:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 45%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30%;
7) dla terenu MWU 3, MWU 5:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 40% powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30 %,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max 30 %;
8) dla terenu MWU 4:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 50 %;
d) jako funkcje dopuszczalne w budynkach mieszkalnych
ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji rzemios³a w zakresie nie
wymagaj¹cym sporz¹dzenia raportuo oddzia³ywaniu na
œrodowisko, wy³¹cznie jako wbudowane w parterach
budynków.
9) dla terenu MWU 6:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 20 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30%;
10) z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania w terenach
MWU 1 - MWU 6 dodatkowo ustala siê zapisy dotycz¹ce
wysokoœci zabudowy:
c) dla terenu MWU 1 - wysokoœæ zabudowy - max. 17 m,
d) dla terenu MWU 2 - wysokoœæ zabudowy - max. 19 m,
e) dla terenów MWU 3 - wysokoœæ zabudowy - max. 21 m
do kalenicy, w tym poddasze mieszkalne,
f) dla terenów MWU 4 - wysokoœæ zabudowy - max. 12 m
do kalenicy, w tym poddasze mieszkalne,

Poz. 727

g) dla terenów MWU 5 - wysokoœæ zabudowy - max. 20 m,
h) dla terenu MWU 6 - wysokoœæ zabudowy - max. 25 m,
11) Dopuszcza siê przekroczenie wysokoœci, okreœlonych
w pkt 10, lecz nie wiêcej ni¿ o 5% ustalonych gabarytów
wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne uzasadniaj¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
12) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2;
13) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y w budynkach, jako kondygnacje podziemne.
§ 37
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej oznaczone symbolem MW 1 i MW 2, MW 3 z podstawowym przeznaczeniem terenu na zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 3.
3. Jako funkcje dopuszczalne w obiektach, o których mowa
w ust. 1, ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji us³ug z zakresu:
1) handlu detalicznego;
2) gastronomii;
3) ochrony zdrowia;
4) oœwiaty i kultury.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) us³ugi, o których mowa w ust. 3 nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie jako wbudowane w parterach istniej¹cych budynków mieszkalnych;
2) dla terenu MW 1:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 30% powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 20%,
d) wysokoœæ zabudowy - max. 15 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia, z zastrze¿eniem pkt 5;
3) dla terenu MW 2:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 40 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 20%,
d) wysokoœæ zabudowy - max. 33 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 5 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy
technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
4) dla terenu MW 3:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 35 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30 %,
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c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 35 %,
d) wysokoœæ zabudowy - max.25 m; wysokoœæ nale¿y liczyæ do kalenicy od poziomu parteru budynku przyjêtego jako poziom zerowy; dopuszcza siê przekroczenie
tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 5 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia, z zastrze¿eniem pkt 5;
5) dla terenów MW 1 i MW 3 ustala siê nakaz uwzglêdnienia ograniczeñ wysokoœci zabudowy okreœlonych na Rysunku Planu, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych dotycz¹cych wymagañ dla
l¹dowisk, z uwzglêdnieniem zapisów dotycz¹cych nieprzekraczalnej, szczególnej linii zabudowy, o której mowa
w § 14 ust. 8 pkt 2;
6) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu
inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16
ust. 2, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 4.
§ 38
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej Niskiej Intensywnoœci oznaczone symbolem MWN
1 i MWN 2, z podstawowym przeznaczeniem terenu na zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ niskiej intensywnoœci.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. Jako funkcje dopuszczalne w budynkach mieszkalnych ustala siê lokalizacjê:
1) us³ug z zakresu:
a) handlu detalicznego,
b) gastronomii,
c) ochrony zdrowia,
d) oœwiaty i kultury;
2) rzemios³a w zakresie nie wymagaj¹cym sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) funkcje, o których mowa w ust. 3 nale¿y lokalizowaæ w
parterach budynków mieszkalnych, w formie lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej tego lokalu nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku;
2) dla terenu MWN 1:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 15 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie czynnej min. 50%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 35%,
3) dla terenów MWN 2:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 25 % powierzchni terenu,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30%,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 45 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max. 10 m;
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5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2;
6) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i miejsc postojowych
w budynkach na kondygnacjach podziemnych.
§ 39
1. Wyznacza siê Tereny Zamieszkania Zbiorowego oznaczone
na rysunku planu symbolem MZ 1, MZ 2 i MZ 3 z podstawowym przeznaczeniem terenu na domy studenckie i hotele.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów us³ug komercyjnych;
2) obiektów us³ug publicznych;
3) obiektów naukowo - dydaktycznych;
4) obiektów biurowych i administracyjnych;
5) obiektów ma³ej architektury;
6) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków;
7) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
8) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) dla terenu MZ 1:
a) ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji zwi¹zanych
z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2
pkt 1- 4, nie mo¿e przekroczyæ 10 % powierzchni terenu,
b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 5-8
nie mo¿e przekroczyæ 40% powierzchni terenu,
c) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30%,
d) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %,
e) wysokoœæ zabudowy - max. 35 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 5 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy
technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
2) dla terenu MZ 2:
a) przeznaczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie jako lokale u¿ytkowe w budynkach,
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej lokali us³ugowych, nie
przekraczaj¹cej 25 % powierzchni ca³kowitej budynku,
b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 5-8
nie mo¿e przekroczyæ 35% powierzchniterenu,
c) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 35%,
d) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %,
e) wysokoœæ zabudowy - max. 18 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 5 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy
technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
3) dla terenu MZ 3:
a) przeznaczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nale¿y
lokalizowaæ wy³¹cznie jako lokale u¿ytkowe w parterach budynków, o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej lokali
us³ugowych, nie przekraczaj¹cej 10 % powierzchni ca³kowitej budynku,
b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 5-8
nie mo¿e przekroczyæ 35 % powierzchni terenu,
c) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %,
d) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 15%,
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e) wysokoœæ zabudowy - max. 35 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 5% ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy
technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
4) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2.
§ 40
1. Wyznacza siê Teren Urz¹dzeñ Komunikacji oznaczony symbolem KU 1, z podstawowym przeznaczeniem terenu na
wydzielone parkingi, wraz z wyposa¿eniem w urz¹dzenia
i budowle do obs³ugi ruchu i urz¹dzeñ technicznych dróg.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektu socjalnego dla obs³ugi parkingu o parametrach:
a) powierzchnia zabudowy - max. 60m2;
b) wysokoœæ zabudowy - max. 4,5 m;
2) obiektów ma³ej architektury;
3) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych, œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) mo¿liwoœæ lokalizacji gara¿u jedno lub wielopoziomowego, w tym podziemnego, z dopuszczeniem wysokoœci zabudowy - max. 6 m;
2) nakaz uwzglêdnienia ograniczeñ wysokoœci zabudowy
okreœlonych na Rysunku Planu wynikaj¹cych z przepisów
odrêbnych dotycz¹cych wymagañ dla l¹dowisk, z uwzglêdnieniem zapisów dotycz¹cych nieprzekraczalnej, szczególnej linii zabudowy, o której mowa w § 14 ust. 8 pkt 2;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy dla gara¿u, o którym
mowa w pkt 1 - max. 80%;
4) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 5 %;
5) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 nie
mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni terenu;
6) w wyznaczonym terenie dopuszcza siê mo¿liwoœæ bilansowania miejsc postojowych zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 4.
4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy
Ochrony i Kszta³towania Widoku obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 27.
§ 41
1. Wyznacza siê Teren Urz¹dzeñ Komunikacji oznaczony symbolem KU 2, z podstawowym przeznaczeniem terenu na
obiekty us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw, wraz
z wyposa¿eniem w urz¹dzenia obs³ugi ruchu i urz¹dzeñ technicznych dróg.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów us³ug komercyjnych - z zakresu handlu i gastronomii;
2) obiektów ma³ej architektury;
3) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych, œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
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1) ³¹czna powierzchnia terenów inwestycji zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1,
nie mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni terenu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, nie
mo¿e przekroczyæ 30 % powierzchni terenu;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40%;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30%;
5) wysokoœæ zabudowy - max. 10 m; dopuszcza siê przekroczenie tej wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 15 % ustalonego gabarytu wysokoœci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
6) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2.
§ 42
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP 1, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ jako park dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
2) obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
3) tzw. ogródków jordanowskich wraz z urz¹dzeniami do rekreacji dzieci: piaskownice, huœtawki, karuzele, zje¿d¿alnie itp.;
4) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) obiektów i urz¹dzeñ - zwi¹zanych z utrzymaniem i u¿ytkowaniem terenów zieleni - w tym dojazdy i zatoki postojowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 4.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 90 %;
3) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 10% powierzchni terenu,
4) mo¿liwoœæ lokalizacji drogi dojazdowej i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych, s³u¿¹cej do obs³ugi terenu US; dopuszczenie dotyczy
po³udniowej czêœci terenu ZP 1 przyleg³ego do terenu US;
4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 25.
5. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych i Krajobrazowych
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 26.
6. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony
i Kszta³towania Widoku obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 27.
§ 43
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP 2, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
zieleñ urz¹dzon¹ jako park edukacyjny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów kubaturowych zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu:
a) us³ug gastronomii i edukacji,
b) obiektu recepcyjno - gospodarczego,
c) obiektu socjalnego,
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d) obiektu administracyjnego,
e) wie¿y widokowej;
2) obiektów i urz¹dzeñ edukacyjnych;
3) platformy dla urz¹dzeñ edukacyjnych;
4) obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
5) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
6) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
7) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenu i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7 nie
mo¿e przekroczyæ 20 % powierzchni terenu;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 75 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 1,5 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max. 5 m, dla wie¿y widokowej max. 20 m;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2;
6) dopuszcza siê wprowadzanie przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych nad urz¹dzeniami edukacyjnymi;
4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych i Krajobrazowych
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 26.
§ 44
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP 3 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ jako park, w otoczeniu by³ego fortu Pszorna.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury zwi¹zanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
3) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenu i obiektów budowlanych oraz zwi¹zanych z utrzymaniem i u¿ytkowaniem terenów zieleni - w tym dojazdy
i zatoki postojowe.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobu jego
zagospodarowania ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z zastrze¿eniem pkt 4;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 90%;
3) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 10 % powierzchni terenu;
4) mo¿liwoœæ ods³oniêcia i czêœciowej odbudowy fragmentów fortu Pszorna na cele wystawiennicze;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych przy realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 4,
zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2.
4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 25.
5. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych i Krajobrazowych
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 26.
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§ 45

1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP 4 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zieleñ
urz¹dzon¹ jako zieleniec w s¹siedztwie terenów komunikacji.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobu jego
zagospodarowania ustala siê:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 90 %;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 10 % powierzchni terenu.
§ 46
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP 5 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
zieleñ urz¹dzon¹ jako park edukacyjny i rekreacyjny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) obiektów wystawienniczych i targowych (np. targi turystyczne i ogrodnicze);
2) obiektów us³ug komercyjnych z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki;
3) obiektów obs³ugi imprez plenerowych o charakterze publicznym;
4) obiektów zabudowy lotniskowej;
5) ogrodów tematycznych z urz¹dzeniami ekspozycji;
6) urz¹dzenia, konstrukcje i noœniki informacji zwi¹zane
z przeznaczeniem terenu;
7) obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanej z przeznaczeniem
terenu;
8) nie wyznaczonych na Rysunku Planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
9) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
10) obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z utrzymaniem istniej¹cych ujêæ wód podziemnych;
11) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi, z zastrze¿eniem § 16 ust. 2 pkt 3.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mo¿e przekroczyæ 10 % powierzchni terenu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 4-11 nie
mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 10 %;
5) wysokoœæ zabudowy - max. 12 m;
6) nakaz uwzglêdnienia ograniczeñ wysokoœci zabudowy
okreœlonych na Rysunku Planu, o których mowa w § 7
ust. 3 pkt 2, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych dotycz¹cych wymagañ dla l¹dowisk, z uwzglêdnieniem zapisów dotycz¹cych nieprzekraczalnej, szczególnej linii zabudowy, o której mowa w § 14 ust. 8 pkt 2;
7) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2;
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8) nakaz ochrony istniej¹cych ujêæ wód podziemnych,
z uwzglêdnieniem zapisu § 11 ust. 1 pkt 5;
4. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê mo¿liwoœæ okazjonalnego wykorzystania dawnej drogi ko³owania, pasa
startowego oraz l¹dowiska dla œmig³owców dla celów lotniczych - pokazowych i w sytuacjach kryzysowych.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ rekonstrukcji i rekompozycji reliktów zabudowy i infrastruktury lotniskowej (m.in. hangarów)
o funkcji zgodnej z przeznaczeniem dopuszczalnym.
6. Dopuszcza siê wprowadzanie zadaszeñ w postaci przekryæ
namiotowych i pow³ok pneumatycznych nad urz¹dzeniami
edukacyjnymi.
7. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 25.
8. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu strefy Ochrony
i Kszta³towania Widoku obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 27.
§ 47
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP 6 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod
ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ jako park dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) pojedynczego obiektu us³ug komercyjnych z zakresu sportu i rekreacji (np. si³ownia, gabinety odnowy biologicznej
itp.), w czêœci terenu ograniczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na Rysunku Planu;
2) pojedynczego obiektu o funkcji wystawienniczej z czêœci¹
administracyjnosocjaln¹, w czêœci terenu ograniczonej
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na
Rysunku Planu;
3) obiektu us³ug z zakresu funkcji rekreacyjnych, sportowych
i rehabilitacyjnych oraz us³ug komercyjnych, w tym z zakresu gastronomii, w zachodniej czêœci terenu, w granicach okreœlonych nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy wyznaczon¹ na Rysunku Planu;
4) obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanej z przeznaczeniem
terenu;
5) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
6) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
7) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem
okreœlonych w ust. 2 pkt 1,2 i 3;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7 nie
mo¿e przekroczyæ 10% powierzchni terenu;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 80 %;
4) dla ka¿dego z obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2:
a) powierzchniê zabudowy - max. 225 m2,
b) wysokoœæ zabudowy - max. 5 m,
5) dla obiektu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3:
a) powierzchniê zabudowy - max. 600 m2,
b) wysokoœæ zabudowy - max. 7 m;
6) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2.
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4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych i Krajobrazowych
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 26.
§ 48
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni i Sportu oznaczone symbolem
ZS z podstawowym przeznaczeniem terenu na zieleñ urz¹dzon¹ i terenowe obiekty i urz¹dzenia sportowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji.
1) obiektów kubaturowych zwi¹zanych z obs³ug¹ u¿ytkowników terenu - m. in. kawiarnie plenerowe, ma³a gastronomia, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego;
2) budynków socjalnych zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu;
3) obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu;
4) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych;
5) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
6) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenu i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie
mo¿e przekroczyæ 5 % powierzchni terenu;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6, nie
mo¿e przekroczyæ 20% powierzchni terenu;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 5 %;
5) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 4 m;
6) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2.
4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Przyrodniczych i Krajobrazowych
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 26.
§ 49
1. Wyznacza siê Tereny Pasa Startowego oznaczone symbolem KS, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) wielofunkcyjny plac dla organizacji imprez plenerowych
o charakterze publicznym, z mo¿liwoœci¹ u¿ytkowania terenu na cele rekreacyjne,
2) lokalizacjê drogi startowej do celów, o których mowa w ust. 4.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury zwi¹zanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu;
2) nie wyznaczonych na rysunku planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
3) urz¹dzeñ sportu i rekreacji;
4) sieci infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
2) mo¿liwoœæ lokalizacji tymczasowych (na czas trwania imprez) rozbieralnych, przenoœnych obiektów rozrywki i handlu zwi¹zanych z imprezami plenerowymi i ich obs³ug¹;
4. W granicach wyznaczonego terenu ustala siê mo¿liwoœæ okazjonalnego wykorzystania dawnego pasa startowego dla
celów lotniczych - pokazowych i w sytuacjach kryzysowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 101

— 3045 —

5. W granicach wyznaczonego terenu, w zasiêgu Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 25.
6. W granicach wyznaczonego terenu, w zasiêgu Strefy Ochrony
i Kszta³towania Widoku obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 27.
§ 50
1. Wyznacza siê Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ
elektroenergetycznych oznaczone symbolem E, z podstawowym przeznaczeniem terenu na urz¹dzenia i obiekty bezpoœrednio zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ elektroenergetyczn¹ obejmuj¹c¹ stacjê transformatorow¹ 110/15 kV
(tzw. GPZ Politechnika) i istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹
przy ul. Nowohuckiej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) zieleni urz¹dzonej;
2) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenu i obiektów budowlanych - w tym dojazdy i zatoki
postojowe.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) wzd³u¿ granic terenu nale¿y urz¹dziæ pas zieleni o charakterze izolacyjnym;
2) niezabudowana czêœæ dzia³ki wymaga zagospodarowania jako zieleñ urz¹dzona;
3) uci¹¿liwoœæ zwi¹zana z lokalizacj¹ urz¹dzeñ i obiektów nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu E.
4. W granicach wyznaczonego terenu w zasiêgu Strefy Ochrony
i Kszta³towania Widoku obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 27.
§ 51
1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji oznaczone symbolem
KD, z podstawowym przeznaczeniem terenu na drogi, z podzia³em na:
1) Tereny dróg publicznych:
a) klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
oznaczone symbolem KD/GP+T,
b) klasy g³ównej ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem KD/GP,
c) klasy zbiorczej z tramwajem, oznaczone symbolem
KD/Z+T,
d) klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KD/Z,
e) klasy lokalnej z tramwajem, oznaczonej symbolem
KD/L+T,
f) klasy lokalnej, oznaczonej symbolem KD/L,
g) klasy dojazdowej z tramwajem, oznaczone symbolem
KD/D+T,
h) klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD/D,
i) wydzielona linia tramwajowa, oznaczone symbolem
KD/Tp;
2) Tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolem KDW.
2. Dla poszczególnych terenów wymienionych w ust. 1, ustala
siê szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych, wyznaczonych
na Rysunku Planu.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg mog¹ byæ:
1) elementy dróg, obiekty i urz¹dzenia obs³ugi uczestników
ruchu: jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki
postojowe, powierzchnie parkingowe, pasy zieleni, przejœcia piesze w poziomie jezdni, przejœcia podziemne, k³adki i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe, a w terenach KD/GP+T, KD/Z+T,
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KD/L+T, KD/D+T, KD/Tp - tak¿e tory tramwajowe i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane, w tym urz¹dzenia tramwajowej
pêtli nawrotowej w terenie KD/Z+T;
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie,
bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu
uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie
zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;
2) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach
zagospodarowania przystanków;
3) obiektów ma³ej architektury.
5. Dla terenu KD/Tp, pod którym przewiduje siê przebieg tramwaju podziemnego, jako przeznaczenie dopuszczalne ustala
siê dodatkowo mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, wymienionych w § 46 ust. 2 pkt 1, 4-6, 8-10.
6. Dla terenu KD/L, na odcinku przylegaj¹cym do terenów
KS, dopuszcza siê mo¿liwoœæ ograniczenia u¿ytkowania
poprzez urz¹dzenia oranizacji ruchu, w sytuacjach okreœlonych w § 49 ust. 4.
7. Odcinek terenu KD/L, o którym mowa w ust. 6, powinien
w zakresie technicznym i u¿ytkowym spe³niaæ wymagania
w sytuacjach okreœlonych w § 49 ust. 4.
8. Warunkiem lokalizacji elementów z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi;
2) dostosowanie ich do charakteru, skali i wymogów przeznaczenia podstawowego, w tym do warunków bezpieczeñstwa ruchu, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
9. W wyznaczonychTerenach Dróg Publicznych ustala siê zakaz
lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem ogrodzeñ obiektów drogowych i infrastruktury technicznej.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§ 52
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
dla terenów UN 1, UN 2, UN/US, UN/UW, UK, U 1, U 2, U 3, U
4, U 5, U 6, U 7, U 8, PT1/U, PT2/U, PT3/U, PT4/U, PT5/U, US,
MWU 1, MWU 2, MWU 3, MWU 4, MWU 5, MWU 6, MW 1, MW
2, MW 3, MWN 1, MWN 2, MZ 1, MZ 2, MZ 3, KU 1, KU 2 - ustala
siê w wysokoœci 30 %.
§ 53
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 54
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/398/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny - D¹bie"
Rysunek planu
Uk³ad sekcji
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LEGENDA:
ELEMENTY USTALEÑ PLANU:
Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce
PRZEZNACZENIE TERENÓW

Przebieg g³ównych tras rowerowych
G³ówne trasy piesze
K³adka pieszo - rowerowa

Tereny Us³ug Nauki
Szpalery drzew
Teren Us³ug Nauki i Sportu
Zespo³y zieleni historycznej
Teren Us³ug Nauki i Us³ug Kongresowo-Wystawienniczych
Teren Us³ug Kultury

LINIE REGULACYJNE I STREFY OCHRONNE
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Tereny Zabudowy Us³ugowej
Nieprzekraczalna, szczególna linia zabudowy
Tereny Produkcyjno-Technologiczne i Us³ugowe
Strefa zieleni izoluj¹cej
Teren Sportu i Rekreacji
Strefa Ochrony i Kszta³towania Wartoœci Kulturowych
Tereny Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami
Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej
Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej
Niskiej Intensywnoœci
Tereny Zabudowy Zamieszkania Zbiorowego
Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
Tereny Zieleni Urz¹dzonej
Tereny Zieleni i Sportu
Tereny Pasa Startowego
Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych
TERENY KOMUNIKACJI - Tereny dróg publicznych
Drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem
Drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego
Drogi klasy zbiorczej z tramwajem

Granica Strefy Ochrony i Kszta³towania Wartoœci
Przyrodniczych i Krajobrazowych
Granica Strefy Ochrony i Kszta³towania Widoku
ELEMENTY WYNIKAJ¥CE Z DOKUMENTÓW I DECYZJI WED£UG PRZEPISÓW ODRÊBNYCH
Obiekt wpisany do rejestru zabytków
Obiekty ujête w ewidencji zabytków
Obszar wpisany do rejestru zabytków - granica
obszaru parku kulturowego "Lotnisko"
Obszar ujêty w ewidencji zabytków - relikty Fortu
Pszorna, Pas Startowy
Stanowisko archeologiczne
Strefy techniczne istniej¹cych linii przesy³owych wysokiego napiêcia
Ujêcia wód podziemnych wraz z terenem ochrony
bezpoœredniej ujêæ wód
Granica wewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
ujêæ wód podziemnych
Granica zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
ujêæ wód podziemnych
Granica Specjalne] Strefy Ekonomicznej

Drogi klasy zbiorczej
Drogi klasy lokalnej z tramwajem
Drogi klasy lokalnej
Drogi klasy dojazdowej z tramwajem
Drogi klasy dojazdowej
Tramwaj
TERENY KOMUNIKACJI - Tereny dróg wewnêtrznych
Drogi klasy dojazdowej

ELEMENTY WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW ODRÊBNYCH DOTYCZ¥CYCH WYKORZYSTANIA TERENU KS I ZP5 DO CELÓW
O KTÓRYCH MOWA W PAR. 46 UST. 4 I PAR. 49 UST. 4
Linie zasiêgu drogi startowej i p³aszczyzn podejœcia
Rzêdne warstwic ograniczeñ wysokoœci zabudowy
ELEMENTY INFORMACYJNE
Orientacyjna granica obszaru zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi (w przypadku awarii obwa³owañ lub przelania siê wody przez koronê) wod¹ stuletni¹ Q 1 %
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Orientacyjna granica obszaru zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi (w przypadku awarii obwa³owañ lub przelania siê wody przez koronê) wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1%
Granica terenu zamkniêtego
Budynki o wartoœciach kulturowych
Orientacyjny obrys historycznych obiektów do
ewentualnej rekonstrukcji
Punkt ekspozycji widokowej
Osie kompozycyjne i widokowe
Otwarcia widokowe
Panoramy widokowe
Przebieg historycznego Traktu Mogilskiego
Granica Parku Lotników Polskich
Elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
Podziemny odcinek trasy tramwaju
Rejony lokalizacji przystanków autobusowych
Rejony lokalizacji przystanków tramwajowych
Rejony i kierunki powi¹zañ (przejœæ) pieszych
Rejon l¹dowiska dla œmig³owców
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXI/398/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny - D¹bie"
Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej
Uk³ad sekcji
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LEGENDA:
ELEMENTY USTALEÑ PLANU:
Granica obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce
PRZEZNACZENIE TERENÓW
Tereny Us³ug Nauki
Teren Us³ug Nauki i Sportu
Teren Us³ug Nauki i Us³ug Kongresowo-Wystawienniczych

Drogi klasy dojazdowej z tramwajem
Drogi klasy dojazdowej
Tramwaj
TERENY KOMUNIKACJI - Tereny dróg wewnêtrznych
Drogi klasy dojazdowej
ELEMENTY WYNIKAJ¥CE Z DOKUMENTÓW I DECYZJI WED£UG PRZEPISÓW ODRÊBNYCH

Teren Us³ug Kultury
Tereny Zabudowy Us³ugowej
Tereny Produkcyjno -Technologiczne i Us³ugowe
Teren Sportu i Rekreacji
Tereny Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami
Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej
Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej
Niskiej Intensywnoœci
Tereny Zabudowy Zamieszkania Zbiorowego
Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
Tereny Zieleni Urz¹dzonej

Ujêcia wód podziemnych wraz z terenem ochrony
bezpoœredniej ujêæ wód
Granica wewnêtrznego terenu ochrony poœredniej ujêæ wód podziemnych
Granica zewnêtrznego terenu ochrony poœredniej
ujêæ wód podziemnych
Granica Specjalnej Strefy Ekonomicznej
ELEMENTY INFORMACYJNE
Orientacyjna granica obszaru zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi (w przypadku awarii obwa³owañ lub przelania siê wody przez koronê) wod¹ stuletni¹ Q 1%
Orientacyjna granica obszaru zagro¿onego niebezpieczeñstwem powodzi (w przypadku awarii obwa³owañ lub przelania siê wody przez koronê) wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1 %

Tereny Zieleni i Sportu
Elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
Tereny Pasa Startowego
Tereny Infrastruktury Technicznej - urz¹dzeñ elektroenergetycznych
TERENY KOMUNIKACJI - Tereny dróg publicznych
Drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem
Drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego
Drogi klasy zbiorczej z tramwajem
Drogi klasy zbiorczej
Drogi klasy lokalnej z tramwajem
Drogi klasy lokalnej

Podziemny odcinek trasy tramwaju
WODOCI¥GI
Sieæ wodoci¹gowa do przebudowy
Sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca
Sieæ wodoci¹gowa planowana
Magistrala wodoci¹gowa planowana
Ruroci¹g wody surowej
Studnia g³êbinowa istniej¹ca
KANALIZACJA
Kanalizacja sanitarna do przebudowy
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Kanalizacja opadowa do przebudowy
Kanalizacja sanitarna istniej¹ca
Kanalizacja sanitarna planowana
Kanalizacja opadowa istniej¹ca
Kanalizacja opadowa planowana
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXI/398/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "CZY¯YNY-D¥BIE"

Ruroci¹g t³oczny planowany
Lokalna pompownia œcieków planowana
Rowy
ELEKTROENERGETYKA
Linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napiêcia 110 kV wraz ze stref¹ istniej¹ca
Linia elektroenergetyczna kablowa œredniego
napiêcia istniej¹ca
Linia elektroenergetyczna kablowa œredniego
napiêcia planowana
G³ówny punkt zasilania GPZ
Stacja transformatorowa SN/nn istniej¹ca
Stacja transformatorowa SN/nn planowana
GAZOWNICTWO
Sieæ gazowa niskiego ciœnienia istniej¹ca
Sieæ gazowa œredniego ciœnienia istniej¹ca
Sieæ gazowa œredniego ciœnienia do przebudowy
Sieæ gazowa œredniego ciœnienia planowana

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny-D¹bie" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 19 lutego do 19 marca 2007 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu
planu, tj. do dnia 2 kwietnia 2007 r., wp³ynê³o 55 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny - D¹bie",
- "Ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.),
- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
- "Terenach…" nale¿y przez to rozumieæ tereny i ich oznaczenia, które wystêpuj¹ w edycji projektu planu wyk³adanego
do publicznego wgl¹du.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 900/2007
z dnia 23 kwietnia 2007 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu. Niniejsze Rozstrzygniêcie, zgodnie z przepisami art.
20 ust. 1 Ustawy, zawiera listê nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych czêœciowo uwag wraz z uwagami, które
uwzglêdniono czêœciowo.
W zakresie uwag uwzglêdnionych lub uwzglêdnionych czêœciowo zosta³y wprowadzone odpowiednie zmiany w projekcie planu.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych
czêœciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:

Stacja redukcyjno - pomiarowa ||°
CIEP£OWNICTWO
Sieæ ciep³ownicza do przebudowy
Sieæ ciep³ownicza istniej¹ca
Sieæ ciep³ownicza planowana
TELEKOMUNIKACJA
Kanalizacja teletechniczna magistralna istniej¹ca
Linia teletechniczna planowana
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider

1. Uwaga Nr 1
dotyczy terenów zachowanego dawnego pasa startowego
lotniska Rakowice-Czy¿yny i ich otoczenia - miêdzy ul. BoraKomorowskiego, a ul. Stella-Sawickiego, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem PT/U - Tereny Produkcyjno - Technologiczne i Us³ugowe (obecnie oznaczone symbolem PT2/U),
- oznaczonych symbolem MWU 6 - Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MW 3),
- oznaczonych symbolem MW 1 -Teren Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej,
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji,
- oznaczonym symbolem ZP6 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczone symbolem ZP 5),
- oznaczonym symbolem KS - Tereny Pasa Startowego.
[...]*
wnios³o uwagê w zakresie dotycz¹cym:
1. Zachowania warunków urbanistycznych i architektonicznych,
umo¿liwiaj¹cych okresowe wykorzystanie pó³nocnego odcinka dawnego pasa startowego jako okresowego lotniska (o najni¿szej klasie) dla celów: pokazowych, zachowania bezpieczeñstwa i wykorzystania w sytuacjach kryzysowych z dopuszczeniem mo¿liwoœci u¿ytkowania biznesowego poprzez:
a) kszta³towanie zabudowy otaczaj¹cej pas zgodnie z pochyleniem p³aszczyzny bocznej 1:5,
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b) kszta³towanie zabudowy na osi pasa, za jego skrajniami,
zgodnie z p³aszczyznami podejœcia i wznoszenia 1:20,
c) zachowanie skrajni p³aszczyzny pola wzlotów, odsuniêtych o 20 m od skrajni drogi startowej,
d) docelowe skablowanie linii przesy³owej 110 kV na osi pasa,
e) likwidacji drogi lokalnej, przecinaj¹cej pas startowy i zapewnienie skomunikowania pó³nocnej czêœci terenów
Politechniki Krakowskiej (SSE Czy¿yny) na zasadzie obwodowej lub pozostawienie przejazdu przez pas startowy z wy³¹czeniem w okresie u¿ytkowania lotniczego.
2. Zapewnienia przejœcia tunelowego dla szybkiego tramwaju
pod odcinkiem dawnej drogi ko³owania i pasa zieleni Lotniczego Parku Kulturowego, gdy¿ przejœcie powierzchniowe
oznacza ca³kowit¹ dezintegracjê terenu parkowego, uniemo¿liwienie muzealnych prezentacji dynamicznych w obrêbie drogi startowej, pogorszenie warunków bezpieczeñstwa
na terenie parku i niedopuszczaln¹ ingerencjê w teren posiadaj¹cy wpis do rejestru zabytków, jako relikt historycznego krajobrazu industrialnego.
3. Zachowania wysokoœci zabudowy 15 m wzd³u¿ dawnej drogi ko³owania.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi okreœlonej w pkt 1 (w czêœci).
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie nast¹pi³o poprzez wprowadzenie zapisów w ustaleniach planu umo¿liwiaj¹cych okazjonalne
wykorzystanie dawnego pasa startowego dla celów pokazowych i w sytuacjach kryzysowych.
W projekcie planu zosta³ tak¿e uzupe³niony zapis o mo¿liwoœci "skablowania" linii elektroenergetycznej 110 kV.
Linia zabudowy w s¹siedztwie dawnego pasa startowego
zosta³a wyznaczona tak, aby umo¿liwiæ wykorzystanie okazjonalne pasa startowego (np. pokazy lotnicze).
Uwagi nie uwzglêdnia siê w zakresie likwidacji drogi lokalnej przecinaj¹cej teren dawnego pasa startowego. W przypadku potrzeby wykorzystania pasa startowego dla celów
okreœlonych planem mo¿liwe jest ograniczenie jej u¿ytkowania poprzez urz¹dzenia organizacji ruchu.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ek Nr 1/14, 1/16, 1/25, 1/27, 1/37, 1/38, 1/41, 1/
43, 1/69, 1/72, 1/74, 38/5 i 38/6 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem MWU 5 - Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MWU 6),
- oznaczonym symbolem KDW -Teren Komunikacji -Teren dróg
wewnêtrznych.
[...]*
wnios³a uwagê, która zawiera³a wniosek o jej uwzglêdnienie
w zakresie dotycz¹cym:
1. Ustaleñ dotycz¹cych gabarytów i intensywnoœci zabudowy:
a) dla terenu MWU5 - wysokoœæ zabudowy nale¿y zwiêkszyæ do 6 kondygnacji (w tym us³ugowej w parterze) tj. 21
m do gzymsu i 23 m do kalenicy lub wycofanej ostatniej
kondygnacji w granicach dopuszczalnego k¹ta nachylenia po³aci dachowych (np. od 5 % do 25 %),
b) dopuœciæ wspó³czynnik intensywnoœci zabudowy w granicy do 1.5, co przek³ada siê na wskaŸnik zabudowy
rzêdu 30 %.
2. Ustaleñ w zakresie dróg dojazdowych - dla drogi o symbolu KDW:

Poz. 727

a) przyj¹æ jej lokalizacjê po stronie i w terenie objêtym jedn¹
w³asnoœci¹ lub wytyczyæ j¹ po terenach wszystkich stron
(w³aœcicieli, u¿ytkowników), jednak mo¿liwie proporcjonalnie do wielkoœci dzia³ek,
b) rozwa¿yæ celowoœæ prowadzenia tej drogi na ca³ym jej
odcinku i ewentualnego jej skrócenia oraz ograniczyæ j¹
do kategorii drogi dojazdowej do dzia³ek 1/14 i 1/74.
3. Ustaleñ dotycz¹cych udzia³u procentowego us³ug w parterze zabudowy - lokalizacjê us³ug w parterze do 30 % powierzchni u¿ytkowej dopuœciæ, a nie nakazaæ.
4. Ustaleñ dotycz¹cych udzia³u procentowego powierzchni biologicznie czynnej - zmniejszyæ powierzchniê biologicznie
czynn¹ do 30 % powierzchni terenu inwestycji.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1a (w czêœci), 2b (w czêœci), 3 (w czêœci) i okreœlonej w pkt 2a.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1a
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zwiêkszenie wysokoœci zabudowy do 20 m, tak jak dla s¹siedniego
terenu U 1 (obecnie oznaczony symbolem U 6).Taka wysokoœæ
umo¿liwi lokalizacjê budynku 6-cio kondygnacyjnego. Dla tej
czêœci obszaru planu ustalono zasadê stosowania dachów p³askich; zapis dotycz¹cy wysokoœci zabudowy nale¿y rozumieæ
wg przepisów odrêbnych.
Ad. 2a
Przesuniêcie terenu drogi KDW w kierunku po³udniowym,
kosztem dzia³ki Nr 29/6 jest niezasadne, gdy¿ droga ta zosta³a
wytyczona g³ównie dla obs³ugi terenu MWU 6 (na wy³o¿eniu
teren oznaczony symbolem MWU 5), a nie terenu MWU2, który ma bezpoœredni dostêp do drogi publicznej od strony po³udniowo-wschodniej.
Ad. 2 b
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez skrócenie pasa Terenu Komunikacji KDW, tak aby droga ta obs³ugiwa³a dzia³ki Nr 1/14 i 1/74 siêgaczem, pozostawiaj¹c jednak jej
dalszy przebieg, na dalszym odcinku - czêœciowo na dzia³kach
Nr 1/72, 1/38 i 1/73, aby równie¿ te dzia³ki mia³y dostêp do
drogi publicznej. Droga KDW jest drog¹ wewnêtrzn¹ dojazdow¹. Jej szerokoœæ zosta³a zmniejszona po przeanalizowaniu
ca³oœci rozwi¹zañ projektu planu.
Ad. 3
WskaŸnik udzia³u us³ug w parterze zosta³ zmniejszony do
50 %. Jednak nakaz lokalizacji us³ug w parterze jest niezbêdny,
aby zgodnie z ustaleniami Studium teren po zachodniej stronie
projektowanego przed³u¿enia ul. Meissnera by³ terenem
o przewa¿aj¹cej funkcji us³ugowej (komercyjnej). Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e w obszarze po zachodniej stronie
projektowanej ul. Meissnera znajduje siê ju¿ znaczna czêœæ terenu z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ i aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium w ka¿dym z terenów MWU niezbêdny jest zapis nakazuj¹cy lokalizacjê us³ug w parterze (na
co najmniej 50% jego powierzchni), z dopuszczeniem ich równie¿ na pozosta³ych kondygnacjach budynków.
3. Uwaga Nr 3
dotyczy obszaru ca³ego planu w zakresie terenów wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów sieci kanalizacyjnej i okreœlonych w projekcie planu dla tych sieci stref ochronnych.
[...]*
wnios³a uwagê w zakresie dotycz¹cym:
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1. Wprowadzenia zmian w zapisach § 19 i § 20 w zakresie okreœlenia technicznych stref ochrony dla sieci kanalizacyjnych.
2. Uzale¿nienia stref ochronnych od œrednicy budowanych lub
istniej¹cych ci¹gów kanalizacyjnych oraz szczególnych warunków technicznych w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ przedmiotowych sieci.
Uzasadnienie:
Okreœlenie w projekcie planu œcis³ych stref ochronnych doprowadzi do sytuacji, w których budowa lub rozbudowa kanalizacji stanie siê niemo¿liwa bez wyburzenia istniej¹cej zabudowy lub uniemo¿liwi zrealizowanie nowych obiektów.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszczona zosta³a mo¿liwoœæ odstêpstwa od wyznaczonych szerokoœci strefy ochrony dla sieci kanalizacyjnej - z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych i wymagañ ustalanych przez zarz¹dców sieci.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy rejonu dawnego pasa startowego lotniska "Rakowice-Czy¿yny" oraz obszaru po po³udniowej stronie ul. BoraKomorowskiego i terenu wzd³u¿ al. Pokoju i po wschodniej
stronie planowanego przed³u¿enia ul. Meissnera, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem PT/U - Tereny Produkcyjno - Technologiczne i Us³ugowe (obecnie oznaczone symbolem PT2/U),
- oznaczonych symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonych symbolem ZP2 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonych symbolem ZP4 -Teren Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczony symbolem PT3/U),
- oznaczonym symbolem ZS - Teren Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem MWU6 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MW3),
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji,
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji - droga
klasy lokalnej.
[...]*
podjê³y Uchwa³ê Nr IV/59/07 z dnia 8 marca 2007 r. z uwagami
dotycz¹cymi:
1. Likwidacji drogi KD/L przecinaj¹cej pas startowy na odcinku
miêdzy rondem z szybkim tramwajem KD/L+T do linii zabudowy za pasem startowym.
2. Kszta³towania zabudowy PT/U w s¹siedztwie drogi startowej lotniska zgodnie z p³aszczyzn¹ o k¹cie nachylenia 1:5
w stosunku do krawêdzi drogi startowej, co umo¿liwi okresowe u¿ytkowanie dawnego pasa startowego lotniska.
3. Przekwalifikowania terenu ZP4 na kontynuacjê PT/U.
4. Przekszta³cenia terenu ZS przy rondzie Dywizjonu 308 na
obszar zabudowy mieszkaniowej o du¿ej intensywnoœci powierzchni czynnej biologicznie.
5. Wyznaczenia pierzei zabudowy o du¿ej intensywnoœci powierzchni czynnej biologicznie wzd³u¿ al. Pokoju oraz wzd³u¿
nowo projektowanej ul. Meissnera po stronie hali widowiskowo-sportowej.
6. Wkopania linii wysokiego napiêcia 110 kV w kana³.
7. Wybudowania ekranów akustycznych wzd³u¿ ul. Wysockiej i Nowohuckiej od strony budynków mieszkalnych przy

Poz. 727

AWF oraz od strony budynków SM "Politechnika" przy
ul. Stella-Sawickiego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 2 (w czêœci), 5 (w czêœci) i okreœlonej w pkt 1 i 4.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Uwzglêdnienie uwagi w zakresie "likwidacji drogi lokalnej"
spowodowa³oby zmianê zasad obs³ugi komunikacyjnej terenów okreœlonych w projekcie planu, przeanalizowanych i potwierdzonych - w ca³ym procesie jego opracowania. Zmiana
taka by³aby niezgodna z dotychczasowymi uzgodnionymi rozwi¹zaniami planu. W przypadku potrzeby wykorzystania pasa
startowego dla celów okreœlonych planem mo¿liwe jest ograniczenie jej u¿ytkowania poprzez urz¹dzenia organizacji ruchu.
Ad 4.
Uwzglêdnienie uwagi w tym zakresie spowodowa³oby
istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wg, którego
obszar po³o¿ony jest w terenie zieleni publicznej (ZP).
Ad. 5
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren
Zabudowy Us³ugowej (U), jednak¿e bez mo¿liwoœci lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej.
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planuTereny Zieleni i Sportu - ZS orazTereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolami ZP 1
(po zachodniej stronie terenu ZS) i ZP 6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem ZP7) po po³udniowej stronie planowanej hali widowiskowo-sportowej, z dopuszczeniem mo¿liwoœci budowy
dwóch obiektów us³ug komercyjnych. Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. wyznaczenie pierzei zabudowy wzd³u¿ al. Pokoju i planowanego przed³u¿enia ul. Meissnera, nie jest mo¿liwe,
gdy¿ - po dokonanej analizie - by³oby to niezgodne ze Studium,
które wyznacza w tym obszarze teren zieleni publicznej (ZP).
5. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki Nr 5 obr. 49 Nowa Huta oraz dzia³ek Nr 14/14
i 14/15 obr. 52 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹
siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP 5 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczony symbolem U2 -Teren Zabudowy Us³ugowej),
- oznaczonym symbolem KD/GP+T - Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem.
[...]*
wnieœli uwagê o zmianê przeznaczenia dzia³ek w ca³oœci lub
w czêœci z "zieleni" na "zabudowê us³ugowo-handlow¹" lub w przypadku nieuwzglêdnienia uwagi - o wykupienie nieruchomoœci przez Gminê Kraków, zgodnie z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uzasadnienie:
Przedmiotowe dzia³ki zosta³y decyzj¹ Prezydenta Miasta
Krakowa zwrócone w³aœcicielom, a poprzedni plan przewidywa³ na ich terenie zabudowê komercyjn¹.
Ponadto w³aœciciele wystêpuj¹ do Wydzia³u Skarbu Urzêdu Miasta Krakowa o ustanowienie koniecznej drogi dojazdowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia Terenu Zieleni Urz¹dzonej ZP 5 na Teren Zabudowy Us³ugowej - U 2 (tj. poprzez poszerzenie projektowanego w s¹siedztwie terenu U 2).
W czêœci dotycz¹cej dz. Nr 14/14 wchodz¹cej w teren KD/
GP+T przeznaczony pod Teren Komunikacji uwaga nie mo¿e
byæ uwzglêdniona. Przeprowadzone prace planistyczne potwierdzi³y koniecznoœæ przeprowadzenia tej trasy drogowej
w przebiegu okreœlonym projektem planu.
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Z roszczeniami, o których mowa w art. 36 Ustawy mo¿na
wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu. Równie¿ poprzednio obowi¹zuj¹cy plan ogólny (z 1994 r.) przewidywa³ na przedmiotowych dzia³kach tereny tras komunikacyjnych (KT).
6. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ki Nr 1/31 obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej.
[...]*
wnios³a uwagê, w której nie wyrazi³a zgody na przekwalifikowanie dzia³ki na zieleñ parkow¹ ZP1. Poinformowa³a, ¿e p³aci
podatek jak za parcelê budowlan¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie terenu na zieleñ urz¹dzon¹ ZP1 jest realizacj¹ ustaleñ Studium.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium wg, którego obszar objêty uwag¹
po³o¿ony jest w terenie zieleni publicznej (ZP).
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,
w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹
rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci - po uchwaleniu planu.
7. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki Nr 14/242 obr. 4 Œródmieœcie, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem ZP6 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczone symbolem ZP 5),
- oznaczonym symbolem KD/Tp - Tereny Komunikacji - wydzielona linia tramwajowa.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie terenu dzia³ki pod us³ugi komercyjne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka Nr 14/242 znajduje siê w granicach obszaru "parku
kulturowego Lotnisko" - wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ z dnia 20 wrzeœnia 2006 r. Ochron¹ konserwatorsk¹ objêto zespo³y portu lotniczego z lat 1925-29, czêœæ dawnego
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pola wzlotów Lotniska Rakowice, strefê wolnego przelotu pomiêdzy zespo³ami portowymi oraz zachowan¹ sieæ dróg startowych i ko³owania. Dodatkowo, dzia³ka ta jest czêœci¹ obszaru wskazanego w Studium do ustanowienia parku kulturowego, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym obszarze
tereny zieleni publicznej (ZP).
8. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek Nr: 1/59, 1/61, 1/67, 1/82, 28/5, 28/19 obr. 52
Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w po³udniowej czêœci terenu KU1),
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U 8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju - Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³y uwagê o przeznaczenie dzia³ek na cele mieszkaniowo
- us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- W poprzednio obowi¹zuj¹cym planie by³ to teren przeznaczony pod UP, a w Studium obecnie jest ZP.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren
Zabudowy Us³ugowej, jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to dzia³ki Nr 28/5 i czêœci dzia³ek Nr 28/19 i 1/61. Zgodnie z ustaleniami Studium dzia³ki Nr 28/
19 i 28/5 znajduj¹ siê w terenach o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug
publicznych (UP), jednak¿e w tych terenach nie s¹ przewidziane dopuszczenia przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹.
Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium przeznaczaj¹c równie¿
wschodni¹ czêœæ dzia³ki Nr 1/61 na Teren Zabudowy Us³ugowej, wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie
pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele mieszkalno-us³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym na pozosta³ym terenie zieleñ publiczn¹ (ZP).
W zakresie przeznaczenia terenu "UP" - wg planu ogólnego
z 1994 r. wyjaœnia siê, ¿e plan ten utraci³ moc po dniu 1 stycznia 2003 r. Tereny "ZP" - wg Studium zosta³y wyznaczone po
szczegó³owej analizie uwarunkowañ - w ramach opracowania
tego dokumentu.
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Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ
odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia
prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.

Natomiast teren ZP6 (obecnie oznaczony symbolem ZP5),
którego tak¿e dotycz¹ uwagi zainteresowanych, jest terenem,
który w Studium wskazany zosta³ do ustanowienia parku kulturowego. Przewidziana w nim powierzchnia zainwestowana
zwi¹zana jest z funkcj¹ by³ego lotniska "Rakowice-Czy¿yny"
i Muzeum Lotnictwa Polskiego. Powierzchnia zabudowy wynika m. in. z zak³adanego programu rekonstrukcji zniszczonych
elementów kompozycji (dawnych hangarów).

9. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ek Nr: 44/17, 44/19, 44/20, 44/22, 44/26 i 44/27 obr. 16
Œródmieœcie, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP7 -Teren Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczony symbolem ZP 6),
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.

10. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ki Nr 32/4 (powsta³ej po podziale dz. Nr 32/1)
obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem ZP7 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej
(obecnie oznaczony symbolem ZP6).

[...]*
wnios³a uwagê o:
1. Ujêcie w projekcie planu przedmiotowych dzia³ek jako dzia³ek z przeznaczeniem pod US lub ZP6 z odpowiednimi zmianami dla obiektu opieki i rehabilitacji.
lub
2. Umo¿liwienie zrealizowania koncepcji zagospodarowania
zawartej we wniosku WZiZT poprzez objêcie lini¹ zabudowy
wszystkich dzia³ek oraz uwzglêdnienie na nich 10 % powierzchni zabudowy, 40 % powierzchni zainwestowanej,
50 % powierzchni biologicznie czynnej i ustalenie 10 m wysokoœci budynków bez ograniczania powierzchni i kszta³tu.
3. Ujêcie w projekcie planu uzgodnionego ju¿ wjazdu na planowan¹ ulicê - przed³u¿enie ul. Meissnera.
Uzasadnienie:
- Przedmiotowe dzia³ki by³y wyw³aszczone na podobny cel jak
w Studium, lecz nie zosta³y zagospodarowane zgodnie z planem i zosta³y zwrócone poprzednim w³aœcicielom.
- Taki sam charakter (zieleni publicznej) w Studium posiada
s¹siedni teren, na którym umiejscowiono halê widowiskowo-sportow¹ z przeznaczeniem na US.
- Hala widowiskowo-sportowa oddziela swoim obiektem, parkingami oraz wyjazdem wnioskowane dzia³ki od Parku Lotników. Planowane przed³u¿enie ul. Meissnera zabiera czêœæ
gruntu, a pozosta³a czêœæ po³o¿ona bezpoœrednio przy g³ównej drodze, bêdzie mia³a dobr¹ dostêpnoœæ.
- Obiekty proponowane we wniosku WZiZT maj¹ charakter
sportowo-rekreacyjny i rehabilitacyjny i maj¹ zajmowaæ nie
wiêcej ni¿ 10 % powierzchni dzia³ki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci okreœlonej w pkt 1-2.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1-2.
Ustalony w projekcie planu Teren Zieleni Urz¹dzonej oznaczony symbolem ZP6 (na wy³o¿eniu oznaczony symbolem ZP7)
dopuszcza mo¿liwoœæ zabudowy na tym terenie obiektu us³ug
komercyjnych z zakresu sportu i rekreacji lub obiektu o funkcji
wystawienniczej. Umo¿liwia to czêœciow¹ realizacjê zamierzeñ
wnioskodawcy.
Szersze uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
samym zakresie teren zieleni publicznej (ZP) oraz projektowane przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z), które jest istotne dla
uk³adu komunikacyjnego Miasta.

[...]*
wniós³ uwagê o zmianê przeznaczenie dzia³ki - z zieleni publicznej na dzia³alnoœæ komercyjn¹.
Uzasadnienie:
Dzia³ka jest w³asnoœci¹ prywatn¹ i s¹siaduje z komisem
samochodowym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uzasadnione jest utrzymanie ustalonego w projekcie
planu Terenu Zieleni Urz¹dzonej o symbolu ZP6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem ZP7). Uwzglêdnienie
uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium, wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
11. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ek Nr 1/9, 34/2, 40/1 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem ZP7 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczony symbolem ZP6).
[...]*
wnieœli uwagê o zmianê ustaleñ projektu planu dla ZP7, aby:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu zwi¹zane by³o z mo¿liwoœci¹ lokalizacji zabudowy komercyjnej lub us³ugowej.
lub
2. Objêcie nieruchomoœci ustaleniami § 35, je¿eli przeznaczenie ca³oœci pod zabudowê komercyjn¹ nie jest mo¿liwe.
lub (je¿eli powy¿sze nie jest mo¿liwe):
3. Ustalenie przeznaczenia nieruchomoœci na cele zieleni urz¹dzonej z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektu komercyjnego z zakresu sportu, rekreacji, gastronomii, biur lub handlu o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 1500 m2 i wysokoœci
nie wiêkszej ni¿ 13 m.
Uzasadnienie:
- Ustalenia planu ograniczaj¹ korzystanie z prawa w³asnoœci,
a ograniczenia te nie wynikaj¹ przy tym z jakichkolwiek zakazów czy nakazów ustawowych i teren nieruchomoœci nie
wchodzi w ustanowiony jakimkolwiek aktem prawnym obszar lub strefê ochronn¹.
- Na tym terenie nie znajduje siê szczególnej wartoœci zieleñ.
- Po³o¿enie oraz pe³ne uzbrojenie terenu pozwala na wykorzystanie w³asnoœci w celach us³ugowych.
- Wnioskodawcy powo³uj¹ siê na zapisy Konstytucji RP, dotycz¹ce prawa w³asnoœci oraz zapisy Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Projekt planu wprowadza w s¹siedztwie na terenach zieleni
publicznej okreœlonych w Studium lokalizacjê obiektów sportowych i widowiskowo-sportowych (§ 35 ustaleñ projektu planu).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Potwierdzone i uzasadnione jest utrzymanie ustalonego
w projekcie planu Terenu Zieleni Urz¹dzonej o symbolu ZP 6
(na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem ZP7) z dopuszczeniem mo¿liwoœci zabudowy na dzia³ce Nr 34/2 jedynie obiektów us³ug z zakresu sportu i rekreacji lub obiektu o funkcji
wystawienniczej; ustalenia projektu planu umo¿liwiaj¹ realizacjê zamierzeñ wnioskodawcy przynajmniej w czêœci dotycz¹cej pkt 3 uwagi.
Uwzglêdnienie uwagi - w ca³oœci - spowodowa³oby istotn¹
niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym na tym
terenie - teren zieleni publicznej (ZP).
Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomoœci, które mog¹ wynikn¹æ na skutek uchwalenia projektu planu,
mieszcz¹ siê w granicach okreœlonych przepisami prawa.
12. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ek Nr 1/59, 1/61, 1/67, 1/82, 28/5, 28/19 obr. 52
Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w po³udniowej czêœci terenu KU1),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ek na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- W poprzednio obowi¹zuj¹cym planie by³ to teren przeznaczony pod UP, a w Studium obecnie jest ZP.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren
Zabudowy Us³ugowej jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to dzia³ki Nr 28/5 i czêœci dzia³ek 28/19, 1/61. Zgodnie z ustaleniami Studium, dzia³ki Nr 28/
19 i 28/5 znajduj¹ siê w terenach o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug
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publicznych (UP), jednak¿e w tych terenach nie s¹ przewidziane dopuszczenia przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹.
Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium przeznaczaj¹c równie¿
wschodni¹ czêœæ dzia³ki Nr 1/61 na Teren Zabudowy Us³ugowej wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele mieszkalno-us³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium wyznaczaj¹cym na pozosta³ym terenie zieleñ publiczn¹ (ZP).
W zakresie przeznaczenia terenu "UP" - wg planu ogólnego
z 1994 r. wyjaœnia siê, ¿e plan ten utraci³ moc po dniu 1 stycznia 2003 r. Tereny "ZP" - wg Studium zosta³y wyznaczone po
szczegó³owej analizie uwarunkowañ - w ramach opracowania
tego dokumentu.
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z
zapisami Ustawy.
13. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ek Nr 21/77 i 21/84 obr. 6 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonych symbolem PT/U -Tereny Produkcyjno-Technologiczne z Us³ugami (obecnie oznaczone symbolem PT1/U, PT2/U),
- oznaczonym symbolem KS - Tereny Pasa Startowego,
- oznaczonym symbolem KD/D+T - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej z tramwajem.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. Niew³aœciwego oznaczenia funkcji terenu opisanego w Projekcie Planu jako teren KS - Pas Startowy wraz z nieuzasadnionym wprowadzeniem ograniczeñ w zakresie wysokoœci
zabudowy na dzia³kach z nim s¹siaduj¹cych.
Uzasadnienie:
Definicja Pasa Startowego nie odpowiada rzeczywistym
celom, do których p³yta dawnego lotniska mo¿e byæ u¿ywana
i nie stanowi ani lotniska ani l¹dowiska w rozumieniu przepisów prawa lotniczego, a wiêc w takim celu u¿ywany byæ nie
mo¿e, st¹d nie powinny mieæ zastosowania przepisy lotnicze,
a wiêc tym samym równie¿ ograniczenia dotycz¹ce wysokoœci zabudowy w s¹siedztwie Terenu Pasa Startowego.
2. Braku uwzglêdnienia w wy³o¿onej Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko do MPZP Czy¿yny-D¹bie analizy uwarunkowañ terenu oznaczonego jako KS - Pas Startowy do
uznania go za l¹dowisko oraz w konsekwencji wykorzystania takich jego funkcji.
Uzasadnienie:
W "Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko" brak jest odniesienia do kwestii zwi¹zanych z nadaniem przedmiotowemu
obszarowi funkcji l¹dowiska i w konsekwencji takiej kwalifikacji ze wzglêdu na ochronê œrodowiska naturalnego (ha³as).
3. Naruszenia funkcji terenu uznanego w "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa" za teren o przewa¿aj¹cej funkcji produkcyjnej oraz us³ugowej.
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Uzasadnienie:
Teren oznaczony w Projekcie Planu jako KS - Pas Startowy
zosta³ przewidziany postanowieniami Studium jako teren
o przewa¿aj¹cej funkcji produkcyjnej, us³ug komercyjnych oraz
us³ug publicznych. Projekt planu wprowadza strefy zró¿nicowanej zabudowy, gdzie wszelka zabudowa terenu w odleg³oœci 95 m od granicy KS - Pasa Startowego nie mo¿e przekraczaæ 25 m, a wiêc funkcja przewidziana planem nie mo¿e zostaæ zrealizowana w s¹siedztwie obszaru KS.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1 (w czêœci) i okreœlonej w pkt 3.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1
Definicja Pasa Startowego zawarta w § 6 ust. 1 pkt 36 projektu uchwa³y dotyczy i wyjaœnia nazwê terenu, nie okreœla
natomiast przeznaczenia terenu. Przeznaczenie terenu KS zarówno podstawowe jak i dopuszczalne okreœlone jest w ustaleniach szczegó³owych.
Okreœlone w projekcie planu maksymalne wysokoœci zabudowy w terenie PT2/U i ZP 5 wynikaj¹ z uzyskanego uzgodnienia z Prezesem Urzêdu Lotnictwa Cywilnego i zosta³y wprowadzone w celu umo¿liwienia okazjonalnego wykorzystania
dawnego pasa startowego dla celów lotniczych - pokazowych
i w sytuacjach kryzysowych.
Ad. 3
Ustalenia projektu planu nie naruszaj¹ ustaleñ Studium,
gdy¿ przewidziane planem przeznaczenie terenu jest zgodne
z jego ustaleniami. Na wyznaczonym w Studium terenie UP/P/
UC (tj. tereny o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych, funkcji produkcyjnej i us³ug komercyjnych) projekt planu przewiduje odpowiadaj¹ce takim przeznaczeniom rodzaje funkcji.
W ustaleniach Studium nie jest okreœlona wysokoœæ zabudowy na przedmiotowych terenach, st¹d kwestionowanie zgodnoœci projektu planu ze Studium, w tym zakresie,
nie jest zasadne.
Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomoœci, które mog¹ wynikn¹æ na skutek uchwalenia projektu planu,
mieszcz¹ siê w granicach okreœlonych przepisami prawa.
14. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ki Nr 39 obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem ZP7 - Teren Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczony symbolem ZP 6)
[...]*
wniós³ uwagê o:
1. Zmianê oznaczeniaTerenu Zieleni Urz¹dzonej ZP7 oraz przeznaczenie nieruchomoœci na cele zieleni urz¹dzonej z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektu komercyjnego z zakresu sportu,
rekreacji, gastronomii, biur i us³ug o powierzchni zabudowy
nie wiêkszej ni¿ 20 %.
2. Wyznaczenie drogi dojazdowej do dzia³ki Nr 39.
Uzasadnienie:
Dzia³ka od pó³nocy s¹siaduje z terenem US (Teren Sportu
i Rekreacji) z planowan¹ budow¹ hali widowiskowo-sportowej. Od strony po³udniowej styka siê z al. Pokoju, st¹d po³o¿enie preferuje j¹ do wykorzystania pod lokalizacjê obiektu us³ug
komercyjnych z zakresu sportu i rekreacji.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Ad 1.
Uzasadnione jest utrzymanie ustalonego w projekcie planu Terenu Zieleni Urz¹dzonej o symbolu ZP6 (na wy³o¿eniu
teren oznaczony symbolem ZP7). Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium
wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,
w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹
rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci - po uchwaleniu planu.
Ad 2.
Plan miejscowy nie musi wyznaczaæ dojazdów do ka¿dej
dzia³ki. Ustalenia projektu planu przewiduj¹ mo¿liwoœæ realizacji "niewyznaczonych dojazdów" (§ 16), przy uwzglêdnieniu
przepisów odrêbnych.
15. Uwaga Nr 18
dotyczy obszaru po obydwu stronach planowanego przed³u¿enia ul. Meissnera, który w projekcie planu znajduje siê
w terenach:
- oznaczonym symbolem U1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U 6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej.
[...]*
wniós³ uwagê o treœci:
1. Dla terenu U1 (po zachodniej stronie projektowanego przed³u¿enia ul. Meissnera) zmieniæ zapisy dotycz¹ce wysokoœci
projektowanej zabudowy z 13 m na 20 m.
2. Zmieniæ przeznaczenie czêœci terenu ZP1 (po wschodniej stronie projektowanego przed³u¿enia ul. Meissnera) na umo¿liwiaj¹ce ewentualn¹ realizacjê kompleksu budynków UMK
z proponowan¹ wysokoœci¹ zabudowy do 20 m.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 2.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uzasadnione jest utrzymanie ustalonego w projekcie planu
Terenu Zieleni Urz¹dzonej o symbolu ZP1. Uwzglêdnienie uwagi
spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium
wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
16. Uwaga Nr 20
dotyczy dzia³ek Nr 1/17, 1/18 i 1/19 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej.
[...]*
wniós³ uwagê o ustalenie przeznaczenia dzia³ek pod zabudowê mieszkalno - us³ugow¹.
Uzasadnienie:
- Planowane przeznaczenie pod tereny zielone jest krzywdz¹ce i nara¿a na du¿e straty materialne.
- Tereny przyleg³e do przedmiotowych dzia³ek s¹ zainwestowane. Dzia³ki posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej, a teren
jest w czêœci uzbrojony. Zosta³a równie¿ wydana decyzja
Ustalaj¹ca Lokalizacjê Inwestycji Celu Publicznego (ULICP)
dla budowy magistrali wodoci¹gowej i kolektora sanitarnego w rejonie al. Pokoju i al. Jana Paw³a II.
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- W sytuacji nieuwzglêdnienia uwagi w³aœciciele zgodnie
z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyst¹pi¹ z ¿¹daniem do Gminy Miejskiej Kraków
z roszczeniem o odszkodowanie za poniesion¹ rzeczywist¹
szkodê lub z ¿¹daniem o wykup nieruchomoœci albo zagwarantowania nieruchomoœci zamiennej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Potwierdzone i uzasadnione jest utrzymanie ustalonego
w projekcie planu Terenu Zieleni Urz¹dzonej o symbolu ZP1.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).Teren znajduje siê ponadto w strefie
kszta³towania systemu przyrodniczego, w której chroniæ nale¿y istniej¹ce wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe.
Z roszczeniami, o których mowa w art. 36 Ustawy mo¿na
wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu.
17. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ek Nr: 44/12 i 45/2 obr. 16 Œródmieœcie, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem ZP7 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczony
symbolem ZP 6).
[...]*
wnieœli uwagê o:
1. Poszerzenie mo¿liwoœci wykorzystania gruntów terenu ZP7
(§ 49 projektu planu) poprzez zwiêkszenie mo¿liwoœci zabudowy tego terenu budownictwem o charakterze us³ug komercyjnych z zakresu sportu i rekreacji, obiekty wystawiennicze i targowe, handel detaliczny, gastronomia, turystyka,
obiekty obs³ugi imprez masowych, ogrody tematyczne z urz¹dzeniami ekspozycji, obiekty ma³ej architektury, urz¹dzenia,
konstrukcje i noœniki informacji.
2. Ustalenie w zakresie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy:
a) wskaŸnika powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji w wysokoœci 30 %,
b) okreœlenie udzia³u powierzchni czynnej biologicznie na
nie ni¿szy ni¿ 50 % terenu inwestycji,
c) wyznaczenie maksymalnej wysokoœci zabudowy max. 13
m (do górnej krawêdzi przekrycia dachu),
d) dopuszczenie lokalizacji obiektów na dzia³kach nie ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
e) zapewnienie wszystkim nieruchomoœciom prawa do posadowienia na dzia³kach co najmniej jednego obiektu o
opisanej charakterystyce kubaturowej,
f) mo¿liwoœæ dowolnego ogrodzenia terenu, jako ustawowej w³asnoœci prywatnej.
3. Umo¿liwienie wype³nienia warunku zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami § 16 ust. 2 ustaleñ.
4. Wytyczenie drogi dojazdowej do dzia³ek jako czwartej odnogi skrzy¿owania przy CH M1 lub jako odnogi skrzy¿owania
planowanej ul. Meissnera lub innej, alternatywnej.
Uzasadnienie:
Wnioskowany teren przylega bezpoœrednio do terenu US
przeznaczonego pod planowan¹ budowê hali widowiskowosportowej i pozbawiony jest roœlinnoœci lub nasadzeñ o charakterze parkowym.
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Wg wnioskodawcy procedura planistyczna toczy siê w myœl
przepisów "starej" Ustawy, w której Studium nie by³o przepisem gminnym, nie ma te¿ wymogów ustawowych ca³kowitej
zgodnoœci uchwalanego planu ze Studium.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1-2.
Uzasadnione jest utrzymanie ustalonego w projekcie planu terenu zieleni urz¹dzonej o symbolu ZP6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem ZP7). Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Ad 3.
W wyznaczonych w planie terenach przeznaczonych do zainwestowania zapisy projektu planu zapewniaj¹ mo¿liwoœæ
spe³nienia wymagañ w zakresie odpowiedniej iloœci miejsc
postojowych.
Ad 4.
Plan miejscowy nie musi wyznaczaæ dojazdów do ka¿dej
dzia³ki. Ustalenia projektu planu przewiduj¹ mo¿liwoœæ realizacji "niewyznaczonych dojazdów" (§ 16), przy uwzglêdnieniu
przepisów odrêbnych.
Odnosz¹c siê do wymagañ zgodnoœci ze Studium nale¿y
wyjaœniæ, ¿e plan miejscowy jest sporz¹dzany w oparciu
o Ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r., a nie o Ustawê o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. Uchwa³a o przyst¹pieniu
do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czy¿yny-D¹bie" zosta³a podjêta 11 maja
2005 r., a wiêc w okresie obowi¹zywania Ustawy obecnie
obowi¹zuj¹cej.
18. Uwaga Nr 22
dotyczy po³udniowo - wschodniego obszaru planu - u zbiegu ulic: al. Pokoju i ul. Nowohuckiej, który w projekcie planu
znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w po³udniowej czêœci terenu KU1),
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wniós³ uwagê o wprowadzenie funkcji mieszkalnej wielorodzinnej jako dopuszczalnej i uzupe³niaj¹cej.
Uzasadnienie:
Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej wype³ni zalecenia
Studium w szczególnoœci: intensyfikacji istniej¹cego zainwestowania w strefie miejskiej, kszta³towania zrównowa¿onej wielofunkcyjnej struktury przestrzennej, utrzymania i
podnoszenia walorów Miasta dla tworzenia warunków jego
konkurencyjnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi, tj. "wprowadzenie funkcji mieszkalnej wielorodzinnej" nie jest mo¿liwe, gdy¿ spowodowa³oby istotn¹
niezgodnoœæ projektu planu ze Studium. Nie mo¿na przyj¹æ, ¿e
dopuszczenie funkcji mieszkaniowej "wype³ni zalecenia Studium".
W wyniku rozpatrzenia innych uwag zosta³a wprowadzona
zmiana przeznaczenia terenu ZP1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU1 na
teren przeznaczony pod zabudowê us³ugow¹, jednak bez mo¿liwoœci zabudowy mieszkaniowej. Studium wyznacza w tym
zakresie tereny o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych (UP),
jednak¿e w tym terenie nie s¹ przewidziane dopuszczenia przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹.
Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium przeznaczaj¹c czêœæ
wnioskowanego terenu naTeren Zabudowy Us³ugowej, wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchniczynnej biologicznie.
W pozosta³ym zakresie utrzymano wyznaczone w projekcie planuTereny Zieleni i Sportu - ZS.Takie przeznaczenie zmieœci siê w kategorii terenów zieleni publicznej (ZP) wyznaczonymi w Studium.
W zwi¹zku z tym, ¿e w treœci wniesionej uwagi nie podano,
jakich terenów dotyczy uwaga, w jej rozpatrzeniu odniesiono
siê do terenu oznaczonego na za³¹czniku graficznym - "Koncepcji zagospodarowania terenu".
19. Uwaga Nr 24
dotyczy dzia³ki Nr 1/11 obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej.
[...]*
wnieœli uwagê o zmianê projektu planu dla ZP1, tak aby:
1. Przeznaczenie podstawowe terenu zwi¹zane by³o z mo¿liwoœci¹ lokalizacji zabudowy komercyjnej lub us³ugowej.
albo
2. Objêcie nieruchomoœci ustaleniami § 35, je¿eli przeznaczenie ca³oœci pod zabudowê komercyjn¹ nie jest mo¿liwe.
lub (je¿eli powy¿sze nie jest mo¿liwe):
3. Ustalenie przeznaczenia nieruchomoœci na cele zieleni urz¹dzonej z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektu komercyjnego z zakresu sportu, rekreacji, gastronomii, biur lub handlu o okreœlonej powierzchni zabudowy.
Uzasadnienie:
- Ustalenia planu ograniczaj¹ korzystanie z prawa w³asnoœci,
a nie wynikaj¹ przy tym z jakichkolwiek zakazów czy nakazów ustawowych i teren nieruchomoœci, teren ten nie wchodzi w ustanowiony jakimkolwiek aktem prawnym obszar lub
strefê ochronn¹.
- Po³o¿enie terenu w pobli¿u al. Pokoju pozwala na jej wykorzystanie w celach komercyjnych.
- Wnioskodawcy powo³uj¹ siê na zapisy Konstytucji RP, dotycz¹ce prawa w³asnoœci oraz zapisy Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Projekt planu wprowadza w s¹siedztwie, na terenach zieleni publicznej okreœlonych w Studium, lokalizacjê obiektów sportowych z us³ugami komercyjnymi (§ 35 ustaleñ
projektu planu).
- Wnosz¹cy uwagê uzyskali zwrot przedmiotowej nieruchomoœci ze wzglêdu na brak realizacji celu wyw³aszczenia, tj. Parku Kultury i Wypoczynku.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Potwierdzone zosta³o jako konieczne utrzymanie ustalonego w projekcie planu Terenu Zieleni Urz¹dzonej oznaczonego
symbolem ZP1.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium, wyznaczaj¹cym w tym zakresie
teren zieleni publicznej (ZP).
Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomoœci, które mog¹ wynikn¹æ na skutek uchwalenia projektu planu,
mieszcz¹ siê w granicach dopuszczanych przepisami prawa.
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
20. Uwaga Nr 26
dotyczy terenów po wschodniej stronie planowanego poszerzenia ul. Meissnera - okolice dz. Nr: 1/11, 1/12, 1/33 i 1/
34, obr. 52 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê
w terenach oznaczonych symbolem ZP1, ZP7 - Tereny Zieleni
Urz¹dzonej (teren ZP 7 obecnie oznaczony symbolem ZP 6).
[...]*
wnios³a uwagê o treœci:
1. Projekt planu jest sprzeczny z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Miasta Krakowa, które przewiduje kszta³towanie terenów zielonych, tymczasem
w projekcie planu na czêœci tego obszaru przewidzianoTereny Sportu i Rekreacji (US) o bardziej liberalnych wskaŸnikach zabudowy ni¿ dla terenów przeznaczonych pod typowe
inwestycje komercyjne.
2. Wydaje siê w¹tpliwe, aby mo¿liwe by³o stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium.
3. Protest przeciwko wybiórczemu traktowaniu prawa, co rodzi poczucie niesprawiedliwoœci i krzywdy. Dlaczego czêœæ
terenów zielonych mo¿na przeznaczyæ pod halê widowiskowo-sportow¹, a czêœæ w³¹czono do terenów zielonych?
4. Hala widowiskowo-sportowa jest inwestycj¹ typowo komercyjn¹ i teren ten powinien zostaæ w³¹czony do terenów Us³ug
Komercyjnych. Nazwanie w projekcie planu terenu przeznaczonego pod budowê hali Terenem Sportu i Rekreacji jest
typowym zabiegiem formalnym i pozwala na próbê uzasadnienia zgodnoœci planu ze studium.
5. Prace nad planem powinny zostaæ wstrzymane do czasu
dokonania niezbêdnych zmian w Studium.
6. Przeniesienia wodoci¹gu opisanego jako" w ø 400 nieczynny" w granice pasa drogowego, je¿eli planuje siê jego wykorzystanie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1-5.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1-3.
Projekt planu opracowany zosta³ z zachowaniem warunku
zgodnoœci ze Studium.
Lokalizacja hali widowiskowo-sportowej, przes¹dzona uzyskan¹ decyzj¹ o warunkach zabudowy, jest zgodna ze Studium,
gdy¿ teren objêty wydan¹ decyzjê o warunkach zabudowy znajduje siê wg Studium w "kluczowym obszarze rozwoju naukowotechnologicznego Czy¿yny-D¹bie", w którym tak¹ lokalizacjê umiejscowiono.
Kwestiê zgodnoœci planu ze Studium rozstrzygaæ bêdzie
Rada Miasta Krakowa w ramach uchwalania planu (art. 20
ust. 1 Ustawy).
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Ad 4.
Nie ma potrzeby zmiany nazwy terenu przeznaczonego pod
lokalizacjê hali widowiskowosportowej, gdy¿ nazwa "Teren
Sportu i Rekreacji" odzwierciedla przeznaczenie terenu i zasady jego zagospodarowania.
Ad 5.
Nie ma podstaw do wnioskowanego wstrzymania prac.
Zosta³y podjête prace nad zmian¹ Studium. Prace te jednak,
a tak¿e czynnoœci proceduralne wymagaj¹ d³u¿szego okresu
czasu. Mo¿liwe jest uchwalenie planu, a jeœli póŸniejsze uchwalenie zmienionego Studium okreœli tereny (m.in. takie, które
zosta³y oznaczone w za³¹czniku graficznym do uwagi), dla których zmienione zostan¹ kierunki i zasady zagospodarowania mo¿liwe bêdzie rozwa¿enie podjêcia dla nich zmiany planu.
21. Uwaga Nr 27
dotyczy terenów bêd¹cych w³asnoœci¹ lub w zarz¹dzie Politechniki Krakowskiej, które w projekcie planu znajduj¹ siê
w terenach:
- oznaczonym symbolem UN2 - Tereny Us³ug Nauki,
- oznaczonym symbolem UN/UW -Tereny Us³ug Nauki i Us³ug
Kongresowo - Wystawienniczych,
- oznaczonym symbolem PT/U - Tereny Produkcyjno - Technologiczne i Us³ugowe (obecnie oznaczone symbolem PT2/U),
- oznaczonym symbolem MWU 6 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczone symbolem MW 3 Teren Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej),
- oznaczonym symbolem KS - Tereny Pasa Startowego,
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji,
- oznaczonym symbolem KD/L+T - Tereny Komunikacji - drogi
klasy lokalnej z tramwajem.
[...]*
wnios³a uwagê o treœci:
1. W § 7.1.10 parametry wysokoœciowe zabudowy w strefie o ograniczonej wysokoœci zabudowy po obydwu stronach pasa startowego na terenie PT/U i MWU6 powinny
byæ, zgodnie Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagañ dla l¹dowisk, wyznaczone przez
p³aszczyznê wysokoœci nachylon¹ w stosunku 1:5 (20 %)
poczynaj¹c od krawêdzi pasa startowego a nie w odleg³oœci 20m od niego.
2. Przesun¹æ liniê rozgraniczaj¹c¹ po pó³nocnej stronie obszaru UN/UW o 8 m na pó³noc zawê¿aj¹c szerokoœæ pasa
drogowego z pozostawieniem szpaleru drzew w obszarze UN/UW.
3. Ze wzglêdu na ograniczenie wysokoœci zabudowy w po³udniowej czêœci obszaru MWU6 zwi¹zane z pasem startowym zmieniæ przeznaczenie tego obszaru z MWU6 na
KU1 oraz skrócenie strefy pasa startowego KS do jego
rzeczywistej istniej¹cej d³ugoœci - pocz¹tek pasa znajduje
siê bardziej na zachód, przy zachowaniu wymogów ograniczenia wysokoœci obiektów w polu nalotów, zgodnie
z przepisami lotniczymi.
4. W § 23.4 dopuœciæ mo¿liwoœci skablowania odcinka linii
110 kV równie¿ na terenie UN/UW.
5. Dodaæ dla obszaru UN2 zapis umo¿liwiaj¹cy bilansowanie
na nim miejsc postojowych w uwzglêdnieniem miejsc na
terenie UN/UW i KU1.
6. W § 16.2.6 skorygowaæ brzmienie tekstu, tak by wynika³o
z niego, ¿e powierzchnia gara¿y podziemnych nie wlicza³a
siê do powierzchni zabudowy terenu.
7. W § 31.4.2 zwiêkszyæ maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej do 45 % zamiast 40 %, co pozwoli na zapewnienie w³aœciwej obs³ugi komunikacyjnej Centrum Wysta-
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wienniczo-Kongresowego oraz minimum powierzchni
utwardzonej dla ekspozycji zewnêtrznych.
8. W § 31.4.4 zmniejszyæ minimaln¹ powierzchniê biologicznie
czynn¹ z 20 % do 15 %, co wynika z koniecznoœci zapewnienia
odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych w parkingach podziemnych pod powierzchni¹ terenu na przedpolu Centrum.
9. W § 34.4.7 zwiêkszyæ dopuszczalne powiêkszenie wysokoœci ponad wymienion¹ w planie maksymaln¹ wysokoœæ
zabudowy dla tego terenu z 5 % do 30 %, co pozwoli na
realizacjê przewidywanego zespo³u studiów telewizyjnych.
10. W § 34.4.8 dostosowaæ zapis do zgodnego z prawem lotniczym (jak w § 7.1.10).
11. W § 41.3.1 dopuœciæ budowê gara¿u podziemnego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 3 i w pkt 9 (w czêœci).
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 3.
Czêœæ terenu MW3 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem MWU6) mo¿e byæ wykorzystana m.in. na cele parkingowe w ramach tego terenu bez potrzeby wydzielania terenu parkingu, tym bardziej, ¿e w projekcie planu w ostatecznej edycji w zwi¹zku z pkt 5 uwagi, zapisano mo¿liwoœæ bilansowania miejsc postojowych ³¹cznie dla terenów UN2,
UN/UW, KU1 i MW3.
Ponadto, w zwi¹zku z pkt 5 uwagi zosta³ uzupe³niony w ustaleniach planu zapis o mo¿liwoœci bilansowania miejsc parkingowych równie¿ na terenie MW3 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem MWU 6).
"Strefa pasa startowego" oznacza zasiêg terenu zwi¹zanego z dawnym pasem startowym lotniska "Rakowice-Czy¿yny". Jej wnioskowane ograniczenie nie umo¿liwia³oby wprowadzenia zmiany przeznaczenia.
Ad. 9
Uwaga zosta³a uwzglêdniona w czêœci, w ten sposób, ¿e
zró¿nicowano wysokoœci zabudowy na terenie PT/U, ostatecznie podzielono go na tereny oznaczone symbolami od PT1/
UPT5/ U, w których wyznaczono wysokoœci odpowiednio:
- dla terenu PT1/U - max. 25m,
- dla terenu PT2/U i PT3/U - max. 15 m,
- dla terenu PT4/U - max. 20 m,
- dla terenu PT5/U - max. 10 m.
Ustalenia planu dopuszczaj¹ przekroczenie ww. wysokoœci, lecz nie wiêcej ni¿ o 15%, a nie jak w treœci uwagi o 30 %.
Poniewa¿ projekt planu zwiêksza wysokoœci zabudowy na
czêœci wnioskowanego terenu tj. na terenie PT4/U z max. 15 m
na max. 20 m uwaga w tej czêœci jest uwzglêdniona.
W pozosta³ym zakresie ustalenie projektu planu dla wydzielonych terenów PT1/U, PT2/U i PT3/U pozostaj¹ bez zmian.
22. Uwaga Nr 29
dotyczy dzia³ki Nr 1/56 obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju - Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
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Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej
drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 naTeren Zabudowy
Us³ugowej jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to niewielkiego fragmentu dzia³ki Nr 1/56.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie
pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele mieszkalno-us³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,
w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹
rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci - po uchwaleniu planu.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
23. Uwaga Nr 30
dotyczy dzia³ek Nr 1/24, 1/25, 1/37 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem MWU5 - Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MWU6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KDW - Tereny Komunikacji - Tereny
dróg wewnêtrznych.
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mog³a byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tych dzia³ek konieczne jest utrzymanie Terenów Komunikacji, w tym
zgodnie ze Studium istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/24 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
24. Uwaga Nr 31
dotyczy dzia³ek Nr 1/33, 1/34 obr. 52 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem U1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.
[...]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.

Wyjaœnienie:
Projekt planu wyznacza na czêœci dzia³ki Nr 1/34 Teren Zabudowy Us³ugowej U6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem U1), a wiêc w czêœci jest zgodne z wnioskowanym przeznaczeniem.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona,
gdy¿ na pozosta³ej czêœci tej dzia³ki konieczne jest utrzymanie
Terenów Komunikacji, w tym zgodnie ze Studium istotne dla
uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/33 uwaga równie¿ nie mog³a byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ
odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia
prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.

Wyjaœnienie:
Projekt planu przewiduje wnioskowane przeznaczenie na
czêœci dzia³ek Nr 1/37, 1/25. W pozosta³ym zakresie uwaga nie

25. Uwaga Nr 32
dotyczy dzia³ek Nr 1/24, 1/25, 1/32 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:

[...]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ek na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
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- oznaczonym symbolem U1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U6),
- oznaczonym symbolem MWU5 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MWU6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.
[...]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu wyznacza wnioskowane przeznaczenie na
czêœci dzia³ek Nr 1/32 (Teren Zabudowy Us³ugowej), 1/25 (Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami).
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tych dzia³ek konieczne jest utrzymanie Terenów Komunikacji, w tym istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/24 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku
niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ
odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia
prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
26. Uwaga Nr 33
dotyczy dzia³ki Nr 1/35 obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem U1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U6),
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu wyznacza na czêœci dzia³ki Nr 1/35 Teren Zabudowy Us³ugowej - U6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem U1), a wiêc w czêœci jest zgodny z wnioskowanym przeznaczeniem.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mog³a byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tej dzia³ki przewidziane s¹ Tereny
Komunikacji, w tym istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
27. Uwaga Nr 34
dotyczy dzia³ek Nr 1/59, 1/61, 1/67, 1/82, 28/5, 28/19 obr. 52
Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w po³udniowej czêœci terenu KU1),
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- W poprzednio obowi¹zuj¹cym planie by³ to teren przeznaczony pod UP, a w Studium obecnie jest ZP.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren
Zabudowy Us³ugowej, jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to dzia³ki Nr 28/5 i czêœci dzia³ek Nr 28/19 i 1/61. Zgodnie z ustaleniami Studium dzia³ki Nr 28/
19 i 28/5 znajduj¹ siê w terenach o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug
publicznych (UP), jednak¿e w tych terenach nie s¹ przewidziane dopuszczenia przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹.
Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium przeznaczaj¹c równie¿
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wschodni¹ czêœæ dzia³ki Nr 1/61 na Teren Zabudowy Us³ugowej, wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele mieszkalno-us³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium wyznaczaj¹cym na pozosta³ym terenie zieleñ publiczn¹ (ZP).
W zakresie przeznaczenia terenu "UP" - wg planu ogólnego
z 1994 r. wyjaœnia siê, ¿e plan ten utraci³ moc po dniu 1 stycznia 2003 r. Tereny "ZP" - wg Studium zosta³y wyznaczone
po szczegó³owej analizie uwarunkowañ - w ramach opracowania tego dokumentu.
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ
odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia
prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
28. Uwaga Nr 35
dotyczy dzia³ek Nr 1/63, 1/64 obr. 52 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wniós³ uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej
drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 naTeren Zabudowy
Us³ugowej jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to czêœci dzia³ki 1/63. Studium wyznacza na czêœci terenu ZP1 teren o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych
(UP), jednak¿e w tym terenie nie s¹ przewidziane dopuszczenia
przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹. Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium przeznaczaj¹c wschodni¹ czêœæ dzia³ki Nr 1/63
na Teren Zabudowy Us³ugowej wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele mieszkalno-us³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu
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planu ze Studium wyznaczaj¹cym na pozosta³ym terenie zieleñ publiczn¹ (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ki na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
29. Uwaga Nr 36
dotyczy dzia³ek Nr 1/33, 1/34 obr. 52 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem U1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem symbolem U6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu wyznacza na czêœci dzia³ki Nr 1/34Teren Zabudowy Us³ugowej U6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem U1),
a wiêc w czêœci jest zgodne z wnioskowanym przeznaczeniem.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mog³a byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tej dzia³ki konieczne jest utrzymanieTerenów Komunikacji, w tym zgodnie ze Studium istotne dla
uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/33 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
30. Uwaga Nr 37
dotyczy dzia³ek Nr 1/24, 1/25, 1/37 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem MWU5 - Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MWU6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KDW - Tereny Komunikacji - Tereny
dróg wewnêtrznych.
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[...]*
wnios³y uwagê o przeznaczenie dzia³ek na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu przewiduje wnioskowane zainwestowanie na
czêœci dzia³ek Nr 1/37, 1/25.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tych dzia³ek konieczne jest
utrzymanie Terenów Komunikacji, w tym zgodnie ze Studium istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie
ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/24 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
31. Uwaga Nr 38
dotyczy dzia³ek Nr 1/28, 1/29, 1/35 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem U1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu wyznacza na czêœci dzia³ek Nr 1/29 i 1/35
Teren Zabudowy Us³ugowej U6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem U1), a wiêc w czêœci jest zgodny z wnioskowanym przeznaczeniem.
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W pozosta³ym zakresie uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tych dzia³ek konieczne jest utrzymanie Terenów Komunikacji, w tym istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/28 uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
32. Uwaga Nr 39
dotyczy dzia³ek Nr 1/33, 1/34 obr. 52 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem U1 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu wyznacza na czêœci dzia³ki Nr 1/34Teren Zabudowy Us³ugowej U6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem U1),
a wiêc w czêœci jest zgodny z wnioskowanym przeznaczeniem.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tej dzia³ki konieczne jest utrzymanie Terenów Komunikacji, w tym istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/33 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopieropo opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
33. Uwaga Nr 40
dotyczy dzia³ek Nr 1/24, 1/25, 1/37 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem MWU5 - Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MWU6),
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- oznaczonym symbolem ZP1 - Teren Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KDW - Tereny Komunikacji - Tereny
dróg wewnêtrznych.
[...]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ek na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu przewiduje wnioskowane zainwestowanie na
czêœci dzia³ek Nr 1/37, 1/25.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tych dzia³ek konieczne jest
utrzymanie Terenów Komunikacji, w tym zgodnie ze Studium istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul.
Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/24 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ
odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia
prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
34. Uwaga Nr 41
dotyczy dzia³ek Nr 1/26, 1/27, 1/38 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem MWU5 - Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MWU6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej,
- oznaczonym symbolem KDW - Tereny Komunikacji - Tereny
dróg wewnêtrznych.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
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Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu przewiduje wnioskowane zainwestowane na
czêœci dzia³ek Nr 1/27, 1/38.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mog³a byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tych dzia³ek konieczne jest utrzymanie Terenów Komunikacji, w tym równie¿ zgodne ze Studium, istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul.
Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/26 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
35. Uwaga Nr 42
dotyczy dzia³ki Nr 1/56 obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej
drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 naTeren Zabudowy
Us³ugowej bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej dotyczy to niewielkiego fragmentu dzia³ki Nr 1/56. Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie pozosta³ego
wnioskowanego terenu na cele mieszkalnous³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku nie-
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zgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
36. Uwaga Nr 43
dotyczy dzia³ki Nr 1/56 obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP1 -Teren Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren Zabudowy Us³ugowej bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to niewielkiego fragmentu dzia³ki Nr 1/56. Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj.
przeznaczenie pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele
mieszkalnous³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie
teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
37. Uwaga Nr 44
dotyczy dzia³ek Nr 1/59, 1/61, 1/67, 1/82, 28/5, 28/19 obr. 52
Nowa Huta, które w projekcie planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w po³udniowej czêœci terenu KU1),
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
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[...]*
wnios³y uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren
Zabudowy Us³ugowej, jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to dzia³ki Nr 28/5 i czêœci dzia³ek 28/19, 1/61. Zgodnie z ustaleniami Studium dzia³ki Nr 28/
19, 28/5 znajduj¹ siê w terenach o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug
publicznych (UP), jednak¿e w tym terenie nie s¹ przewidziane
dopuszczenia przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹. Aby
zachowaæ zgodnoœæ ze Studium, przeznaczaj¹c równie¿
wschodni¹ czêœæ dzia³ki Nr 1/61 na Teren Zabudowy Us³ugowej, wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele mieszkalno-us³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium wyznaczaj¹cym na pozosta³ym terenie zieleñ publiczn¹ (ZP).
W zakresie przeznaczenia terenu "UP" - wg planu ogólnego
z 1994 r. wyjaœnia siê, ¿e plan ten utraci³ moc po dniu 1 stycznia 2003 r.Tereny "ZP" - wg Studium zosta³y wyznaczone po analizie uwarunkowañ - w ramach opracowania tego dokumentu.
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
38. Uwaga Nr 45
dotyczy dzia³ek Nr 1/59, 1/61, 1/67, 1/82, 28/5, 28/19 obr. 52
Nowa Huta, które w projekcie planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w po³udniowej czêœci terenu KU1),
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchuprzyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê o przeznaczenie dzia³ki na cele mieszkalno us³ugowe.
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Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni parku.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren
Zabudowy Us³ugowej jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - dotyczy to dzia³ki Nr 28/5 i czêœci dzia³ek 28/19, 1/61. Zgodnie z ustaleniami Studium dzia³ki Nr 28/
19, 28/5 znajduj¹ siê w terenach o przewa¿aj¹cej 36 funkcji
us³ug publicznych (UP), jednak¿e w tym terenie nie s¹ przewidziane dopuszczenia przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹.
Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium, przeznaczaj¹c równie¿
wschodni¹ czêœæ dzia³ki Nr 1/61 na Teren Zabudowy Us³ugowej, wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie pozosta³ego wnioskowanego terenu na cele mieszkalno-us³ugowe spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium wyznaczaj¹cym na pozosta³ym terenie zieleñ publiczn¹ (ZP).
W zakresie przeznaczenia terenu "UP" - wg planu ogólnego
z 1994 r. wyjaœnia siê, ¿e plan ten utraci³ moc po dniu 1 stycznia 2003 r.Tereny "ZP" - wg Studium zosta³y wyznaczone po analizie uwarunkowañ - w ramach opracowania tego dokumentu.
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie z zapisami Ustawy.
39. Uwaga Nr 46
dotyczy dzia³ek Nr 1/24, 1/25, 1/37 obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem MWU5 - Teren Zabudowy Mieszkaniowej z Us³ugami (obecnie oznaczony symbolem MWU6),
- oznaczonym symbolem ZP1 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KDW - Tereny Komunikacji -Tereny
dróg wewnêtrznych.
[...]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ek na cele mieszkalno us³ugowe.
Uzasadnienie:
- W³aœciciele odw³aszczyli czêœæ terenu.
- Przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, us³ugami da lepsze korzyœci ni¿
powiêkszenie powierzchni terenów zielonych.
Ponadto uwaga zawiera wniosek o wprowadzenie zmiany przeznaczenia w "studium zagospodarowania".

Poz. 727

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu przewiduje wnioskowane zainwestowane na
czêœci dzia³ek Nr 1/37, 1/25.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mog³a byæ uwzglêdniona, gdy¿ na pozosta³ej czêœci tych dzia³ek przewidziane s¹ Tereny Komunikacji, w tym zgodnie ze Studium istotne dla uk³adu komunikacyjnego przed³u¿enie ul. Meissnera (KD/Z).
W zakresie dzia³ki Nr 1/24 uwaga równie¿ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ jej uwzglêdnienie spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym
zakresie teren zieleni publicznej (ZP).
Zwrot nieruchomoœci nie obliguje Gminy do przekwalifikowania dzia³ek na cele budowlane, zw³aszcza w przypadku niezgodnoœci z dokumentem Studium uchwalonym przez Radê
Miasta Krakowa.
Wnioski dotycz¹ce zmiany Studium bêdzie mo¿na sk³adaæ odrêbnie dopiero po opublikowaniu obwieszczeñ i og³oszenia prasowego w okreœlonym w nich terminach, zgodnie
z zapisami Ustawy.
40. Uwaga Nr 47
dotyczy po³udniowo - wschodniego obszaru planu - u zbiegu al. Pokoju i ul. Nowohuckiej, który w projekcie planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KU1 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji
(zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w po³udniowej czêœci terenu KU1),
- oznaczonym symbolem ZP1 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju-Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS - Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/GP+T -Tereny Komunikacji - drogi klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê o wprowadzenie funkcji mieszkalnej wielorodzinnej jako dopuszczalnej i uzupe³niaj¹cej.
Uzasadnienie:
Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej wype³ni zalecenia Studium w szczególnoœci: intensyfikacji istniej¹cego zainwestowania w strefie miejskiej, kszta³towania zrównowa¿onej wielofunkcyjnej struktury przestrzennej, utrzymania i podnoszenia walorów Miasta dla tworzenia warunków jego konkurencyjnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi, tj. "wprowadzenie funkcji mieszkalnej - wielorodzinnej" nie by³o mo¿liwe, gdy¿ spowodowa³oby
istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium.
W wyniku rozpatrzenia innych uwag wprowadzona zosta³a
zmiana przeznaczenia terenu ZP1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU1 na
Teren Zabudowy Us³ugowej jednak bez mo¿liwoœci lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej. Studium wyznacza na czêœci terenu ZP1 teren o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych (UP),
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jednak¿e w tym terenie nie s¹ przewidziane dopuszczenia przeznaczeñ pod zabudowê mieszkaniow¹.
Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium przeznaczaj¹c teren
ZP1 na Teren Zabudowy Us³ugowej, wprowadzony zosta³ odpowiednio wysoki wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie.
W pozosta³ym zakresie utrzymuje siê wyznaczone w projekcie
planu Tereny Zieleni i Sportu - ZS. Zmiana przeznaczenia tych
terenów spowodowa³aby niezgodnoœæ ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie tereny zieleni publicznej (ZP).
41. Uwaga Nr 48
dotyczy dzia³ki Nr 32/2, obr. 52 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem ZP7 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej (obecnie oznaczony symbolem ZP6).
[...]*
wniós³ uwagê o zmianê przeznaczenia z ZP7 na inne dopuszczaj¹ce inwestycje budowlane.
Uzasadnienie:
- Nie zgadza siê z ujêciem dzia³ki w terenie oznaczonym ZP7. Decyzja ta w skuteczny sposób ogranicza korzystanie z w³asnoœci.
- Na s¹siednich dzia³kach projektuje siê obiekty budowlane.
A przy tak ogromnej inwestycji, jak¹ bêdzie Hala widowiskowo-sportowa projekt planu powinien dopuœciæ lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych przy tego typu obiektach tj. us³ugi, ma³a gastronomia, handel itp.
- Uwzglêdnienie wniosków i uwag bêdzie bez szkody dla œrodowiska i pozwoli nale¿ycie zagospodarowaæ teren.
- W S¹dzie Rejonowym prowadzone jest postêpowanie o ustanowienie drogi koniecznej do dzia³ek.
- Obecnie na dzia³ce znajduj¹ siê krzaki, chaszcze.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym na dzia³ce teren zieleni publicznej (ZP). Zapisy projektu planu przewiduj¹ w terenie US
lokalizacjê kompleksu wielofunkcyjnego obiektów sportowo rekreacyjnych w tym hali widowiskowo - sportowej. W ramach
tego kompleksu dopuszcza siê umieszczenie funkcji m.in. us³ug
z zakresu handlu i gastronomii. Nie ma zatem uzasadnienia rozszerzenie dopuszczenia lokalizacji obiektów o takich funkcjach
w terenie ZP6 (na wy³o¿eniu teren oznaczony symbolem ZP7).
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,
w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹
rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci - po uchwaleniu planu.
42. Uwaga Nr 49
dotyczy dzia³ek Nr 49/3, 49/15 i 49/18, obr. 16 Œródmieœcie,
które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem U3 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U7),
- oznaczonym symbolem MWN2 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej Niskiej Intensywnoœci,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³o uwagê o treœci:

Poz. 727

1. Ze wzglêdu na kszta³t dzia³ki i usytuowanie strefy ochronnej
linii wysokiego napiêcia - o korektê granicy obszaru mieszkaniowego (MWN2), tak by obj¹æ nim ca³¹ dzia³kê Nr 49/3, a
tak¿e czêœæ dzia³ki Nr 49/18 (granicê wyznaczyæ poprzez
przed³u¿enie w kierunku po³udniowo-wschodnim linii bêd¹cej wschodni¹ granic¹ obszaru i granic¹ dzia³ki 49/15).
2. O zmianê wymaganych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez zwiêkszenie dopuszczalnej wysokoœci zabudowy do przynajmniej 19 m oraz zmniejszenie
wymagania dotycz¹cego min. udzia³u powierzchni biologicznie czynnej do 30 %.
3. Na pozosta³ym terenie przedmiotowych dzia³ek (czêœæ dz.
49/18) w obszarze U3 - o zwiêkszenie dopuszczalnej wysokoœci zabudowy do przynajmniej 19 m oraz o dopuszczenie
na wy¿szych kondygnacjach (powy¿ej parteru) mo¿liwoœci
lokalizacji mieszkañ.
Uzasadnienie:
Zdaniem wnioskodawców dopuszczalna wysokoœæ zabudowy w oznaczonym obszarze mog³aby wynosiæ ok. 30-35 m
ze wzglêdu na po³o¿enie miêdzy g³ównymi arteriami miasta
(ul. Mogilska i al. Jana Paw³a II), a tak¿e istniej¹c¹ i planowan¹
infrastrukturê (przed³u¿enie ul. Meissnera, hala wielofunkcyjna), co stanowi idealny teren dla rozwoju zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej o wysokiej intensywnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1-2 i okreœlonej w pkt 3 (w czêœci).
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1-2.
Uwzglêdnienie uwagi w czêœci dotycz¹cej korekty granicy
obszaru mieszkaniowego, spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium, gdy¿ na obszarze, na którym
ma przewa¿aæ funkcja us³ugowa, nast¹pi³oby przekszta³cenie
go na obszar o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej. Dodatkowo, teren MWN2 znajduje siê w bezpoœrednim s¹siedztwie
terenu zamkniêtego, którego granice zosta³y ustanowione na
podstawie Decyzji Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, który jako organ w³aœciwy w tym zakresie uzgodni³ projekt planu. Zwiêkszenie wysokoœci zabudowy oraz zmniejszenie wskaŸnika powierzchni terenu czynnej biologicznie prowadzi³oby do zwiêkszenia intensywnoœci zabudowy, co by³oby
sprzeczne z w/w ustaleniami i uzgodnieniem.
Ad. 3
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zwiêkszenie w terenie U 3 wysokoœci zabudowy do 19 m (przy zachowaniu obecnego przeznaczenia dzia³ek pod Tereny Zabudowy Us³ugowej). Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej (na
wy¿szych kondygnacjach) spowodowa³oby przewagê funkcji
mieszkaniowej w tym terenie.
43. Uwaga Nr 50
dotyczy dzia³ek Nr 41/18, 41/19, 41/25, 41/26, 41/27, 44/28,
42/1, 43/5, 43/11, 43/12, 44/15, 44/16, 48/35, 48/37, 48/38, 48/
52, 48/59, 48/60, 48/62 i 48/65, obr. 16 Œródmieœcie, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonych symbolem U1, U3 -Tereny Zabudowy Us³ugowej,
- oznaczonym symbolem ZP5 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U3 - Teren Zabudowy Us³ugowej ),
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 101

— 3140 —

Ponadto - poza granic¹ planu dzia³ki Nr: 41/28, 41/29, 48/30, 48/
43, 48/44, 48/45, 48/46, 48/47, 48/48, 48/50 obr. 16 Œródmieœcie
oraz dz. Nr 301, obr. 53 Nowa Huta.
[...]*
wnios³o uwagê o uwzglêdnienie nastêpuj¹cych parametrów:
1. Dla obszaru U1:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami (§ 33 ust. 2) nie mo¿e przekroczyæ 60
% powierzchni terenu;
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 30 %;
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 10 %.
2. Dla obszaru U3:
a) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami (§ 33 ust. 2) nie mo¿e przekroczyæ 60
% powierzchni terenu;
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40 %;
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40 %.
3. Dla obszaru ZP5:
a) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60 %;
b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami (§ 47 ust.
2) nie mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu.
4. Opcjonalnie wnosz¹ o przy³¹czenie okreœlonego powy¿ej
obszaru U1 do w/w obszaru U3, celem ujednolicenia wskaŸników zainwestowania terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1, 4 i okreœlonej w pkt 2 (w czêœci).
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
¯adna z dzia³ek wyszczególnionych w uwadze nie znajduje siê w granicach terenu U1. Ponadto uwzglêdnienie
uwagi w odniesieniu do tego terenu spowodowa³oby daleko id¹c¹ zmianê przeznaczenia terenu o przewa¿aj¹cych
funkcjach us³ugowych (podstawowych) na funkcje dopuszczalne (np. parkingowe).
Ad.2
W zakresie wskaŸnika powierzchni czynnej biologicznie
uwaga jest uwzglêdniona (w terenie U3 minimalny wskaŸnik
wynosi 30 %). W zakresie zmiany pozosta³ych wskaŸników ustalenie ich wartoœci nast¹pi³o po szczegó³owej analizie uwzglêdniaj¹cej tak¿e kompleksowe rozpatrzenie pozosta³ych uwag.
Ad 4.
Nie ma mo¿liwoœci wnioskowanego przy³¹czenia obszaru
U1 do U3, gdy¿ tereny te nie stykaj¹ siê ze sob¹.
44. Uwaga Nr 51
dotyczy dzia³ek Nr 1/61, 1/66, 1/67, obr. 52 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP1-Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U8 (Teren Zabudowy Us³ugowej) w s¹siedztwie wêz³a Al. Pokoju - Nowohucka),
- oznaczonym symbolem ZS- Tereny Zieleni i Sportu,
- oznaczonym symbolem KD/G+T - Tereny Komunikacji - drogi
klasy g³ównej ruchu przyspieszonego z tramwajem,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnieœli uwagê o zmianê przeznaczenia dzia³ek z projektowanej "zieleni sportowej" na teren budowlany.
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Uzasadnienie:
- W poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego teren ten figurowa³ jako budowlany (UP).
- Teren znajduje siê poza granicami Parku Kultury i Wypoczynku oraz AWF.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 1 (po wschodniej stronie projektowanej drogi KD/D) i po³udniowej czêœci terenu KU 1 na Teren
Zabudowy Us³ugowej - dotyczy to czêœci dzia³ki Nr 1/61.
Uwzglêdnienie uwagi w pozosta³ym zakresie, tj. przeznaczenie pozosta³ego wnioskowanego terenu na budowlany spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym na pozosta³ym obszarze teren zieleni publicznej (ZP).
W zakresie przeznaczenia terenu "UP" - wg planu ogólnego
z 1994 r. wyjaœnia siê, ¿e plan ten utraci³ moc po dniu 1 stycznia 2003 r.Tereny "ZP" - wg Studium zosta³y wyznaczone po analizie uwarunkowañ - w ramach opracowania tego dokumentu.
45. Uwaga Nr 52
dotyczy dzia³ek Nr 44/15, 48/25, 48/26, 48/34, 48/35, 48/36,
48/37, 48/38, 49/21 obr. 16 Œródmieœcie, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP5 -Tereny Zieleni Urz¹dzonej (zmiana symbolu na U3 - Teren Zabudowy Us³ugowej),
- oznaczonym symbolem KD/Z - Tereny Komunikacji - drogi
klasy zbiorczej.
[...]*
wniós³ uwagê w której kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu, sprzeczne z wnioskami zg³oszonymi w toku postêpowania planistycznego, a polegaj¹ce na nieuwzglêdnieniu wniosków o przeznaczenie dzia³ek jak w zapisach Studium,
tj. pod budownictwo komercyjne (UC).
Uzasadnienie:
- Teren ZP5 z dwóch stron s¹siaduje bezpoœrednio z drogami;
- Ukszta³towanie terenu ZP5 jako w¹skiego pasa miêdzy ulicami nie daje ¿adnej realnej korzyœci planistycznej i pozbawia
w³aœcicieli mo¿liwoœci zagospodarowania.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zmianê
przeznaczenia terenu ZP 5 na U 3 -Teren Zabudowy Us³ugowej.
Uwaga w pozosta³ym zakresie, dotycz¹cym terenu KD/Z
nie mog³a byæ uwzglêdniona. Na pozosta³ej czêœci wnioskowanych dzia³ek konieczne jest utrzymanie Terenu Komunikacji
(KD/Z) tj. przed³u¿enie ul. Meissnera, które jest istotne dla rozwi¹zañ komunikacyjnych w tym rejonie Miasta. Przebieg tej
drogi, ustalony wczeœniej w Studium zosta³ przeanalizowany
przy sporz¹dzaniu planu i wymaga utrzymania.
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci.
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46. Uwaga Nr 54
dotyczy dzia³ki Nr 50/1, obr. 16, która w projekcie planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem U3 - Tereny Zabudowy Us³ugowej
(obecnie oznaczony symbolem U7),
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê o zmianê przeznaczenia z U3 na MWU3 ze
wzglêdu na oddalenie od planowanych g³ównych ci¹gów komunikacyjnych i bezpoœrednie s¹siedztwo terenu MWU.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Aby zachowaæ zgodnoœæ ze Studium musi zostaæ zachowana odpowiednia proporcja terenów mieszkaniowych i us³ugowych, gdy¿ w Studium obszar po zachodniej stronie projektowanego przed³u¿enia ul. Meissnera znajduje siê w terenie
o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug komercyjnych.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby istotn¹ niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium, gdy¿ na obszarze, na którym ma
przewa¿aæ funkcja us³ugowa nast¹pi³oby przekszta³cenie go
na obszar o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXI/398/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "CZY¯YNY-D¥BIE"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej
objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym charakterystyka
rozwi¹zañ i zasady obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej
obszaru "Czy¿yny-D¹bie" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu, w tym w czêœci graficznej planu, stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uchwa³y.
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacjê, rozbudowê i budowê uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹c¹:
a) budowê drogi KD/Z,
b) budowê torowisk tramwajowych w terenach KD/GP+T,
KD/L+T, KD/D+T, KD/Tp,
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu
uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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c) rozbudowê dróg KD/GP i KD/GP+T,
d) modernizacjê drogi KD/Z+T,
e) budowê i rozbudowê dróg KD/L, KD/D,
f) budowê po³¹czenia drogi KD/GP+T z drog¹ KD/L+T w formie wêz³a drogowego, z dopuszczeniem etapu w formie
skrzy¿owania,
g) budowê po³¹czeñ dróg KD/Z+T i KD/L oraz KD/Z+T i KD/
Z - w formie skrzy¿owañ.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in. przystanki i inne urz¹dzenia
transportu zbiorowego oraz - w infrastrukturze drogowej: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania
ruchem oraz urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed
zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.
2. Modernizacjê, rozbudowê i budowê pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) Zasilanie w wodê obszaru objêtego planem w oparciu
o istniej¹cy uk³ad z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego.
b) Rozbudowa/przebudowa uk³adu sieci magistralnej
w nastêpuj¹cym zakresie:
- realizacja drugiego odcinka magistrali ø 800 mm Krzemionki - Mistrzejowice, równolegle do przebiegu istniej¹cej wzd³u¿ ul. Stella- Sawickiego,
- przebudowa odcinka magistrali ø 600 mm w ul. Gen.
Okulickiego - ul. Stella- Sawickiego,
- przebudowa odcinka wodoci¹gu ø 400 mm w rejonie
ul. Skar¿yñskiego,
- realizacja magistrali ø 400 mm wzd³u¿ projektowanego przed³u¿enia ul. Meissnera (w miejsce nieczynnej
magistrali), zamykaj¹cej pierœcieñ wodoci¹gowy:
al. Pokoju - ul. Nowohucka - al. Jana Paw³a II.
c) Rozbudowa sieci rozbiorczej dla obs³ugi projektowanego zainwestowania:
- dla obs³ugi odbiorców obiektów przewidywanych po
zachodniej stronie projektowanego przed³u¿enia
ul. Meissnera planuje siê realizacjê ruroci¹gu
ø 160 mm ³¹cz¹cego ruroci¹g ø 160 mm w ul. D¹bskiej z planowan¹ magistral¹ ø 400 mm,
- dla obs³ugi projektowanego kompleksu hali widowiskowo - sportowej planuje siê realizacjê ruroci¹gu
ø 200 mm, spinaj¹cego istniej¹c¹ magistralê wodoci¹gow¹ ø 400 mm w al. Pokoju z projektowan¹ magistral¹ wodoci¹gow¹ ø 400 mm w projektowanym
przed³u¿eniu ul. Meissnera,
- na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej planuje
siê spiêcie w systemie pierœcieniowym zaopatrzenia
z magistrali ø 800 mm w ul. Gen. Bora- Komorowskiego poprzez sieæ w ul. Akacjowej projektowanym
wodoci¹giem ø 150 mm w ul. Markowskiego (po zachodniej stronie ParkuTechnologicznego) z zasilaniem
z magistrali ø 400 mm w al. Jana Paw³a II,
- planuje siê przed³u¿enie ruroci¹gu ø 200 mm w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kierunku pó³nocnym do po³¹czenia z ruroci¹giem ø 200 mm biegn¹cym równolegle do projektowanej KD/L+T i przed³u¿eniem w kierunku zachodnim do spiêcia z projektowanym ruroci¹giem ø 150 mm w ul. Markowskiego,
- planuje siê zaopatrzenie w wodê zainwestowania projektowanego w terenach PT1/U, PT2/U i PT3/U (w pó³nocnej czêœci obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej) w oparciu o istniej¹cy wodoci¹g ø 200 mm;
- planuje siê realizacjê wodoci¹gu ø 150 mm wzd³u¿
ul. Markowskiego, zasilanego od magistrali ø 400 mm
w al. Jana Paw³a II.
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2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych:
a) Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej obejmuj¹cy dwa uk³ady kanalizacyjne:
- uk³ad centralny kanalizacji miasta Krakowa, zwi¹zany z kolektorem III Obwodnicy o przekroju ø 800/1200
mm w rejonie ul. Meissnera,
- uk³ad kanalizacji Nowej Huty oparty na istniej¹cych
i projektowanych kana³ach w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej;
b) Obszar docelowo, po wybudowaniu Kolektora Dolnej
Terasy Wis³y (DTW), przewidziany jest do objêcia systemem kanalizacji Nowej Huty;
c) Odprowadzenie œcieków sanitarnych dla zainwestowania projektowanego na obszarze objêtym planem nast¹pi poprzez:
- istniej¹cy kana³ sanitarny ø 800 x 1200 mm, dla obszaru projektowanej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej w rejonie ul. D¹bskiej - w czêœci zachodniej
a w czêœci wschodniej poprzez pompowniê przewidywan¹ dla œcieków z kompleksu hali widowiskowo-sportowej,
- prze³o¿enie kana³u sanitarnego ø 500 mm oraz kana³u sanitarnego ø 600 mm celem usuniêcia kolizji z projektowanym zainwestowaniem, dla planowanej realizacji zainwestowania na terenie UN/UW
- realizacjê kanalizacji sanitarnej dla sprowadzenia
œcieków z terenów PT1/U - PT3/U do istniej¹cego
kana³u ø 400÷500 mm w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- dla pozosta³ych terenów dla odprowadzenia œcieków
sanitarnych z projektowanego zainwestowania planuje siê rozbudowê kanalizacji sanitarnej poprzez realizacjê krótkich odcinków kana³ów w drogach lokalnych, pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u sanitarnego.
d) Odprowadzenie wód opadowych nastêpuje w oparciu
o istniej¹c¹ i projektowan¹ kanalizacjê opadow¹ z istniej¹cymi g³ównymi sieciami:
- kana³em o przekroju ø 2200 x 2490 mm w ul. Nowohuckiej,
- kana³em o przekroju ø 1000 x 1500 mm w rejonie skrzy¿owania al. Jana Paw³a II z ul. Stella-Sawickiego,
- kana³em o przekroju ø 900 x 1350 mm w rejonie
ul. D¹bskiej, ul. Szenwalda i ul. Czy¿yñskiej,
- kana³em o przekroju ø 600 x 900 mm w al. Pokoju,
- kana³em ø 800, ø 400 mm w ul. Skar¿yñskiego,
- kana³em ø 500 mm w al. Jana Paw³a II,
- kana³em ø 500 mm w ul. Nowohuckiej,
wraz z istniej¹cymi rowami melioracyjnymi.
II. Zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta.
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych œrodków zewnêtrznych.
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3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilnoprawnym lub w formie "partnerstwa
publiczno- prywatnego".
Objêcie obszaru "Czy¿yny - D¹bie" przygotowywanym programem aktywizacji, umo¿liwi uruchomienie w/w Ÿróde³ finansowania, a tak¿e ich rozszerzenie.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji
nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne w³aœciwe w sprawach przygotowania
i realizacji tych inwestycji.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tych sprawach
miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
(MPWiK S.A.) wraz z programem "woda dla wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno- gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym
etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania
inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: B. Koœmider
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